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2020 was in allerlei opzichten een memorabel jaar. 15 jaar geleden is Cultuurpad 
ontstaan! Wat begon als een samenwerking tussen 3 onderwijsstichtingen is
uitgegroeit tot een prachtige organisatie, een krachtenbundeling van
5 onderwijsstichtingen met samen 73 scholen. Nog steeds - of eigenlijk weer - 
klein van omvang en met een grote ambitie en passie. We zijn groot geworden in 
klein blijven. Want overhead en onnodige kosten is niet waar wij voor staan. Met 
minimale bezetting maximale dingen bereiken.
Niet zomaar dingen, maar meer creativiteit en brede ontwikkelingskansen
voor kinderen. Van nieuwe dingen en vooral onderwijsvernieuwing gaat ons hart 
echt harder kloppen! Onderwijs waarin plek is voor creativiteit in alle opzichten, 
maar ook voor meer MAKEN.

Het afgelopen jaar was - door Covid19 - ook een uitdaging voor iedereen. Daar waar 
we konden, hebben we met creatieve blik een steentje bijgedragen. Ik ben enorm 
trots op de manier waarop onze hulp werd ingeroepen! Als leerkrachten aangeven 
dat ze onze creatieve blik en denkwijze nodig hebben en ze weten de weg naar ons 
te vinden, dan zijn we goed bezig.
Na de zomer hadden we de hoop om het nieuwe schooljaar te starten met een 
frisse geest, meer ruimte voor creativiteit en minder beperkingen voor externen in 
de school. Dat liep helaas anders en dus gooiden we het roer om. Niet wachten tot 
het beter wordt maar DOEN. Anders doen vooral. En dat is gelukt. We ontdekten 
de digitale mogelijkheden, bouwden een online festivalterrein, streamden de Sint 
en organiseerden een online Kerstshow. Wauw! 
Ondanks al die nieuwe inzichten en het doorzetten waar 2020 voor stond, hoop ik 
stiekem dat 2021 ook een beetje terug naar ‘het oude’ kan zijn... Want een volle 
school met kinderen en leerkrachten, in de gewone dagelijkse hectiek, heb ik 
enorm gemist! 

Namens het team van Cultuurpad en onze Raad van Toezicht 

Ankie Rutten
Directeur-bestuurder

Voorwoord



3

VOORWOORD     2

1. ORGANISATIE    4

 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 10
 CODE CULTURAL GOVERNANCE 11
    
2. ACTIE     16
 WE DENKEN MEE    17
 WE ZOEKEN EN BOEKEN   18
 FEITEN EN CIJFERS   19 
 WE ONDERSTEUNEN SCHOLEN  20 
 WE ONTWIKKELEN    27
 
 SIEN     33
 PADXPRESS    34

3. FINANCIËN     36

 
 

 
inhouds
opgave



Jaarverslag 2020 
4

ORG
ANI
SAT
IE

Hoe verliep 2020 
voor de organisatie? 

We hebben ons 15 jarig 
bestaan gevierd.

We hebben onze visie op de 
toekomst geformuleerd. 

We gingen thuiswerken. 

We hebben onze creati-
viteit maximaal in kun-
nen zetten want denken 
in beperkingen biedt ook 
kansen! 

We hebben onszelf op-
nieuw uitgevonden! 

De invloed van Covid19 in 
beeld gebracht

# Wat kan wel! 
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https://www.cultuurpad.nl/app/uploads/2020/04/Cultuurpad_tijdschrift_WEB-mrt2020.pdf
https://youtu.be/cmEXSMM3Dg4
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We hebben ons 15 jarig bestaan gevierd
Met het uitbrengen van het tijdschrift Trots op wat we doen tot het uitdelen van gratis 
creativiteit. 

We hebben onze visie op de toekomst geformuleerd
 Dit hebben we samen met toezichthouders en opdrachtgevers gedaan. Herdefiniëring van 
onze rol was een onderdeel. 

We worden gelukkig van het ondersteunen van stichtingen en scholen bij cultuur in
relatie tot onderwijsvernieuwing of verandering en dat doen we vol enthousiasme
en passie. Omdat de ‘buitenwereld’ vaak nog worstelt met wat Cultuurpad is en
doet, hebben we hard gewerkt aan een communicatie-strategie. Dit houdt in dat 
we onze diensten vertaald hebben in duidelijk taal en beeld en een goede smoel 
daaraan gegeven hebben.  

Nadenken over het waarom, wat en wie heeft geresulteerd in andere communicatie; een 
serie filmpjes, meer actie op sociale media (facebook en instagram), andere vormen van 
klantcontact en dit vooral op 2020-wijze. Daarom hebben we nu een chatfunctie op onze 
website, drinken we online koffie met netwerken, geven we online advies en hebben we 
een online festivalterrein. Motto: inspireren en informeren. 

Het team  
Het kernteam bestaat per 31-12-2020 uit 3 personen in vaste dienst en inhuur op 
financiën en administratie. 
Kernteam
Ankie Rutten   directeur-bestuurder en coördinator
Chantal Geenen  coördinator 
Milou Wokke  coördinator
Inhuur
Zorynda Janssen  organisator / office-management 
Amy Vermeulen  organisator / office-management
Jorge Dolmans  financiën 

Daarnaast werken we voor de uitvoering van activiteiten en projecten samen met een 
breed scala aan cultuurmakers en doeners. 

In 2020 hebben we afscheid genomen van Sjaan van Horen die van haar welverdiende 
pensioen ging genieten. In verband met de situatie door Covid19 hebben we besloten haar 
niet te vervangen. Milou Wokke is per 11-9-2020 met zwangerschapsverlof gegaan. 
Haar werk is tijdelijk overgenomen door Zorynda en Amy van Organiseer Meer. 

We hebben onze workflow aangepast en hebben meer structuur en efficiënty aangebracht  
in onze werkprocessen. Alle vragen van scholen, acties en taken worden vastgelegd in 
Trello. Wekelijks voeren we digitaal overleg over de stand van zaken. We werken allemaal 
vanuit thuis. We hebben aandacht voor de arbeidsomstandigheden thuis en hoe we 
elkaar kunnen blijven inspireren en motiveren. De sleur van thuiswerken en tegelijkertijd 
inspirerend zijn voor scholen is een weegschaal die in balans moest blijven.

TEA
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Vanaf maart werd 2020 gekenmerkt door ‘het
nieuwe normaal’. Scholen gingen dicht, we gingen
thuiswerken. Wat ging er wel door en wat niet?
En toen werd het medio maart. De wereld werd langzaam wat kleiner. Covid-19 was
ook in Nederland aangekomen. De scholen gingen dicht, ons kantoor ging dicht en
we gingen allemaal vanuit thuis werken. 

Thuis werken werd de norm 
Wat doe je dan? Behalve tijd nemen om verantwoordingen te schrijven en achter-
stallig werk weg te werken, cultuurmakers geruststellen dat we coulante regelingen 
gaan treffen als alle activiteiten die gepland stonden niet meer doorgaan.

We hebben onze creativiteit maximaal in kunnen zetten 
want denken in beperkingen biedt ook kansen! 
We begonnen met ACTIE voeren om mensen (en vooral kinderen) blij te maken. En
vooral creativiteit te stimuleren. De 1e actie was het uitdelen van 500 boeken, daar-
na de GNOE-actie met het uitdelen van gratis creativiteit.
Het programma Red de Creativiteit in samenwerking met Lokaal C en Omroep P&M
zag het licht. Ondertussen afwachten op nieuws over versoepeling van de maat-
regelen... dat duurde langer dan verwacht. Dus ging ons werk ook weer gewoon 
verder.
Scholen gingen vragen stellen; vooral de hulp bij het toch mogelijk maken van
bijvoorbeeld het afscheid van groep 8. Dit was een veelgestelde vraag. Maar ook 
het afhandelen van de geannuleerde opdrachten, het treffen van regelingen met 
cultuurmakers en de 1e thema’s voor het nieuwe schooljaar vroegen onze aandacht.
Vergaderen en besprekingen werden digitaal. Teams, ZOOM, Google Meets en 
Hangout bepalen de dag, zeker nu scholen nog steeds geen (of zelden) externen 
ontvangen. Het effect van de maatregelen op ons werk was wisselend. In het 3e 
kwartaal was het effect beduidend minder dan in het 2e kwartaal toen de scho-
len gesloten waren. Veel van onze tijd is opgegaan aan het verzinnen van andere 
oplossingen voor scholen, het uitwerken van thema’s op een nieuwe manier en het 
afhandelen van de geannuleerde opdrachten. Telkens was de vraag: hoe kunnen we 
de scholen blijven inspireren, juist nu!

# ‘Wat kan wel’ is ons motto 
We vonden onszelf opnieuw uit en gingen aan de slag met andere manieren van 

ontmoeten, inspireren en het invullen van onze opdracht. Meer nieuws hierover 
verderop in dit jaarverslag. 

Genomineerd! 
Ankie is genomineerd voor de Cultuurprijs Peel en Maas en heeft deze 
nominatie opgedragen aan Cultuurpad en iedereen die betrokken is bij 
Cultuurpad. We voerden actie met #DoeEensGekStemAnkie. 

THUIS 
WERK 
EN 
WERD 
DE NO 
RM
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In 2020 is met 334 unieke leveranciers samengewerkt, daarmee vervult Cultuur-
pad een belangrijke economische functie in de regio. 

Hierbij is voor bijna € 650.000 aan opdrachten uitgegeven. 

Vergelijking 2019 en 2020: 
In het 1e kwartaal is bijna even veel als in 2019 uitgegeven
In het 2e kwartaal is ongeveer 75% minder aan basisactivitei-
ten uitgegeven
In het 3e kwartaal is bijna 20% méér aan basisactiviteiten uit-
gegeven
In het 4e kwartaal is ruim 40% minder aan basisactiviteiten 
uitgegeven

De invloed van Covid19 is duidelijk terug te zien in de uitgaven. Scholen gingen in 
het 2e kwartaal dicht, in het 3e weer open en in het 4e kwartaal waren de beperkin-
gen groot waardoor veel reguliere activiteiten niet door konden gaan. 

Tijdens de 1e lockdown zijn er 63 activiteiten geannuleerd vanwege de sluiting 

van de scholen.   Van deze activiteiten zijn er 8 activiteiten ingehaald, 50 activi-

teiten zijn definitief geannuleerd en 5 activiteiten staan nog ‘on hold’. Deze 50 
activiteiten zijn kosteloos geannuleerd. De totale waarde van deze activiteiten is 

€15.765,09

Voorafgaand aan de 2de lockdown is er veel in optie gezet en weinig definitief ge-
boekt. Hierdoor zijn er een stuk minder annuleringen dan tijdens de 1ste lockdown. 

Er zijn 17 activiteiten geannuleerd. Deze activiteiten staan ‘on hold’ om alsnog uit 
te voeren in 2021. 

Ook in coronatijd denken we mee met de scholen. Er 
kan veel niet. Maar er kan ook zeker veel wel met wat 
aanpassingen en creativiteit. De uitdaging was meer 
dan ooit om maatwerk te leveren, zeker ook omdat de 
protocollen op de scholen zo verschillend waren.

EFFE 
CT 
COR
ONA
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WAT WAT 
KAN KAN 
WELWEL

Carnaval 
#wat kan wel

Organiseer een meet en greet

met de carnavalsvereniging

Tik tok chaenge
bedenken en doen! 

De TOCH-OP tocht van Feestdj-wim. 
www.defeestdj.nl/op-qr-tocht/

Of doe
het eens
anders!

Ontwerp een 
corona-prf
carnavalspak

Dit kan gewoon wel! Bijvoorbeeld: 
Op maandag gekke hoedjesdag
Op dinsdag blauwe truiendag
Op woensdag gekke achtergrondendag 
Op donderdag begin de dag met een dansjedag 
Op vrijdag gekke harendag

Carnaval 2021... geen activiteiten,
geen optocht... Maar wat kan wel? 
We hebben het voor jullie op een rijtje
gezet. In deze woordcloud talloze
alternatieve carnavalssuggesties. 
Alaaf !!! Ontwerp je 

eigen carnavals
poster

Organiseer de  Masked 
Singer uis show

Foto chaenge 

Meer ideeen? 
Bel of mail
ons!

Geen optocht maar
een ramen of gevel
parade .met online workshops:

buut, dans, lied, schmincken

met filmpjes van kinderen
die optreden. Kan k live

Organiseer een knots-
gekke online carnavalsweek

Carnaval tv show;
maak een nieuws-
uitzending 

Bonte middag vanuit

huiskamers!

de 1,5 meter polonaise

Organiseer een online
LVK in karaoke-stijl / 

meezingfestijn 

Prins en prinses op school uitroepen? 
Er zijn diverse opties om dit online op een toffe 
manier te doen: met een filmpje (opname of green
screen), een live-stream of een digitale escaperoom
waarin na diverse opdrachten de prins en prinses
te voorschijn komen. Of een aangepaste editie
van de Masvan de Masked Singer... 

Carnavalsquiz met quizmaster

Maak juie eigen
corona-carnavalsliedje 

Organiseer een online dans-
en zing mee-middag
op de tofste carnavalsliedjes
uit Limburg. 

Sint 
nieuwe stijl

Geen Sint op schl? 

Organiseer een live-stream

met de Sint

Introduceer een 
alternatief: de broer 
of neef van de Sint 

Wel een Sinterklaas maar mogen er geen
ouders in de schl? 

Of doe
het eens
anders!

Vrsteing

-Problemen met de snoepjesmachine: https://www.kopjetheater.com/problemen-met-de-snoepjesmachine

-Post voor de sint: https://www.kopjetheater.com/post-voor-sint

-Circus voor sinterklaas : https://jovelentertainment.com/entertainment/show/sinterklaas-en-circuspieten/

-Piet op Pad : https://ziezus.nl/eigenzinnig-theater/jeugd/sinterklaasvoorstelling/

- De grote alles op piet show: https://www.fabela-rozo.com/sinterklaas

- Meespeeltheater : sinterklaaspret https://www.puurmuur.nl/portfolio/meespeeltheater/

Zitten jullie met de handen in 
het haar over het aanstaande 
Sinterklaasfeest op school. 
Hoe doe je dat zonder ouders? 
Wat als Sint niet kan komen? 
Hoe organiseer je dit? 
CCreatief is het nieuwe normaal. 
We denken graag met jullie mee! 
Daarom hierbij een aantal ideeën 
om het sinterklaasfeest op school 
anders te doen. 

Stream het bezoek 
via facebk of 

Twitch

Een serie videobdschappen 
van de Sint (per klas)

Maak een super 
spannende
Sint- speurtocht

Meer ideeen? 
Bel of mail
ons!

Optreden
van de pietenband! ......waar kinderen kunnen 

videobeen en chaen met 
Sint 

Richt een chatrm
in vr de Sint......

Organiseer een 
Tiktokdans festijn 
met de Pieten! 

Stuntpieten op het
dak en speelplaats

Jerusalema-chaenge 

in Sint stijl

of de Sadi Gali Chaenge

Sinterklaas gaat on tour met de 
Sinruck, Unieke truck vr

op het schlplein

Een super grote podiumtrailer met sinterklaas 
ruimtes! Hij wordt geopend tot ‘kijkdoos’ en de
voorstelling kan beginnen!  Op gepaste afstand 
kunnen de kinderen buiten genieten van een 
super spannende en leuke sinterklaasshow . 
Kortom echt een pretpark/theater achtige beleving!
Facebook: BjornFacebook: Bjorn Wilbers

Sint quiz met quizmaster

#deDoeEensGek
SintWeek
meer info op onze website

Prisma-sinterklaas-
journaal 
Een productie op maat voor 7 
scholen, 22 klassen en ruim 550 
kinderen. Geen Sinterklaas op 
school? Dit was het alternatief. 
Een live-stream vanuit ons kan-
toor met Sint en 2 pieten. 

Het groep 8 fenomeen 
Een uniek hoorspel voor het 
afscheid van groep 8. Span-
nend! En gratis beschikbaar 
voor alle scholen: 
https://www.cultuurpad.nl/
het-groep-8-fenomeen/

We bedachten een alternatief voor 
afscheid groep 8, musical, sinter-
klaas, kerst en carnaval.

https://www.cultuurpad.nl/app/uploads/2021/01/Carnaval-2021-wat-kan-wel-scaled.jpg
https://www.cultuurpad.nl/app/uploads/2020/10/Schermafbeelding-2020-10-08-om-13.40.54.png
https://youtu.be/K6Bl_V6q-iE
https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/afscheid-groep-8/
https://www.cultuurpad.nl/het-groep-8-fenomeen/
https://www.cultuurpad.nl/het-groep-8-fenomeen/
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In 2021 wordt bekend wie de prijs heeft gewonnen. 

5 onderwijsinstellingen, 73 scholen in Noord-Limburg, 
meer dan 1000 leerkrachten en 14.973 leerlingen: dat is 
Cultuurpad.

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2020 uit de volgende leden.
     
Voorzitter  de heer Peter van Eijk 
Lid   Mevrouw Dorien Sommers
Lid   de heer Dave Huntjens
Lid    Mevrouw Hennie Biemond
Lid   de heer Roel Versleijen

In 2020 hebben we afscheid genomen van: 
Lid   de heer Hans Soentjens
Lid   de heer Jos Baggen

De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd. 

Activiteiten 2020
De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het toezicht houden op het beleid van de 
directeur-bestuurder volgens het vastgestelde meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarver-
slag en op de gang van zaken binnen de stichting. Dit alles met het oog op de belangen van 
de stichting. Regelmatig vindt er een toetsing plaats of de uitgezette acties tot het beoog-
de resultaat hebben geleid. De Raad van Toezicht belegt hiertoe een vergadering met de 
directeur-bestuurder. 
Naast de werkgeversrol naar de directeur-bestuurder toe, vervult de Raad van Toezicht een 
klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. Om deze rol verder vorm te geven is 
besloten vanaf 2020 te gaan werken met een portefeuilleverdeling. 

Voorzitter | Peter van Eijk
Strategie en beleid | Hennie Biemond
Kwaliteit | Dorien Sommers
Financiën | Dave Huntjens 
Personeel en werkgeverschap (remuneratie) | Peter van Eijk en Roel Versleijen 

In 2020 hebben 6 vergaderingen plaatsgevonden. 
Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. de volgende punten aan de orde geweest: 
• Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2019
• Begroting 2020

RAAD
VAN 
TOEZICHT
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• Uitvoering Koers 2017-2020 
• Verslag remuneratiecommissie 
• Kwartaalrapportages 
• Personeel - prognose en risico’s
• Beheersen kosten backoffice (vooral huisvesting)
• Toekomst en aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK 3)
• Financiële administratie herinrichten 
• Verbeteringen interne controle en beheersing
• Aanstellen accountant (voor goedkeurende verklaring)
• Artist in residence
• Kindergeluk
• AVG 
• Voortgang Lokaal C: samenwerking en inhoud
• Vaststellen begroting 2021
• Toekomst Cultuurpad (heisessie) 
• Toepassing Code Cultural Governance en beloningsbeleid 

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht. De 
code omvat het hele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoor-
ding. De code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren op de 
vraag: hoe doen we het eigenlijk? En: waarom doen we het zo? Het gaat erom of 
er sprake is van bewust handelen. Er zijn 8 principes benoemd, deze zijn algemeen 
gesteld maar ook verplichtend en worden bij Stichting Cultuurpad alle 8 toegepast. 

1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke 
doelstelling door culturele waarde te creëren, over te 
dragen en/of te bewaren. 
Cultuurpad zet zich in voor de brede ontwikkeling van kinderen en heeft een onder-
steunende en faciliterende rol voor de 73 scholen die zijn aangesloten bij de stich-
ting. Vanuit eigenaarschap van het onderwijs en zelfsturing van kinderen werken we 
aan onze maatschappelijke doelstelling; Cultuurpad wil dat zo veel mogelijk kinde-
ren de kans krijgen zich breed te ontwikkelen en te ontdekken wat hun
talenten zijn en hoe ze deze kunnen benutten. Wij geloven dat ieder kind het recht 
heeft om zichzelf te ontdekken en zijn eigen pad te volgen en te vinden, zodat 
elk kind met veel plezier en veel vertrouwen de wereld in kan springen. We willen 
activiteiten initiëren, stimuleren, organiseren, coördineren, ondersteunen en uit-
voeren op het terrein van cultuureducatie, talentontwikkeling en kindergeluk voor 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Dit doen we in opdracht van bij de stichting 
aangesloten rechtspersonen en in samenwerking met stakeholders. In de uitvoering 
van deze opdracht willen we ‘primair anders’ zijn. Creativiteit, flexibiliteit, variëteit, 
eigenaarschap, toekomstgericht en vernieuwend zijn daarbij kernwoorden die onze 
organisatie treffend neerzetten.

2. De organisatie past de principes van de Gover-
nance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft 
gedaan. De organisatie volgt de aanbevelingen op en 
wijkt daar alleen gemotiveerd van af. 

CODE 
CULT
URAL
GOVE
RNAN
CE
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De directeur/bestuurder van Cultuurpad is verantwoordelijk voor het naleven van de 
Governance Code Cultuur en de verankering in de organisatie. De Raad van Toezicht 
houdt toezicht op de naleving van de Governance Code Cultuur en evalueert dit één 
keer per jaar. De principes worden toegepast; de directeur-bestuurder en de Raad 
van Toezicht zijn hier bewust mee bezig en dragen dit uit. 

3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhanke-
lijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenver-
strengeling, vermijden ongewenste belangenverstrenge-
ling en gaan op transparante en zorgvuldige wijze om 
met tegenstrijdige belangen. 
Transparantie staat bij Cultuurpad hoog in het vaandel. Leden van de Raad van Toe-
zicht van Cultuurpad vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad van 
Toezicht maakt mogelijke vormen van belangenverstrengeling bespreekbaar binnen 
de vergaderingen van de Raad van Toezicht en handelt op de juiste wijze indien aan 
de orde. Mogelijke belangenverstrengelingen van directeur-bestuurder en toezicht-
houders worden gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter 
besluit of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig 
belang en treft passende maatregelen. De Raad van Toezicht en bestuurder zorgt 
dat de ongewenste belangenverstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk 
wordt opgeheven. Mocht er sprake zijn van tegenstrijdige belangen, dan onthoudt 
de betrokken bestuurder of toezichthouder zich van besluitvorming en uitvoering 
van deze zaken. 

4. Bestuurder en toezichthouders zijn zich bewust 
van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen 
daarnaar. 
Cultuurpad  volgt het Raad van Toezichtmodel. Volgens dit model is de directeur/
bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing, houden de leden van de 
Raad hierop toezicht en hebben daarbij een controlerende, stimulerende en ad-
viserende rol. De directeur-bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle 
informatie die nodig is voor een goede uitoefening van zijn functie.  Verdeling van 
taken en bevoegdheden is vastgelegd in de statuten en bijbehorende reglementen 
(reglement raad van toezicht en directiereglement). De taken van de directeur-be-
stuurder zijn vastgelegd in een functiebeschrijving en worden in de remuneratie-
commissie besproken en getoetst. In augustus 2020 is de portefeuilleverdeling van 
de Raad van Toezicht vastgesteld. Hierin is een verdeling van taken van toezicht-
houders opgenomen.  De directeur-bestuurder informeert de Raad van Toezicht via 
periodiek overleg, management-rapportages, jaarplan en begroting, jaarrekening 
en jaarverslag. 

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene 
en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten 
van de organisatie. 
De directeur-bestuurder van Cultuurpad draagt de verantwoordelijkheid voor de 
algemene gang van zaken binnen de stichting en richt zich bij de vervulling van zijn 
taak op het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting, 
rekening houdend met de Governance Code. 
De directeur-bestuurder is zich hiervan bewust en handelt hier ook naar. Zij ver-
antwoordt zich schriftelijk en mondeling  aan de Raad van Toezicht en interne- en 
externe belanghebbenden. De leden hebben in de rol van opdrachtgever frequent 
contact met de directeur-bestuurder over deze onderwerpen. 
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6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om 
met de mensen en middelen van de organisatie. 
Stichting Cultuurpad hanteert de Fair Practice Code als leidraad voor belonings-
beleid (personeel en inhuur). We zijn transparant over gehanteerde vergoedingen, 
hiervoor gebruiken we de richtlijnen voor vergoedingen zoals vastgesteld door de 
Raad van Toezicht (d.d.24-11-2020). Opdrachtnemers die in opdracht van Cultuur-
pad werken bepalen uiteindelijk zelf voor welk tarief ze werken. We toetsen deze 
tarieven aan de principes zoals opgenomen in het beloningsbeleid. 
In onze AO-IB beschrijving is een paragraaf opgenomen over risicobeheersing en 
interne controle. In het reglement directie en Raad van Toezicht is ook aandacht 
voor dit onderwerp. 

7. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthouden-
de, adviserende en werkgeversrol op een professionele 
en onafhankelijke wijze uit. 
De leden van de Raad van Toezicht houden actief, kritisch en op stimulerende wijze 
toezicht. Zij bewaken de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de or-
ganisatie. De Raad van Toezicht geeft het bestuur de ruimte voor ondernemerschap 
vanuit het besef dat besturen het maken van keuzes is, waaraan kansen en risico’s 
verbonden zijn.
Toezichthouders treden op als ambassadeur en representeren in overleg met het 
bestuur de organisatie bij externe gelegenheden.
In situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling, tegenstrijdig 
belang, onderlinge conflicten of calamiteiten bevordert de voorzitter een zorgvuldi-
ge behandeling en besluitvorming door de Raad van Toezicht. Hij is in zulke situ-
aties het eerste aanspreekpunt voor het bestuur, de Raad van Toezicht en externe 
belanghebbenden.

Er is een externe accountant aangesteld. 
De leden van de Raad van Toezicht gaan bewust om met het scheiden van hun rol 
als toezichthouder en als opdrachtgever. In de vergaderingen wordt hier regelmatig 
op gereflecteerd en geëvalueerd. De werkgeversrol wordt onder meer vormgegeven 
in de remuneratiecommissie. 

8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor 
zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundig-
heid, diversiteit en onafhankelijkheid. 
Cultuurpad kent een Raad van Toezicht bestaande uit een aantal leden dat gelijk is 
aan het aantal rechtspersonen dat is aangesloten bij de stichting door middel van 
een participantenovereenkomst. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de 
leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functi-
oneren als goede toezichthouders en adviseurs. De leden van de Raad van Toezicht 
worden benoemd door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht 
worden benoemd op basis van een bindende voordracht door de besturen van de 
aangesloten rechtspersonen, waarbij elke aangesloten rechtspersoon het recht 
heeft om 1 lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen. 
De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. De leden worden 
benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn na afloop van die termijn direct 
herbenoembaar. Bij de verdeling van de portefeuilles van de Raad van Toezicht 
wordt, gelet op de diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vra-
gen, naast algemene bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met de doelstelling van 
de stichting en de door haar bestuurde respectievelijk verbonden rechtspersonen, 
een spreiding van deskundigheden, achtergronden en disciplines nagestreefd. De 
Raad van Toezicht is onbezoldigd. 



https://www.cultuurpad.nl/over-cultuurpad/
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500 boeken uitdelen (1e actie) Beuzelsnacks

Uitdelen gratis creativiteit
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AC
TIE
Wat hebben we gedaan in 2020? 

We DROMEN ervan dat school een pa-
radijs voor kinderen is! Waar leren tof 
is, waar iedereen op zijn of haar plek is, 
waar je leert rekenen met dans, met vir-
tual reality het heelal bezoekt, waar je op 
creatieve wijze ontdekt hoe de wereld in el-
kaar zit. Creativiteit is overal en kinderen 
ontwikkelen zich optimaal en met plezier.
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Hoe doen we dat?

Door te brainstormen met teams, werkgroepen 
en leerkrachten over thema’s en thematisch 
werken.
We hebben 99 brainstorms bijgewoond. In verband met Covid19 doen we veel 
online. Via Teams, Zoom of Meet werken is de norm.  We hebben ons afgelopen jaar 
vooral gericht op brainstormen met teams over thema’s, doelen en mogelijkheden 

#Wat kan wel. Gesprekken die we voeren gaan over inbedding in het curricu-
lum, integreren van cultuur en meer en andere verrassende ideeën. 

Door thema’s uit te werken
We hebben 149 thema’s uitgewerkt.

Door suggesties te doen, voorbeelden te verza-
melen en te delen.
We hebben 300 suggesties gedaan en 643 activiteiten georganiseerd.

Door te ondersteunen 
We hebben de aanvraag en evaluatie muziekonderwijs Peel en Maas ge-

schreven voor 12 scholen.

We hebben 42 gesprekken met onderwijsstichtingen gevoerd over hun plannen.

 
we
denken 
mee Scholen zetten kunst en cultuur in als middel om te leren. 

Hoe kun je met kunst en cultuur een thema verrijken? Hoe 
kan leren boeiender, cooler of anders?  
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We zijn CREATIEVE MAKELAARS. We verbinden cultuurmakers en 
doeners met scholen, ons netwerk is groot en we delen dit graag met 
jullie.

we 
zoeken
en 
boeken

In 2020 hebben we:

• 643 activiteiten voor scholen georganiseerd

• 1494 boekingen en betalingen voor scholen gedaan 

• 80 opdrachten geannuleerd en alternatieve oplossingen gezocht 

• 29 gesprekken gevoerd in kader samenwerking in de regio

• Koffie gedronken met 93 (nieuwe) cultuurmakers

Onze focus lag op het ondersteunen van scholen 
om activiteiten te organiseren binnen de kaders 
en regels van wat mag. Dit heeft veel inzet van 
ons kernteam gevraagd. Ook de afhandeling van 
geannuleerde opdrachten was een uitdaging, 
alsmede het regelen van coulante maatregelen 
voor de veelal ZZP-ers waar we mee werken. 
Naast het brainstormen met leerkrachten en ook met ouders hebben we
ook geholpen bij de uitvoering. Van het uitzetten van een tocht tot het
organiseren van toffe activiteiten.

In de infographic Feiten en cijfers zijn de aantallen van 2020 afgezet tegen voor-
gaande jaren. De cijfers laten zien dat de beperkingen die 2020 met zich meebracht 
geen tot weinig effect op onze rol als creatieve makelaar heeft gehad. Wat wel 
opviel is dat het soort vragen veranderd en er meer een beroep is gedaan op onze 
creatieve denk-kracht. 
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we werken 
mee aan 
onderwijs
vernieuwing 
en 
verandering

Dit doen we door het ondersteunen van scholen in acties en pilots 
en met projecten zoals Lokaal C: Cultuureducatie met kwaliteit in 
Noord-Limburg en CHECK. 



21

Check
Een mediakunsteducatie-pilot met 11 scholen over hoe je mediakunst in kan zetten 
binnen het onderwijs. Wij begeleiden de scholen bij dit experiment, zoeken media-
makers en delen ervaringen.

In 2020 hebben we:
• 26 CHECK-activiteiten georganiseerd en bedacht. 
Met als hoogtepunten de ontwikkeling van een online festivalterrein, een alterna-
tieve kerstviering online met meer dan 400 unieke bezoekers, een tik tok Chal-
lenge als alternatief voor carnaval. Allemaal voorbeelden in het kader van onze 

missie #wat kan wel. Met deze activiteiten laten we in de praktijk zien hoe je met 
gebruik van nieuwe technologieen online activiteiten aan kan bieden aan kinderen 
maar ook je school kan profileren of zelfs nieuwe leerlingen kunt aantrekken. 
Verder hebben we: 
• Onderzoek opgestart naar hoe je gamification in kan zetten binnen het onder-
wijs: o.a. literatuuronderzoek, oproep voor hulp, hoe zet je gamers in? Wat kunnen 
we leren van de principes van gamification?
• De ontwikkeling van een Escaperoom over taal geïnitieerd
• Het CHECK-journaal opgezet en gepauzeerd. De beperkingen rondom Covid19 
maakten het niet mogelijk voor de filmploeg om te filmen op locatie en de deelne-
mende scholen voelden niet voldoende ruimte om dit op dit moment op te pakken. 
In 2021 pakken we dit op.
• CHECK zichtbaar gemaakt op onze website:

https://www.cultuurpad.nl/ons-werk/check/
In 2021 ronden we CHECK af en publiceren we de resultaten. 

De Grote Lockdown Kerstshow

387 unieke bezoekers
633 visits

22184 hits 

https://www.cultuurpad.nl/ons-werk/check/
http://www.degrotelockdownkerstshow.nl
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voorbeelden
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voorbeelden



Lokaal C 

Lokaal C is de treffende naam voor het projectplan waarmee we in Noord-Limburg 
uitvoering geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2017-2020. Dit 
doen we samen met en in opdracht van de onderwijsstichtingen in Noord-Limburg. 
Onze ‘partner in crime’ is Kunstencentrum Venlo.

In 2020 was er veel actie. Een greep uit de acties en resultaten. 

De deelnemende scholen onderzochten vraagstukken zoals:
• Hoe verbindt je taal en cultuur?
• Hoe creëer je een creatieve prikkelende buitenlesplek?
• Hoe verbindt je cultuureducatie met wetenschap, techniek, ict en 
               technologie? 
• Hoe versterk je thematisch werken met cultuureducatie?
• Hoe geef je vorm aan talentontwikkeling op school? 
• Hoe betrek je ouders en de omgeving bij je onderwijs? 
• Hoe stimuleer je de ontwikkeling creativiteit? 

We ondersteunen scholen bij deze pilots. 

Meer weten over deze pilots? Bekijk de filmpjes en lees de blogs, voorbeelden en 
nieuwtjes hierover op:

https://www.cultuurpad.nl/ons-werk/lokaal-c/

We werkten o.a. mee aan de ontwikkelingen op de 
volgende scholen: 

• Onder de Wieken en Onder de Linden - pilot verbinding W & T
• Weisterbeek - pilot Thematisch werken
• Kameleon- verbinding met SOOOL 
• De Wouter- pilot Buiten Leren
• Taal en Lent/Groeneveld- pilot taal en cultuur
• Krullevaar- pilot de Makers van de Krullevaar
• Nieuweschool ROCKT - een muziekproject van groots formaat
Delen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingen. Daarom ondersteunden 
we scholen in het vastleggen van de resultaten en beeld- en filmmateriaal. 

We onderzochten...
• hoe je een voedselbos in kan zetten in je onderwijs
• hoe het onderwerp propaganda en fakenews passend gemaakt kan worden voor 

leerlingen | filmlab in samenwerking met Dok 6 Cinema
• hoe je Minecraft in kan zetten in thuisonderwijs. Alle uitkomsten en challenges 

zijn gepubliceerd op onze website. 
• de bouwstenen voor CMK3 en vertaalden deze samen met de penvoerder tot 

een nieuwe aanvraag voor de periode 2021-2024. 
• hoe het onderwijs ook in de komende 4 jaar kan samenwerken en hebben dit 

vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. 

https://www.cultuurpad.nl/ons-werk/lokaal-c/
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We verzamelden de resultaten van vier jaar werken aan 
Cultuureducatie met Kwaliteit binnen Lokaal C
Vier jaar werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit heeft geresulteerd in
een mooie opbrengst. Als woordvoerder van het onderwijs in Noord-Limburg
binnen het programma voelen we ons verantwoordelijk voor het
delen van de resultaten. Daarom hebben we in 2020 alle resultaten verzameld en 
gepubliceerd op onze website. 

De eindrapportage bestaat uit: 
• een publicatie over creativiteit 
• een publicatie over het nieuwe netwerken met uitgelicht het 1e online festival 
• een eindverslag van het onderwijs

Download HIER de publicaties

We schreven samen met Kunstencentrum Venlo de 
aanvraag voor Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (2021-
2024). 
In 2021 gaan we op Avontuur met Cultuur. Scholen en culturele partners gaan sa-
men dat avontuur aan aan de hand van een vijftal reisthema’s:

1. Curriculumvernieuwing | Integratie cultuur in curriculumver-

nieuwing (leergebied kunst en cultuur)

2. Samenwerkingsvormen | Nieuwe en alternatieve vormen van 
samenwerking
tussen onderwijs en cultuur

3. Cultuurmakers | Investering in cultuurmakers met
kwaliteit

4. Toegankelijkheid | Meer en betere toegang tot cultuur (kansenge-
lijkheid, mobiliteit, online)

5. Maakplezier | Plezier van het maken en het belang van creativiteit nog 
meer en beter zichtbaar maken (campagnes)

CULT
UUR
EDU
CATIE
MET
KWA
LI
TEIT

https://www.cultuurpad.nl/ons-werk/lokaal-c/
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ONS
Talentontwikkeling van kinderen in keuzecursussen, vrijdagmiddagactiviteiten, 
ateliers, keuzemiddagen of creamiddagen. Meer dan 10 scholen onderzochten hoe 
je doelgericht kan werken aan de talentontwikkeling van kinderen en vooral hoe je 
de omgeving kan betrekken bij de invulling hiervan. 

Conclusie
De ultieme vorm is er niet. Elke school kiest de aanpak die past bij de identiteit van 
de school, het soort onderwijs en de omgeving van de school. Om het HOE betrek je 
de omgeving hierbij makkelijker te maken heeft Cultuurpad i.s.m. deze scholen een 
talentscan ontwikkeld. 

Hoe kunnen we talenten, passies en vaardigheden van 
ouders, opa’s en oma’s inzichtelijk maken en inzetten in 
ons onderwijs? 
Resultaat
ONS is een (digitale) tool waarmee leerkrachten in contact kunnen komen met ou-
ders en de directe omgeving van school om hun talenten en/of passies in te zetten 
in het onderwijs van de leerlingen. De perfecte match-tool!
In januari 2021 is de tool gelanceerd en gratis beschikbaar voor scholen. 

www.doemeemetons.nl 

Red de Creativiteit – online programma voor kinderen
Red de Creativiteit is ontstaan in de periode dat scholen gesloten waren en de 
creativiteit door Covid19 langzaam wegsijpelde uit het leven van kinderen en 
ouders.  Na de 1e serie afleveringen op tv (in samenwerking met Omroep P&M) is 
het concept doorgegaan als een online platform voor kinderen waar handvatten te 
vinden zijn om eenvoudig creatief aan de slag te gaan en waar kinderen eigen werk 
en vragen kunnen inzenden.

In de afleveringen van Red de Creativiteit volgen de kijkers Bennie van Gister op ge-
heime missie. Bennie is een beuzelende superheld. Hij maakt, fantaseert en prutst 
erop los. Culturele instellingen uit de Noord-Limburgse regio werken samen met 
het onderwijs mee aan het project Red de Creativiteit.  Per aflevering krijgt Bennie 
een bijzonder voorwerp mee en de opdracht uit te zoeken wat daar allemaal mee 
valt te beuzelen. Terugkerend element in de activiteiten zijn ‘beuzelen’ (ofwel een 
soort van klooien), Zeurkous en Dokter Flow. Samen met kunstenaars en kinderen 
uit de regio verzinnen ze nieuwe creaties rondom een alledaags voorwerp.

www.reddecreativiteit.nl 

We ontwikkelen instrumenten voor scholen. Op vraag of omdat 
we merken dat er iets ontbreekt.

we 
ont
wikkelen

http://www.doemeemetons.nl  
http://www.reddecreativiteit.nl 
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Beuzelsnacks: Speciaal voor de Juffen en Mees-
ters! 
Beuzelsnacks zijn korte filmpjes met maak- pruts en klooisuggesties voor de hele 
klas. De opdrachten zijn in ongeveer 10 minuutjes uitvoerbaar. Je zult zien, na een 
Beuzelsnack kunnen ze er weer tegenaan!
Beuzelsnacks bevatten de dagelijks aanbevolen hoeveelheid creativiteit.

We hebben gratis creativiteit uitgedeeld 

# Doe Gnoe
Scholen gingen dicht, ouders gingen thuiswerken, kinderen kregen thuisonderwijs, 
alle ouders werden ineens tijdelijke leerkrachten.... Daarom hebben we ons met de 
GNOE-campagne gericht op kinderen en ouders. 
We deelden gratis creativiteit uit: cadeautjes via facebook, maar ook live: door 
GNOE-tassen te bezorgen bij kinderen en later uit te delen aan leerkrachten om cre-
ativiteit in deze periode te stimuleren!

De GNOE-tas 
Een tas vol inspiratie om de creativiteit aan te wakkeren! Met onder andere:
• Knuffel!
• Het boek ‘Shabby en het wezen van de Regenboog’ (met inspiratie hoe je het 

boek in de klas kunt gebruiken)
• Set inspirerende GNOE-ansichtkaarten
• GNOE-kleurboek zonder kleurplaten!
• Cultuurpad magazine

• En nog meer verrassingen!

De GNOE-kunstescaperoom 
Een co-productie met Sebastiaan Brussee, Martijn van de Voort en Jan en Ko. In juni 
is deze opgeleverd en gratis beschikbaar voor leerkrachten. De escaperoom is te 
vinden op 

https://www.cultuurpad.nl/gnoe-kunst-escaperoom/

We hebben een nieuwe manier van inspireren bedacht 

Een online festival
Voor deskundigheidsbevordering en inspiratie. Gebouwd voor leerkrachten, maar 
ook voor een Kerstshow voor kinderen!  Het platform is in eigen beheer gebouwd en 
beschikbaar als trainingsbasis voor Cultuurpad, als online festivalterrein voor scho-
len en stichtingen aangesloten bij Cultuurpad. 
Op 27 januari 2021 organiseren we ons 1e Online Festival. 

http://cultuurpad.festival.nl 

https://www.cultuurpad.nl/gnoe-kunst-escaperoom/
http://cultuurpad.festival.nl  
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Sneak preview festivalterrein
DE BAR
De bar is gedurende het festival een pimp-je-les-bar. 
Heb je vragen, of ben je op zoek naar inspiratie voor een thema? Ont-
moet dan team Cultuurpad in de bar. We pimpen je les, thema of project 
met toffe ideeen en suggesties. Neem al je vragen over het verrijken van 
je les met cultuur, je thema of idee mee naar de bar en chat live met 
team Cultuurpad. We helpen je graag op weg! 

GAMEROOM
Twee kinderen gaan live gamen in de GAMEROOM. Stel hier je vragen aan 
echte Minecraft Experts. 

Even geen zin in een live-stream of chat? Struin dan op je gemak eens 
rond op de andere podia die gedurende het festival en ook daarna 
doorlopend te bezoeken zijn. 

KINDERWEIDE 
In de kinderweide vind je toffe filmpjes voor kinderen. Filmpjes van Ben-
nie van Gister, Proefjesshows van Professor Zeepsop en goochelshows 
van MM magic. 

GNOEpodium
Dr.Flow heeft een eigen podium op ons festivalterrein. Duik eens in de 
ontknutseltheorie van Dr.Flow en laat je inspireren hoe het anders kan! 
Je vind hier ook de GNOE-ESCAPEROOM, een toffe escaperoom over 
kunst. 

KARAOKE 
Even ontspannen doe je in de Karaoke met geweldige nummers van 
Sebastiaan. Pak je kans om eens buiten de douche lekker keihard te 
zingen!

SNACKBAR 
In de snackbar vind je de festivalcatering. Hier kun je genieten van alle 
beuzelsnacks van Benny van Gister. Deze beuzelsnacks staan garant 
voor de dagelijkse portie aanbevolen creativiteit. 

CLASSIC CLICHE 
Zit jij ook te blunderen met online lesgeven? Laat je inspireren door Joes 
als online juf met alle klassieke fouten van online en videocommunicatie 
en cliches over cultuureducatie. Even lekker lachen!!! 

DIXI
We hebben overal aan gedacht, je kunt op dit festivalterrein namelijk 
ook naar het toilet. In deze unieke dixi’s kun je letterlijk je boodschap 
achter laten. Ontdek wat technisch allemaal mogelijk is. 

MERCH
Zin om even te shoppen? Kom dan naar de merch en ontdek welke 
goodies je kunt bestellen. 
 
EHBO
Voor al je hulp online tijdens het festival kun je terecht bij de EHBO tent. 
Eerste hulp bij Online Festival! 
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We hebben onderzocht hoe je kunst, cultuur, weten-
schap, techniek, ict en technologie verbindt 
16 scholen gingen aan de slag met de verbinding van wetenschap, techniek, ict, 
technologie en kunst en cultuur.  Met als doel Meer MAKEN in het curriculum. Scho-
len willen kinderen vaardigheden meegeven op het gebied van MAKEN. Daarom is 
er onderzoek gedaan naar de integratie van deze domeinen. Met als resultaat een 
bureaulegger boordevol inspiratie en informatie die antwoord geeft op al je vragen.

Een bureaulegger?  Ja, een bureaulegger!
Niet zomaar een bureaulegger maar het resultaat van het onderzoek naar hoe je 
de domeinen kunst en cultuur, wetenschap en techniek en ICT en technologie met 
elkaar verbindt wat leidt tot MAKERS & MEEMAKERS! Makende mensen zijn crea-
tiever, vindingrijker en hebben meer zelfvertrouwen.

Maar welke vaardigheden en technieken moeten kinderen ideaal gezien ontdekken 
op de basisschool? En met welk aanbod moeten ze kennis (kunnen) maken? Waar 
moet je beginnen? Welke tools kun je hanteren? Hoe werk je verbindingen tussen 
leergebieden uit in een les? Wat gebeurt er met de autonomie van een vak? Hoe 
ga je om met beperking van middelen en tijd? Of met onzekerheid als het gaat om 
nieuwe ontwikkelingen; wat moet je allemaal weten, kennen, kunnen en regelen? 
Wat moet? En wat is goed?

Vanuit deze vragen is het onderzoek gestart. Een ware jungle van leerlijnen, kern-
doelen en uitwerkingen is doorgenomen en teruggebracht naar deze bureaulegger. 
15 pagina’s met inspiratie, tips, materialen, doelen, verbindingen, bouwstenen en 
ultieme lijsten met doe- en maak- woorden,  materialen en meemaak-woorden.
We hebben als fundament geput uit en gebouwd op de uitgezette lijnen vanuit het 
nieuwe curriculum – zie: curriculum.nu | Voorstellen op hoofdlijnen. In dit curri-
culum wordt niet gesproken over Wetenschap en Techniek als apart domein maar 
wordt het geïntegreerd in de leergebieden, bijvoorbeeld binnen Digitale Geletterd-
heid en Mens en Natuur.

Alle info? www.ilovemaken.nl 

I 
LOVE 
MAK 
EN

http://www.ilovemaken.nl
https://www.cultuurpad.nl/app/uploads/2020/11/bureaulegger_04.pdf
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We ontwikkelden een nieuwe zienswijze
De wereld is op zijn kop gezet door Covid19. Dit vroeg om een nieuwe zienswijze op
netwerken, trainingen en werken.

HET NIEUWE NORMAAL
Geen experts in de klas, geen excursies, geen theatervoorstellingen?
#wat kan wel? werd het nieuwe normaal, de dagelijkse vraag. Scholen vroegen ons
mee te denken in ‘wat wel kan’. Dit heeft geleid tot een aantal verrassende acties
en activiteiten, maar ook tot andere vormen van ondersteuning. Zo gingen we
meedenken over schoolontwikkeling, achterstanden, verbeterplannen. Vraagstuk-
ken over onderwijs inhoud, naast alternatieven voor afscheid groep 8, meester-en
juffendagen, promotie school in kader aanmeldingen nieuwe leerlingen, etc. We
groeiden in onze rol van evenementenbureau naar ondersteuning in schoolontwik-
keling. En dat maakt ons heel gelukkig!

CREATIVITEIT IS HET NIEUWE NORMAAL
We ontdekten dat het waarom van creativiteit niet bekend is.
Jaarlijks laten we ons inspireren door iemand uit een andere sector. Dit keer de
beurt aan Gerard (van het bedrijf Super Human) die samen met onze collega’ s van
Lokaal C onderzocht waarom cultuur niet net zo belangrijk is als taal en rekenen.
We bekeken de werking van het linker-en rechterbrein en ontdekten dat de bood-
schap anders moet. Cultuur is het sediment van creativiteit en het woord geeft
meer last dan dat het energie geeft. Cultuur is te vaag, creativiteit is het woord en
het middel om het anders te doen. Een middel om ergens te komen, om je fantasie
te behouden en vooral om je EQ te ontwikkelen en flexibel te zijn. Spreek niet over
cultuureducatie maar over activiteiten die kinderen helpen de rechterhersenhelft
te ontwikkelen en te stimuleren. Iets wat alle kinderen nodig hebben in de toe-
komst. Want als je niet leert flexibel en creatief te zijn, heb je later geen baan. We 
hebben de uitkomsten van deze brainstorm meegenomen in de opzet van het onli-
ne festival. Na een uitgebreid onderzoek naar de werking van de
hersenen en de balans tussen de linker- en rechterhersenhelft hebben we dit ver-
taald in een spreekbeurt door Octopad. Deze introduceerde zijn theorie op een ver-
rassende manier tijdens het online festival. De opname wordt in 2021 beschikbaar
gesteld voor studiedagen, na enthousiaste verzoeken van leerkrachten en directies.
In CMK 3 nemen we dit als uitgangspunt voor de campagnes mee.

SAMEN LEREN EN INSPIREREN
In het kader van samen leren en inspireren organiseren we diverse activiteiten zoals
een digitale koffie, meet in de bar, hebben we dagelijks online meeting over vragen
van scholen, geven we virtuele tours via Loom en zoeken we naar manieren om
te leren en inspireren op de 2020-manier. Het bereik van deze acties is vele malen
hoger dan fysieke netwerkbijeenkomsten ooit hebben opgeleverd. We zetten deze
manier van werken dan ook voort in 2021.

#
WAT
KAN
WEL
?



De grote lockdownkerstshowOnline festival - spreekbeurt

Promotie online festival

PRISMA Sinterklaas journaal

Sint streamen vanuit ons kantoor Thuis werken en thuisonderwijs
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We ondersteunen de Limburgse leergemeenschap cultuureducatie SIEN. Vanuit 
het motto; delen van kennis en ervaring.

In 2020 hebben we: 

• Het actieplan in samenwerking met de Actiegroep SIEN verder uitgewerkt en 

in werking gezet. 

• Campagne Op de Kaart voortgezet 

• 2 nieuwsbrieven voor onderwijs en cultuurmakers verstuurd (300 geadres-

seerden onderwijs, 450 cultuurmakers) 

• Alle websites en het archief van SIEN onderhouden 

• Kennis en tips gedeeld via nieuwsbrieven en socials

• Kennisgenomen van Ondertussen en collega’s getipt over deze actie.

• Plan laatste jaar samenwerking binnen SIEN ontwikkeld. In 2021 stoppen we 

als secretariaat en woordvoerder van de leergemeenschap. 

• Pilot ‘wat als kinderen de regie hebben.... voortgezet (deze keer Talenten-

campus Venlo)

• SIEN-academie bijgewerkt en verhuist naar Cultuurpad 

• ICC-certifcaten voor 9 ICC’ers aangevraagd

• Webinar trainers ICC van LKCA bijgewoond

Grootse plannen, te weinig tijd en geen ruimte in de samenwerking en op scho-
len. Deze ingrediënten hebben ertoe geleid dat we niet al onze voornemens voor 
SIEN hebben gerealiseerd. Op 31-12-2020 eindigen de dienstverleningsovereen-
komsten van Cultuurpad met de aangesloten onderwijsstichtingen. We hebben 
besloten deze niet te willen verlengen. Dit hebben we niet zomaar besloten.
Wij (als woordvoerder en secretariaat) vinden dat ons werk erop zit. Het besluit 
tot beëindigen van de werkmaatschappij SIEN heeft een effect op de leden van 
SIEN. In overeenstemming met de leden is besloten SIEN op te heffen en we heb-
ben een plan gemaakt om de komende maanden af te bouwen. 

SIEN



Jaarverslag 2020 
34

In 2020 hebben we: 

Het vernieuwde platform gelanceerd

Het doel is om via dit platform kinderen de weg te wijzen naar hun talent – een 
verzameling van activiteiten van alles wat er na schooltijd te doen is. Cultuurpad 
is bedenker en houder van het platform en zoekt licentiehouders die de site omar-
men, net als de sportconsulenten van de gemeente Venlo.

Een campagne gestart
Om Padxpress nog meer naamsbekendheid te geven 
en aanbieders bereid te vinden hun activiteiten op 
de site te plaatsen. Dit campagneplan bestaat deels 
uit de huidige aanbieders die een promotiepakket 
ontvangen en via een aantal nieuwsbrieven wegwijs 
gemaakt worden op de nieuwe website. Bureau Mag-
neet verzorgde een social media campagne op zoek 
naar nieuwe aanbieders. 

Naast het testen en ontwikkelen van 
de site zijn ook de juridische 
documenten herzien
De rol van cultuurpad inzake Padxpress is veranderd 
in deze nieuwe situatie. Er is een rolomschrijving en 
er zijn spelregels en veiligheidsvoorschriften opge-
steld en getoetst door de juridische afdeling van 
BAAT. Daarnaast is de samenwerkingsovereen-
komst met de gemeente Venlo aangepast naar een 
licentieovereenkomstt, welke ook getoetst is door 
BAAT.

In 2021 ronden we onze werkzaamheden af en 
gaan we verder als medegebruiker van dit unieke 
platform voor naschoolse activiteiten voor kinde-
ren. 

www.padxpress.nl 

Padxpress 
De leukste naschoolse activiteiten ontdek je bij PadXpress!
Wat is er allemaal na schooltijd te doen bij jou in de buurt, in je wijk of in jouw stad? 

http://www.padxpress.nl  
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Financiën op balansdatum
De kengetallen geven een inzicht in de financiele prestaties en zijn berekend op basis van 
de balans per 31-12-2020 en staat van baten en lasten zoals opgenomen in de jaarrekening. 
De financiële kerngetallen zijn als volgt berekend: 
- Nettowerkkapitaal: vlottende activa-kortlopende schulden 
- Quick ratio: (vlottende activa-voorraden en onderhands werk) / kortlopende schulden
- Current ratio: vlottende activa / totaal vermogen * 100% 
- Solvabiliteit: eigen vermogen / totaal vermorgen *100%

Kerngetal 2020 2021 

Werkkapitaal 71.948 92.383

Quick ratio 1,30 % 1,22 %

Current ratio 1,36 % 1,26% 

Solvabiliteit (EV/TV) 28,1 % 21,4%

FINAN
CIËN

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
• de inkomsten die de stichting verwerft als vergoeding voor door haar verrichte activiteiten 

en diensten; bijdragen van participanten en leden 
• van overheidswege verstrekte subsidies en fondsen;
• donaties; 
• verkrijgen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
• overige baten.
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Realisatie 2020 
Cultuurpad sluit 2020 af met een negatief resultaat van € 17.204. Dit negatieve 
resultaat wordt veroorzaakt door backoffice kosten (grotendeel de huurkosten en 
de meerkosten van vervanging zwangerschapsverlof). Verder is er een correctie van 
€ 4.679,- gemaakt inzake oude jaren. In 2020 zijn de inkomsten € 148.882  lager dan 
begroot, ook de uitgaven waren € 131.827 lager dan de begroting. Bij het opstellen 
van de begroting was niet te voorzien dat veel activiteiten niet door zouden gaan of 
verplaatst zouden worden door Covid19 en de sluiting van scholen. Hierdoor is veel 
budget overgebleven in de basis. Dit budget is opgenomen in de NTB bedragen per 
stichting. In de uitgaven van de extra  projecten is weinig verandering ten opzichte 
van de begroting omdat veel van deze activiteiten online hebben plaatsgevonden 
en er veel ontwikkeld is in het kader van #wat kan wel. De grote verschillen zitten 
hiermee vooral in de reguliere cultuur activiteiten van scholen. De begroting van 
2020 liet een positief eindresultaat zien van € 94. Het verschil tussen de begroting 
en het definitieve negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door te hoge 
backofficekosten die zonder interventies dit tekort zouden veroorzaken. Ten aan-
zien van de basisorganisatie was het verminderen van huurkosten een aandachts-
punt voor 2020.  Het is niet gelukt de kosten voor huisvesting terug te dringen.
 

Bedragen Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil realisatie en begro-
ting 

Totale baten € 648.587 €  780.553 -€ 148.881

Totale lasten € 644.331 € 780.459 -€ 131.827

Rente en bank - € 290 - - 

Resultaat - € 17.204 € 94 -€  17.298

De staat van baten en lasten is weergegeven in de diverse relevante posten van de 
begroting. De financiële middelen voor deze onderdelen komen o.a. van de door de 
overheid verstrekte subsidies, diverse fondsen, bijdragen van participanten, dona-
ties, schenkingen en giften, en overige baten. Doordat de projecten op schooljaar 
niveau lopen zullen de financiële saldi in het volgend boekjaar ingezet worden.

Inkomsten
De inkomsten van Cultuurpad bestaan uit bijdragen van de participanten en aange-
sloten scholen en bijdragen van de gemeente Peel en Maas en Horst aan de Maas 
voor cultuureducatie. Daarnaast ontvangen we inkomsten van leden (SIEN, SKBM) 
en projectgelden (Lokaal C, CHECK) en incidenteel bijdragen van ouders (PadX-
press). De totale inkomsten in 2020 bedroegen € 631.672  

Bijdragen participanten en leden
In 2020 ontvingen we van vijf participanten en 1 lid een bijdrage voor personeel en backoffi-
ce. Deze participanten doen ook een bijdrage voor activiteiten. 
Elke stichting bepaalt jaarlijks wat de eigen bijdrage per leerling voor activiteiten is, varie-
rend van 11,90 tot 17,50 per leerling.  

De bijdragen van het onderwijs bedragen 61% van de totale inkomsten. 
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Uitgaven
Subsidie 
Een tweetal gemeenten subsidieert een bedrag van ongeveer 3,50 per leerling voor activi-
teiten cultuureducatie. Dit betreft de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas. Deze 
subsidie wordt toegevoegd aan de activiteitenbijdrage van de participanten en dus aan het 
cultuurbudget van de school .
Daarnaast hebben we in 2020 nog extra middelen voor de transitie van PAdxpress opgeno-
men. 

Lokaal C & CHECK zijn extra projecten die worden bekostigd door een bijdrage vanuit 
Kunstencentrum Venlo, Fonds Cultuurparticipatie, Prins Bernard Cultuurfonds en provincie 
Limburg. 

De uitgaven van Cultuurpad bestaan uit personeelskosten, afschrijvingskosten, huisves-
tingskosten, algemene kosten (backoffice) en activiteitenkosten. De activiteitenkosten 
bevatten de kosten die gemaakt worden voor activiteiten en inhuur cultuurmakers en
toegang culturele instellingen voor scholen.
De totale uitgaven bedroegen € 648.587

Personeelskosten 
De post personeelskosten bestaat uit de kosten voor het kernteam en inhuur van perso-
neel (zzp’ers). In 2020 zijn we gaan werken met een kernteam met een omvang van 3,9 fte. 
Medio 2020 is 1 personeelslid uit het kernteam met pensioen gegaan. In verband met de 
ontwikkelingen rondom Covid19 is besloten deze werkzaamheden op te vangen met extra 
inhuur personeel. De uitgaven voor personeel bedroegen 192.843 euro en zijn conform 
begroting. 

De personeelskosten bedragen 30% van de totale uitgaven. 

Backofficekosten
Het negatieve resultaat van 2020 wordt grotendeels veroorzaakt door te hoge backoffice 
kosten. Met name de huur. We waren voornemens een creatieve oplossing te zoeken in 
onderverhuur kantoor, openbreken contract. Dit is in 2020 nog niet haalbaar gebleken. 
Daarnaast was in de prognose niet voorzien dat de servicekosten voor de huur van het 
kantoor wederom hoger waren dan verwacht door de verhuurder. De naheffing bedroeg 
9.720  euro.  De totale backoffice kosten bedroegen 47.000 euro, dat is 12.452 euro meer 
dan begroot.

De backoffice-kosten bedragen 7% van de totale uitgaven. 

Activiteitenkosten
De activiteitenkosten bevatten de kosten die gemaakt worden voor activiteiten en inhuur 
cultuurmakers en toegang culturele instellingen voor scholen. 
In de begroting maken we onderscheid tussen basis activiteiten en extra projecten. De 
kosten voor de basis activiteiten bedroegen in 2020 159.440 euro. De kosten voor extra 
projecten bedroegen 244.625 euro. 

De activiteitenkosten bedragen 63% van de totale uitgaven. 

Top 10 leveranciers  

 
1. Organiseermeer   
2. Brik BV   
3. Sebastiaan Brussee Produc-
ties  
4. Tiki Media   
5. In de Gymzaal   
6. De Vrienden van Bibi   
7. Bureau Magneet   
8. T & T Event Support   
9. Studio Dope   
10. Dutch Graphic Group  
 

Top 10 inhuur 
cultuurmakers
1. Fijnaut Music 
2. Gitaar Trainer 
3. Myouthic 
4. Atelier Roel Beurskens 
5. Kunstencentrum Venlo 
6. Joes Boonen 
7. Puurmuur 
8. Limburgs Museum 
9. Met Goosje 
10. FC Smolenaars
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Baten 631.172 746.567
Kosten 404.065 499.350
Brutomarge 227.108 247.217

Overige baten 500 74.475

Kernteam, personeelskosten 163.546 187.904
Afschrijvingen 2.970 4.607
Overige personeelskosten 29.297 82.459
Backofficekosten 41.280 59.698
Algemene kosten 2.750 1.756
Andere kosten 4.679 238
Totaal kosten 244.522 336.662

Bedrijfsresultaat -16.914 -14.970

Financiële baten en lasten -290 -423
Resultaat na belasting -17.204 -15.393

Resultaatbestemming

Verslag jaar

2020

Resultaat
Overige reserve -17.204

-17.204
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begroting 
2021

Bijdragen participanten personeel en backoffice Kernteam; personeelskosten
Prisma 39.505 Vaste contracten 184.753
Akkoord 36.345 Inhuur kernteam 48.000
Dynamiek 52.147 Vaste kosten verdeling -18.475
Kerobei 48.986 inhuur kernteam verdeling -16.525
Fortior 44.246 197.753

221.228
Bijdragen leden Backofficekosten
SKBM 3.350 huur kantoor 26.812

3.350 ict 250
loonadministratie 500
afschrijvingen 3.000
accountant 12.000
verzekeringen 1.750
telefoon 1.750
advieskosten 1.000
Overige kosten (rente, administratie) 2.250
vaste kosten verdeling -4.931

44.381
Produktkosten
materialen 250
abonnementen (adobe etc) 980
website www.cultuurpad.nl 1.000

2.230
Bijdrage participanten activiteiten Activiteitenkosten
Muziekonderwijs Peel en Maas 20-21 57.018 Muziekonderwijs Peel en Maas 20-21 57.018
Muziekonderwijs Horst aan de Maas 20-21 20.000 Muziekonderwijs Horst aan de Maas 20-21 20.000
Prisma € 15,15 per leerling 25.051 Prisma 31.300
Akkoord € 15,15 per leerling 32.902 Akkoord 34.954
Dynamiek € 15,15 per leerling 47.118 Dynamiek 58.375
Kerobei € 15,15 per leerling 68.950 Kerobei 71.864
Fortior € 11,90 per leerling 28.366 Fortior 28.366
SKBM € 17,50 per leerling 6.758 SKBM 8.565
Subsidie gemeente Peel en Maas (ovb) 11.927
Subsidie gemeente Horst aan de Maas  (ovb) 12.352

310.441 310.441

Totaal inkomsten basis 535.019 Totaal uitgaven basis 554.805
over/tekort -19.786

Doorbelaste kosten vanuit Basis
Vaste kosten verdeling kernteam voor extra 18.475
Inzet inhuur kernteam voor extra 16.525
doorbelasting 10% backoffice 4.931

39.931
Doorbelast aan Lokaal C -23.931
Doorbelast aan kindergeluk -5.000
Doorbelast aan CHECK -5.000
Doorbelast aan Padxpress -6.000

0
KINDERGELUK/INNOVATIE KINDERGELUK/INNOVATIE
Bijdragen (innovatiegelden) 20.000 Produktkosten 5.000
Sponsoring /crowdfunding 5.000 Activiteitenkosten 10.000
Totaal 25.000 Totaal 15.000

PROJECTEN PROJECTEN 
Lokaal C Lokaal C
Bijdrage KCV:  Lokaal C 137.100 Project Op Avontuur met Cultuur 
Matching onderwijs via act.geld (basis) Coordinatie kernteam/inhuur 23.931

Expedities 101.069
Campagnes 15.000
Professionalisering 20.000
Kennisdeling 5.000
Minus inbreng onderwijs via indirecte matching -27.900

137.100 137.100
CHECK CHECK
Bijdragen (fonds, partners, eigen bijdr.) 20.000 Kosten (coordinatie, product-, act.kosten) 15.000

Coordinatie 5.000
20.000 20.000

SIEN SIEN
Bijdragen leden 0 Prod.kosten (website Sien, Met Bink) 2.500
Overige inkomsten 2.500

2.500 2.500
PADXPRESS BV PADXPRESS BV
Bijdragen 20.000 Productkosten  licentie Noord-Limburg 5.000

Activiteitenkosten/campagne 15.000
20.000 20.000

Totaal inkomsten extra 204.600 Totaal uitgaven extra 194.600
over/tekort 10.000

BASIS 535.019 BASIS 554.805
over/tekort -19.786

EXTRA 204.600 EXTRA 194.600
over/tekort 10.000

TOTAAL 739.619 749.405
resultaat -9.786

EXTRA EXTRA 
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