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Vorig jaar schreef ik dat ik hoopte dat 2021 een beetje terug naar ‘het oude’ 
kan zijn... want wat missen we het om een school binnen te lopen, de gewone 
dagelijkse hectiek, kinderen die je vragen stellen waar je verwonderd van raakt, 
waar je van AAN gaat. De inspiratie aan de keukentafel is na twee jaar thuis 
werken wel een beetje opgedroogd. 

Maar 2021 liep anders. En anders is ook leuk! We vonden onze draai in de nieuwe 
soorten vragen die scholen stellen (van # wat kan wel tot creatieve denkkracht 
gevraagd), we ontwikkelden handigheid in het boeken in coronatijd, in het vinden 
van alternatieven voor afgelaste activiteiten. We blikken terug op een enerverend 
maar succesvol jaar. Tussen de lockdowns en de schoolsluitingen vonden we 
samen met de scholen ruimte voor activiteiten en ontwikkelingen. En we deden 
nog meer... We doken in de werking van het brein. Op zoek naar de AAN-knop. 

Out-of-the-box is waar de magie plaatsvindt! 
Maar hoe kom je daar? 
 Je kan van je brein niet verwachten dat het met nieuwe ideeën komt, wanneer 
het zelf nooit iets nieuws te verwerken krijgt. ‘Out of the box’ denken is niet iets 
wat je kan leren, het is iets waar je je brein in moet trainen. En dat trainen doe 
je door je hersencellen te dwingen stimuli te verwerken die ze nog nooit zijn 
tegengekomen, waardoor diezelfde hersencellen onderling verbindingen moeten 
leggen die ze nog nooit gelegd hebben. Dus doe eens iets wat je normaal niet 
doet. In dit jaarverslag geven we al een inkijk in wat we met deze informatie gaan 
doen maar de echte actie gaat los in 2022. Nu al zin in! 

Namens het team van Cultuurpad en onze Raad van Toezicht 

Ankie Rutten
Directeur-bestuurder

Voorwoord
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Hoe verliep 2021 voor de organisatie? 
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We hebben onze website vernieuwd. 
De vernieuwde versie is in april online gegaan.

 We hebben de verantwoording van vier jaar CMK gedaan 
in de vorm van een aantal rapportages. 
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. 
Hier zijn we mee gestart tijdens het 1e online festival in januari 2021 en in de 
maanden erna hebben we nog een aantal publicaties en voorbeelden gedeeld.

Meer info: www.cultuurpad.nl/ons-werk/lokaal-c/ 

Organigram 2021 

Het team  
Het kernteam bestaat per 31-12-2021 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. 

Onze collega Milou Wokke is uitgevallen door haar zwangerschap sinds 
september 2021. Haar werk is tijdelijk overgenomen door Organiseer Meer. 

TEAM
 

	 RRaaaadd  vvaann  TTooeezziicchhtt  
((55  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggeerrss  
oonnddeerrwwiijjssssttiicchhttiinnggeenn))  

 

DDiirreecctteeuurr--bbeessttuuuurrddeerr  
 

AAccttiivviitteeiitteenn  eenn  ddiieennsstteenn    

CCuullttuuuurrppaadd  
7733  sscchhoolleenn  

NNoooorrdd--lliimmbbuurrgg  
 

KKeerrnntteeaamm    
 

IInnhhuuuurr  ppeerrssoonneeeell  ((ZZZZPP’’eerrss))  
 

http://www.cultuurpad.nl/ons-werk/lokaal-c/  
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We zijn kantoorloos
We hebben ons kantoor opgezegd en werken sinds 1 september vanuit thuis of 
zijn te gast bij 1 van de stichtingen waar we voor werken. We hebben hiertoe bes 
ten omdat de periode thuiswerken (1,5 jaar) heeft aangetoond dat een kantoor 
van dit formaat echt overbodig is. 

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 we ook afgelopen jaar flink in 
balans hebben moeten houden. Onze workflow helpt ons daarbij. Door wekelijks 
online overleg, groepsapps, werken in Trello en veel info delen houden we onze 
workflow op peil. 

We gingen van lockdown naar opleving naar ...  
In Q1 was er weinig mogelijk. Het kernteam werkt nog steeds thuis. Wekelijks 
overleggen we via Teams om samen de klus te klaren en elkaar te blijven moti-
veren. Mondjesmaat zijn er afspraken op scholen of bij culturele instellingen. De 
focus ligt op online; voor onszelf, voor overleggen, voor activiteiten op scholen en 
voor deskundigheidsbevordering. 

Na een hectisch eerste kwartaal met veel creatief maatwerk verliep het twee-
de kwartaal niet veel anders. Na het aankondigen van het versoepelen van de 
maatregelen rondom Covid19 werden we overspoeld met vragen voor afsluiting 
schooljaar en ‘leuke’ activiteiten voor de kinderen als goedmakertje voor een 
vreemd en saai schooljaar. In ons werk betekende dit een verschuiving van on-
dersteuning in schoolontwikkeling naar evenementenbureau. Waar we in het 1e 
kwartaal 48 activiteiten organiseerden werden dit in het 2e kwartaal108 activitei-
ten. Van 123 boekingen en betalen naar 322 boekingen en betalingen. Vol overga-
ve - worstelend door de regels en beperkingen is het gelukt om voor meer dan 17 
scholen ruim 100 activiteiten te organiseren.  

In Q3 schreven we: Het 2e kwartaal was een omslag omdat weer meer mogelijk 
was en we overspoeld werden met vragen voor afsluiting schooljaar en ‘leuke’ 
activiteiten voor de kinderen als goedmakertje voor een vreemd en saai school-
jaar. In ons werk betekende dit een verschuiving van ondersteuning in schoolont-
wikkeling naar evenementenbureau. Dit zette zich voort in het 3e kwartaal. Met in 
september een overdosis kinderboekenweekvragen en inhaalactiviteiten. Maar er 
ontstond ook weer ruimte voor andere vragen. Meer gericht op verbeterplannen 
en schoolontwikkeling. 

In het laatste kwartaal lag de 
focus op het opnieuw opstar-
ten. Van scholen, van experts, 
van ontwikkelingen. De blik ging 
op de toekomst en we kregen 
enorm veel vragen om thema’s 
uit te werken, #wat kan wel, 
bedachten nieuwe wegen om 

THUIS 
WERK 
EN 
BLEEF 
DE NO 
RM
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zonder experts in de school toch kinderen brede ontwikkelingskansen te bieden. 
Dit is deel gelukt en deels haalde de waan van de dag ons in. Time-management 
en thuiswerken maken dat je anders moet denken en plannen. Hier hebben we 
dan ook aandacht aan besteed. Terug naar de kernvraag: wie wordt hier gelukkig 
van? 

We hebben ons motto vernieuwd 
Na een jaar vol omdenken en nieuwe wegen zoeken zijn we 2021 begonnen met 
het motto GEWOON DOEN! Dit heeft geleid tot meer mogelijkheden dan voorheen 
leek te kunnen. 

We zijn gehackt

Eind juni is de website www.cultuurpad.nl  gehackt. De cyberaanval duurde een 
aantal dagen. Later in de week werd ook www.bijsien.nl gehackt. Omdat de hos-
ting van deze site in verband met het opheffen van SIEN al opgezegd was hebben 
we besloten deze website niet meer live te zetten c.q. te laten opschonen. De 
problemen met de hack zijn opgelost, er is extra beveiliging in de website inge-
bouwd, een back-up technicus ingevlogen voor het geval dat zich dit herhaalt 
en we niet snel genoeg kunnen handelen. Alle wachtwoorden zijn veranderd, er 
worden dagelijks extra scans op alle systemen gedraaid en extra virrusscanners 
geïnstalleerd. 
Er is geen sprake geweest van een echt datalek want er zijn -gelukkig- geen per-
soonlijke gegevens gelekt. 

Grootste probleem was het feit dat er een online Media-festival gepland was wat 
geannuleerd moest worden. Het festivalterrein was door de hack van de servers 
gehaald om te beschermen. Het Mediafestival heeft uiteindelijk in november 2021 
plaatsgevonden. 

We hebben Op avontuur met cultuur (CMK) opgestart 
Door gesprekken met alle stichtingen in de regio, door het opstellen van plannen, 
door brainstorms met KCV over de inrichting van het programma, over mogelij-
ke expedities en campagnes en de laatste onderhandelingen over budgetten en 
voorwaarden In het 2e kwartaal zijn (bijna) alle jaarplannen geschreven. Daadwer-
kelijke uitvoering van plannen is gestart in het nieuwe schooljaar. 
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We hebben afscheid genomen van SIEN 

Met een nieuwsbrief en een terugblik op 17 jaar SIEN hebben we het tijdperk SIEN 
definitief gesloten. 

https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/we-sluiten-het-tijdperk-sien/

We hebben de samenwerking met de gemeente Peel en 
Maas op het gebied van cultuureducatie voor de 
komende 4 jaar bekrachtigd. 
In januari 2021 hebben we namens de scholen in Peel en Maas een aanvraag 
voor een bijdrage per leerling 3,50 euro voor de komende vier jaar gedaan. In een 
overleg met wethouder Wim Hermans toegelicht waar scholen mee bezig zijn, wat 
onze rol is en waar we kansen voor samenwerking in de gemeente zien. In februari 
is de aanvraag goedgekeurd. Goed nieuws! Fijn dat de gemeente Peel en Maas ook 
blijft bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen onder schooltijd. 

INFOGRAPHIC | 17 JAAR

Het zit erop! 
Adieu!
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ADIEU!

Ze schreven samen een manifest, 
genaamd Aangenaam. Het primair 
onderwijs in de provincie Limburg 
nam hiermee een gezamenlijk stand-
punt in over de plaats en functie 
van cultuureducatie in het primair 
onderwijs. In het Manifest stellen ze 
zich voor. De bestuurders zagen dit 
manifest als een eerste stap op weg 
naar samenwerking.

MANIFEST 1

Tijdens een werkconferentie over 
cultuureducatie van de provincie 
vond een groep schoolbesturen el-
kaar. Ze besloten te gaan samen-
werken. De samenwerking bestond 
vooral uit uitwisseling en kreeg een 
naam: Platform Cultuureducatie PO 
Limburg. 

DE START

MANIFEST 2 
Er volgde nog een manifest: Meer 
kinderen meedoen, wij doen mee! Ze 
wilden dat meer kinderen mee doen 
aan kunst en cultuur. En niet zomaar 
een bezoekje of kennismaking, maar 
ze maken er ruimte voor in het on-
derwijs. Een unieke zaak!
Het idee van een kennisgemeen-
schap voor cultuureducatie en een 
regierol voor het onderwijs werd 
geboren en de bestuurders sloegen 
weer aan het schrijven.
 

SIEN was ondertussen opgegroeid 
tot een stevige ‘dame’  dankzij de 
liefdevolle verzorging van ondertus-
sen 21 onderwijsstichtingen en 385 
scholen. De website www.bijsien.
nl werd gerealiseerd.Het ministerie 
van OC& W besloot dat cultuuredu-
catie een stevige impuls diende te 
krijgen en lanceerde het programma 
 Cultuureducatie met kwaliteit; een 
subsidieregeling voor provincie en 
grote gemeenten. SIEN ging aan de 
slag als uitvoerder van dit program-
ma. 

www.bijsien.nl

De SIEN academie gaat online. Een 
bundeling van beproefde tools, 
handvatten en formats voor het 
 integreren van cultuureducatie op 
school en de ICC-cursus. 
31 december 2016 is de formele eind-
streep van CMK 1. SIEN draagt als 
penvoerder het stokje over aan vijf 
nieuwe penvoerders voor het vervolg 
van CMK in Limburg. We publiceren 
de resultaten van vier jaar CMK in vier 
publicaties. 

RESULTAAT 

NIEUWE LOOK
Het platform voor online kennis-
deling krijgt een nieuwe look. Bink 
wordt verbeterd en AVG-proof ge-
maakt. 
Om meer inhoud te geven aan de 
werking van SIEN 2.0. besluit de 
 Adviesraad tot het oprichten van een 
Actiegroep om vorm en inhoud te 
geven aan de missie van SIEN. Deze 
actiegroep schrijft een Actieplan om 
de werkvloer te bereiken en te be-
trekken. 

We sluiten het tijdperk SIEN. De taak 
is volbracht. We geloven niet in het 
onnodig overeind houden van een 
leergemeenschap. De kracht van het 
onderwijs is om samen te werken 
waar nodig, waar krachtenbundeling 
meerwaarde is voor scholen en kin-
deren. Regie te houden op processen 
in de scholen is een eigen verant-
woordelijkheid van iedereen. 
Fysieke netwerken zijn niet van deze 
tijd en we kunnen elkaar online en 
in diverse andere samenwerkings-
verbanden treffen.  De missie om 
onze stem als onderwijs te laten ho-
ren is geslaagd, Limburg kent een 
ondernemend onderwijsveld waar-
in cultuureducatie integraal wordt 
ingezet in het curriculum. We heb-
ben ontdekt hoe je cultuureducatie 
kan integreren, werken samen met  
 culturele veld in de eigen omgeving. 
Onze belangrijkste focus is kinderen 
en op het niveau van kinderen kan de 
leergemeenschap als geheel niks be-
tekenen. We kiezen er daarom voor 
om SIEN op te heffen. 
 

en toen...

Het archief van SIEN is opgeruimd. 
De SIEN-academie is ondergebracht 
bij Cultuurpad en blijft voor ieder-
een beschikbaar op www.cultuur-
pad.nl/academie. 
De culturele kaart is verhuist naar 
www.culturelekaart.nl 

Het secretariaat, de website, email 
en socials zijn vanaf 1-6-2021 niet 
meer bereikbaar. 

OPHEFFING

De culturele kaart krijgt een upgra-
de en met de actie OP DE KAART 
geven we bekendheid aan de kaart 
en kunnen we meer gebruik maken 
van elkaars expertise over cultuur-
makers. Scholen kunnen cultuur-
makers tippen aan collega’s. 

De Actiegroep gaat van start met 
een pilot ‘wat als je kinderen de re-
gie geeft?’. 

OP DE KAART

De leergemeenschap SIEN gaat 
op eigen initatief van het onder-
wijs verder. SIEN blijft een leer-
gemeenschap waarbinnen 23 
 onderwijsstichtingen samenwer-
ken, kennis delen, impulsen geven 
aan vernieuwing en initatieven ver-
binden. Het onderwijs in Limburg 
blijft samenwerken en kennis delen 
en focust zich op drie thema’s: 
cultuur educatie, onderwijs 2032 
en verbinding met wetenschap 
en techniek. Cultuurpad beheert 
 namens de  leden het (online) 
 archief van de leergemeenschap. 

HET VERVOLG

In maart 2013 ontvingen we het 
heugelijke nieuws dat de aan-
vraag was goedgekeurd en begon 
de uitvoering van het program-
ma Cultuureducatie in Limburg 
in  samenwerking met scholen, 
 culturele veld en overheden. De 
insteek in Limburg is ‘anders’. We 
willen kinderen brede ontwikke-
lingskansen bieden door - met cul-
tuur als middel- ze beter en anders 
te leren leren. Daarom ligt de regie 
van alle acties bij de scholen met 
het culturele veld als partner. 

CMK 1 

OPRICHTING
In maart 2010 bezegelden 19 onder-
wijsstichtingen hun samenwerking 
door het ondertekenen van een 
convenant, in mei 2010 presenteer-
den ze hun masterplan voor cultuur-
educatie. De bestuurlijke samenwer-
king kreeg de naam CultuurPACT. 
Cultuureducatie als een vanzelf-
sprekend onderdeel van het onder-
wijs werd de missie van CultuurPACT. 
Er was genoeg geschreven, tijd om 
aan de slag te gaan. De provincie 
besloot CultuurPACT financieel 
en inhoudelijk te ondersteunen. 
 Cultuurpad werd als penvoerder 
aangewezen en het echte werk ging 
beginnen. In september 2010 zag 
SIEN het levenslicht! 

We danken iedereen waar 
we de afgelopen jaren in 
SIEN-verband mee hebben 
(samen)gewerkt! Samen 
hebben we Limburg en 
cultuureducatie op de 
Limburgse manier mooi op 
de kaart gezet. Dus proost 
op een ondernemende en 
enerverende tijd! Het ga 
jullie allemaal goed. 

https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/we-sluiten-het-tijdperk-sien/ 


9

Maatwerk is het sleutelwoord! 
Cultuurpad heeft 2 belangrijke functies voor de aangesloten stichtingen en  scholen. 
Een evenementenbureau voor scholen versus het ondersteunen van scholen in 
ontwikkeling en vernieuwing. Door de maatregelen (beperkingen) rondom Covid19 
is de inzet van het evenementenbureau minder geworden maar is onze creatieve 
denkkracht veel meer ingezet. We denken mee in wat kan wel. Niet alleen voor het 
plannen en organiseren en bedenken van activiteiten bij bijvoorbeeld thematisch 
werken, maar scholen weten ons ook te vinden voor het meedenken in oplossingen 
voor aanmelding nieuwe leerlingen, open dagen, in beeld brengen kwaliteitscyclus, 
werven personeel, meedenken over problematieken die spelen.
Het onderdeel organiseren en plannen is anders. We organiseren livestreams, be-
denken oplossingen. 
We zetten in op inspiratie voor de scholen en denken mee in mogelijkheden.

Effect corona op basis
 In 2021 is met 327 unieke leveranciers samengewerkt, daarmee vervult 
Cultuurpad een belangrijke economische functie in de regio. 

Hierbij is voor bijna € 544.239 aan opdrachten uitgegeven. 

Vergelijking 2020 en 2021: 

In het 1e kwartaal is 74% minder aan basisactiviteiten uitgegeven. Dit 
werd veroorzaakt door de lockdown. 

In het 2e kwartaal is 66% meer aan basisactiviteiten uitgegeven

In het 3e kwartaal is 78% meer aan basisactiviteiten uitgegeven

In het 4e kwartaal is 88% meer aan basisactiviteiten uitgegeven

Als we terugblikken op twee jaar uitgaven basisactiviteiten, dan valt het vol-

gende op. In 2020 zijn de uitgaven ten opzichte van 2019 maar liefst 35% 
afgenomen door alle maatregelen. In 2021 zien we dat er tegenover 2020 weer 

31% meer is uitgegeven aan activiteiten 
dan in 2020. We gaven afgelopen jaar nog 

altijd 15% minder uit dan pre-corona in 
2019. De voorzichtige verwachting is dat we 
in 2022 weer naar het oude niveau zullen 
gaan. 

Neem je 2019 als 100% dan valt 2020 te 

bezien als 60% en 2021 weer 80%.

EFFE 
CT 
COR
ONA
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Er waren per stichting verschillen:

Annuleringen
Aan (het gebrek aan) annuleringen valt te zien hoe scholen, cultuurmakers en wij 
als organisatie steeds meer op de situatie inspelen en meebewegen. We hebben 
vooral gewerkt met opties en niet direct definitieve boekingen. Er is dus niet veel 
sprake geweest van echte annuleringen. Wel zijn activiteiten anders vormgegeven, 
bijvoorbeeld met hulp van livestreams, en worden activiteiten voor korte of lange-
re tijd “on hold” gezet.

Om experts op de hoogte te houden van maatregelen en updates hebben we 
steeds de protocollen goed in de gaten gehouden, zijn we meer terughoudend 
geweest met definitieve boekingen en hebben we scholen en experts hier ook 
continu op gewezen. Ook hebben we onze bevestigingen aangescherpt met aan-
vullende voorwaarden en zijn we steeds heel nauw in contact geweest met zowel 
de scholen als experts, om activiteiten, indien mogelijk, zo veilig mogelijk door te 
kunnen laten gaan. Ook koste het afstemming om te praten over (veranderende) 
randvoorwaarden waarbinnen een activiteit kon plaatsvinden. Of om een creatief 
alternatief te bedenken. De activiteiten die zijn geboekt of waarover contact is ge-
weest, hebben daarmee ook meer tijd gekost. 

Wat ten slotte nog opvalt, is dat meer dan in 2020 werd gevraagd om activiteiten 
toch fysiek, ‘gewoon’ door te laten gaan. In de discussie over cultuurmakers wel 
of niet in de school, lijken meer scholen het standpunt in te nemen dat ook deze 
activiteit en verrijking bij het onderwijs past, en gewoon door kunnen gaan. Waar 
we in het begin van de corona-periode, in 2020, bijna overal proefden; we stoppen 
per direct met extraatjes, lijkt in 2021 het sentiment steeds vaker; we laten de 
impuls die creatieve experts brengen niet zomaar twee jaar stilliggen en missen 
scholen de verrijking die externen in de school brengen. 



11

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

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2021 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

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

Activiteiten 2021
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 2021 hebben 4 vergaderingen plaatsgevonden. 
Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. de volgende punten aan de orde geweest: 
• Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2020
• Begroting 2021
• Uitvoering Koers 
• Kwartaalrapportages 
• Personeel - prognose en risico’s
• Beheersen kosten backoffice (vooral huisvesting)
• Aanstellen accountant (voor goedkeurende verklaring)

RAAD
VAN 
TOEZICHT
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• Continuïteit en voortgang werkzaamheden in corona-tijd 
• Samenwerking kennisnetwerken 
• Idee inzet middelen Nationaal Onderwijs Plan 
• Risico’s en verplichtingen 
• WBTR - gevolgen en aanpassingen
• Afkoop huurcontract kantoor 
• AVG 
• Creatieve vervangingspool - onderzoek naar kansen 
• Vaststellen voortzetting voorzitterschap 
• Voortgang Lokaal C: samenwerking en inhoud
• Vaststellen begroting 2022
• 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 dra-
gen en/of te bewaren. 
Cultuurpad zet zich in voor de brede ontwikkeling van kinderen en heeft een 
ondersteunende en faciliterende rol voor de 73 scholen die zijn aangesloten bij 
de stichting. Vanuit eigenaarschap van het onderwijs en zelfsturing van kinderen 
werken we aan onze maatschappelijke doelstelling; Cultuurpad wil dat zo veel mo-
gelijk kinderen 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 wil-
len activiteiten initiëren, stimuleren, organiseren, coördineren, ondersteunen en 
uitvoeren 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, flexibili-
teit, variëteit, eigenaarschap, toekomstgericht en vernieuwend zijn daarbij kern-
woorden die onze organisatie treffend neerzetten.

2. De organisatie past de principes van de Governance 
Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan. De 
organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen 
gemotiveerd van af. 
De directeur/bestuurder van Cultuurpad is verantwoordelijk voor het naleven van 
de Governance Code Cultuur en de verankering in de organisatie. De Raad van Toe-

CODE 
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zicht 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 onafhankelijk en 
handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, 
vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op 
transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige 
belangen. 
Transparantie staat bij Cultuurpad hoog in het vaandel. Leden van de Raad van 
Toezicht 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 toezichthouders 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 be-
stuurder 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, verant-
woordelijkheden 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 remunera-
tiecommissie besproken en getoetst. In augustus 2020 is de portefeuilleverde-
ling van de Raad van Toezicht vastgesteld. Hierin is een verdeling van taken van 
toezichthouders 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 stich-
ting, 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 toezichthoudende, 
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 organisatie. De Raad van Toezicht geeft het bestuur de ruimte voor onderne-
merschap 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 zorgvul-
dige 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 regelma-
tig op gereflecteerd en geëvalueerd. De werkgeversrol wordt onder meer vormge-
geven in de remuneratiecommissie. 

8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn 
samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diver-
siteit 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 
functioneren 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. 



15

ARTIST IN WAT? 

Woensdag 14 september 2021 door Ankie

Ik ben al vroeg op want ik ga vandaag eindelijk weer 
eens de deur uit! Dat klinkt bijna sneu, maar maak 
jullie geen zorgen. Dat is het niet. Sinds 1 september 
zijn we kantoorloos. We hebben besloten het roer om 
te gooien en ons motto in de praktijk te gaan uit-
voeren (denk out of the box!). We zijn geen kantoor 
maar een creatief en ondersteunend team dat dichtbij 
scholen opereert, daarom hebben we ons kantoor 
verlaten. Een bewuste keuze want we werken graag 
flexibel, reizen halve dagen van A naar B en doen 
inspiratie op de meest vreemde plekken op. Een kan-
toor is ook maar een kantoor. Dus wij werken thuis, 
vergaderen nog veel online, brainstormen aan onze 
keukentafels en zijn op scholen.

Maar vandaag ging ik naar een bijzondere locatie: 
het pas geopende museum van Bommel van Dam in 
Venlo. Een museum met als missie om de liefde voor 
kunst over te dragen. En laat nu net daar mijn hart 
sneller van gaan kloppen!!! Met de verbouwing van 
het postkantoor tot een fantastische multifunctio-
neel museum is de eerste verwondering al gelukt. De 
duikbril, de educatieruimte, de tentoonstellingen, het 
gebouw met super bijzondere details. Heerlijk! Ik had 
een afspraak met Sanne en Sjors. Samen met collega 
Lokaal C Henriette. We spraken over kunst, scholen, 
ons werk, het museum en over een project: artist in 
residence op scholen. Artist in wat? Vrij vertaald; een 
kunstenaar die gaat werken in een school voor een 
bepaalde periode. Dit project is een experiment. Wat 
gebeurt er als je een kunstenaar laat werken in een 
schoolomgeving met kinderen? En als een creatieve 
geest meedenkt over de invulling en/of inrichting 
van het onderwijs? Hoe kan het onderwijs gebruik 
kan maken van de kracht van kunst en van creatieve 
ideeën uit een andere sector?

Drie kunstenaars, drie thema’s: 1 experiment rondom 
vergroening, 1 compleet vrij experiment en 1 experi-
ment rondom rekenen of taal. Wij zien de popupstore 
rekenen al helemaal voor ons… maar goed we moeten 
nog beginnen met het uitwerken van dit experiment 
dus even geduld. Wat nu al zeker is dat de 3 scho-
len die zich melden om mee te doen en vooral hun 
leerlingen en leerkrachten enorme bofkonten worden. 
Want geïnspireerd raak je altijd als je uit je comfort-
zone wordt gehaald. Ik reed vol inspiratie weer terug 
naar mijn keukentafel om vol enthousiasme verder te 
gaan met andere plannen en vragen van scholen.



AC
TIE
Wat hebben we gedaan in 2021? 

WE BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN 
IN ONDERWIJSVERNIEUWING

WE BIEDEN CREATIEF MAATWERK 
VOOR ELKE VRAAG VAN EEN SCHOOL

WE BEDENKEN EN ORGANISEREN 
EVENEMENTEN VOOR HET 
ONDERWIJS

WE BEVORDEREN EN STIMULEREN 
KENNISONTWIKKELING

We zetten onze creativiteit dagelijks in. 
Op allerlei manieren. 

We geven gevraagd en ongevraagd advies en 
bieden scholen creatieve denkkracht vanuit het 
onderwijs. 

En soms doen we ook gewoon een actie omdat 
het fijn is om iets (geks) te doen!
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We hebben bingo gespeeld 
Tijdens een speciaal online DB bij Prisma hebben we samen met alle scholen (di-
recteuren, teamleiders of KT’ers) verkend welke mogelijkheden het integreren van 
cultuureducatie, wetenschap en techniek en gezonde kindcentra bieden. Na een 
presentatie door Cultuurpad, Ontdeklab en Gezonde Kindcentra kwam onze bingo-
master Bennie van Gister om de boel op stelten te zetten en samen met iedereen 
bingo te spelen. Het resultaat van de Bingo was een kansenkaart per school. Deze 
kansenkaarten zijn na afloop voorzien van een concreet advies om mee aan de 
slag te gaan. 

We ondersteunen de Kameleon bij hun pilot SOOOL. 
De school wil hun leerplein transformeren tot een inspiratieplein waar kinderen 
onderzoekend en ontdekkend leren. Met een bouwhoek, toneel, mogelijkheden om 
echt te werken met verrassende en uitdagende materialen. Met challenges. Sa-
men met een interieurontwerper en de werkgroep is er nu een 1e ontwerp. In het 
volgende kwartaal ondersteunen we de realisatie en vooral de toepassing. Wat 
we ontdekken in deze pilot over leerpleinen passen we toe bij andere vragen over 
leerpleinen en ontdekplekken. 

We bouwden een rekenmuur voor De Riet 
In het kader van de samenwerking met de creatieve kinderraad van de school en 
de vraag hoe de middenbouw de rekenmuur kan visualiseren in de klas voor de 
kinderen hebben we een rekenmuur van Lego gebouwd. Daarnaast zijn 4 leerlin-
gen van Den Hulster aan de slag met de opdracht om uit te zoeken hoe gamificati-
on kan bijdragen aan rekenen en ontwikkelen we andere manieren om te rekenen; 
creatief rekenen, met games, met challenges en meer. 

We onder
steunen 
scholen 
in onderwijsvernieuwing en meer
HOE WE DAT DOEN IS DIVERS EN AFHANKELIJK VAN DE 
VRAAG. EEN AANTAL VOORBEELDEN:
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We helpen scholen hun visie te verbeelden
Nieuw in de vragen van scholen is om mee te denken hoe ze hun visie zichtbaar 
kunnen maken in de school. Voor leerlingen, ouders en omgeving.
Vanuit deze nieuwe visies gaan we aan de slag. Soms met hulp van cultuurma-
kers, soms met onze eigen ideeën om te beginnen. Dit hebben we afgelopen jaar 
gedaan bij SBO de Fontein, De Ezelsbrug, de Kroevert, KC Leef en Dr.Poels en in 
diverse varianten uitgewerkt.

We ondersteunen de Weisterbeek bij thematisch werken
Sinds een aantal jaren is Ankie bij de voorbereiding van thema’s in elke bouw van 
OBS Weisterbeek aanwezig om creatief mee te denken over de invulling van deze 
thema’s. Door Covid19 was ze een tijdje afwezig dus de vlag ging uit toen in het 
2e kwartaal weer een studiedag was om creatief mee te denken. Dit resulteerde in 
de uitwerking van 4 thema’s op een boeiende manier. 

Thema GROEI, BLOEI EN KNOEI - Boswachter Bert maakte 
een filmpje en de kinderen hadden een online meet en greet om hun vragen te 
stellen. 

Thema CAMPING - op maandag na de meivakantie wachtte de kinde-
ren van de onderbouw een echte verrassing. Op het schoolplein waren mensen 
aan het kamperen. Theatermakers hadden hun caravan gestald en speelden cam-
pingtaferelen. Compleet met badslippers en wc-rol. 

Thema AARDSE EXTREMEN - met een introductie in VR voor 
jong en oud, een gastles en een heuse quiz over de aarde. 

Thema WERELDSTERREN - ook een verrassing voor de boven-
bouw toen ze Napoleon, Elvis en Anne Frank op het schoolplein tegen kwamen. 
Waren ze ontstapt uit Madame Tussaud??? 

De kennis die we zelf als team opdoen in het denken en werken van een school bij 
thematisch onderwijs draagt bij aan beter beantwoorden van vragen van andere 
scholen. Een mooie win-win situatie. De ideeën die we voor Weisterbeek uitwer-
ken zijn ook bruikbaar voor andere scholen en delen we binnen onze wekelijkse 
inspiratiemailings. 

We ondersteunen scholen door thema’s uit te werken

Scholen reiken ons thema’s aan en wij werken deze uit met ideeën en suggesties. 
Voor de deur uit te gaan (excursies, bezoek musea en instellingen en andere bij-
zondere plaatsen), voor gastlessen en workshops op school en dingen om zelf te 
doen (DIY voor leerkrachten). Soms adviseren we scholen ook door en met andere 
materialen. Op de volgende pagina een aantal voorbeelden en cijfers. 
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Deze 317 vragen en suggesties bestaan uit specifieke vragen van scholen 

zoals ‘we zoeken een inspirerende opening voor ons thema Ridders en Kastelen’ 
tot de uitwerking van een thema per groep vanuit de aangereikte informatie uit 
de methode. 

In 2021 maakten we ruim 200 thema-bladen voor de scholen. De reacties op 
deze manier van werken is heel positief. Ze worden gebruikt bij de thema-voor-
bereiding in het team en bij de beeldvorming over een thema. Het overzicht geeft 
richting aan de vervolgvraag en de boeking die onze boekingsafdeling vervolgens 
afhandelt. 

Onze focus ligt de laatste jaren op het ondersteunen van 
scholen door mee te brainstormen over thema’s of an-
dere onderwerpen in de school. In 2021 hebben we 307 
brainstorms bijgewoond en gesprekken gevoerd met 
scholen over hun vragen en maatwerk. 
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We hebben nieuwe vormen van online presenteren door/
voor met de scholen bedacht en scholen ondersteunt bij 
de uitvoering 

Het online festivalterrein van Cultuurpad wordt ook 
ingezet voor en met scholen en onderwijsstichtin-
gen.  Dit heeft o.a. geresulteerd in het Krullevaar 
Festival, het ROCKfestival van FavoRIET, het Beste 
Idee van Weisterbeek, de online personeelsmiddag 
van Akkoord en het MediaFestival. 
We hebben ons festivalterrein ook ter beschikking 
gesteld aan Het Buurtcollege in Panningen (Agora) 
voor hun open dagen in coronatijd. 

We hebben diverse scholen ondersteunt bij de 
realisatie van een online tour door de school, een 
facebookcampagne voor nieuwe leerlingen en ver-
binden scholen aan mediabedrijven voor het online 
streamen of weergeven van musicals, jaarafsluitin-
gen en dergelijke. 

In de afbeelding links een weergave van het aantal 
gebruikers van het Festival terrein in 2021. 

Kijkje nemen? 

https://festival.cultuurpad.nl/

We zetten onze creativiteit in op een andere manier 

Vormgeven is onze 2e natuur. Soms zetten we dit talent in om scholen of stich-
tingen te helpen. We hebben een aantal vragen gekregen van scholen om hun 
rapporten creatief mee vorm te geven, hebben opdracht gegeven om een kwalitei-
tenpaspoort te maken voor een school en hebben vacature-voorbeelden gemaakt 
ter inspiratie voor de HR-medewerkers van Akkoord.  Ook maakten we challenges 
voor thuis en op school in kader van de kernwaarden van BS de Kroevert en BS 
de Ezelsbrug. Voor de ateliers van de Krullevaar maakten we 8 challenges voor 
leerkrachten om zelf- zonder externen in de school- de ateliers in te vullen. Deze 
werkwijze biedt kansen voor de toekomst, dus in 2022 onderzoeken we hoe we 
deze vorm succesvol in kunnen zetten voor scholen. 

https://festival.cultuurpad.nl/ 
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We hebben een onderwijsprogramma op maat gemaakt 
voor een uitgevallen leerling

We kregen de vraag om mee te denken bij de volgende casus: 
Een leerling uit groep 7 komt op dit moment niet naar school (thuiszitter). 
Waarschijnlijk zal deze leerling vervroegd doorstromen naar het VO, volgend 
schooljaar, in dat geval betekent dat onze school/stichting de komende 5 maan-
den nog moet invullen. We zoeken naar een soort van “stage” waarin deze leer-
ling mee kan helpen en iemand die hem bij deze activiteit begeleidt. 
In afstemming met school, ouders en de Bovenschools ondersteuningscoördina-
tor hebben we een alternatief en gevarieerd onderwijsprogramma opgesteld voor 
de leerling; met o.a. producen, dieren verzorgen bij boswachter, leren karper-
vissen, robotica, lego league en meer. Bij elke ‘stage’ is een challenge bedacht, 
gekoppeld aan leerdoelen en in samenwerking met diverse aanbieders. 

We bedenken ideeën om lezen te stimuleren 

Van diverse scholen hebben we vragen gekregen om mee te denken over het 
verbeterplan voor taal en lezen of aan het verbeteren of creatiever maken van 
het leesonderwijs. 
We maken samen met cultuurmakers een creatieve campagne voor kinderen en 
ouders om het leesplezier te verhogen en daarmee de leesresultaten. 
Hoe tof kan lezen zijn! 

Dit is in 2021 niet verder gekomen dan alleen een spannend idee. 

We denken mee over het vertalen van een verbeterplan 
naar ‘gewone mensentaal’ - onderwijskwaliteit in beeld

We helpen de school om onderwijskwaliteit in beeld te brengen. Wij ondersteu-
nen, denken mee, stellen vragen, maken het script en zoeken filmmakers. 

We bieden 
creatief 
maatwerk 
voor elke vraag van een school
VAN SPANNENDE IDEEEN TOT SOMS BRILJANTE OPLOSSIN-
GEN
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Ondanks alle maatregelen en beperkingen in 2021 op 

en om de scholen hebben we 412 activiteiten voor 
scholen georganiseerd. In vergelijking tot 2020 zijn dat 

231 activiteiten minder maar dit is geen representa-
tief cijfer. In de telling van activiteiten is namelijk niet 
bij te houden of dit een enkele activiteit betreft of een 
programma met meerdere onderdelen. 

Ter illustratie: het Triolier Zomerfestival is als 1 activi-
teit opgenomen in de telling en in werkelijkheid zijn dit 

8 activiteiten. 

Een meer representatief beeld geven het aantal 
boekingen en betalingen in 2021. 
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We bedenken 
en organise
ren evenementen voor het onderwijs

Het Beste Idee van de Weisterbeek. 
In het kader van het thema Uitvindingen hebben we het beste Idee van Nederland 
vertaald naar een schoolopzet. OBS Weisterbeek trapt af met deze unieke versie 
van ontwerpen en ontdekken in 2021. Na een inspirerend filmpje zijn de leerlin-
gen zelf aan de slag gegaan met het bedenken van het Beste Idee en op 29 april 
sluiten we het project af met een online eindshow waarin 12 kinderen hun ideeën 
pitchen voor een jury. 

Link naar het filmpje ter inspiratie 

Nieuwe naam OBS FavoRIET 

Twee scholen van Prisma zijn gefuseerd en in het kader van de onthulling van de 
nieuwe naam is onze hulp ingeroepen. Samen met makers hebben we een heu-
se humanshape gemaakt, alle kinderen vormen samen de letters van de  nieuwe 
naam. En tijdens een online feestje is de naam bekend gemaakt. 

 

FavoRIET ROCKT! 
Voor OBS FavoRIET bedachten we een heus online ROCK-festival. 
Met optredens van leerlingen en ouders, een optreden via livestream van de voor 
deze gelegenheid samengesteld band met muzikanten uit Peel en Maas:  Bennie 
en de Beuzelband, meer dan 25 online ROCK-workshops en nog veel meer. Met 
luchtgitaren, security-shirts voor het team, festivalbandjes, een festivalposter 
werd deze dag een ware rock-beleving voor jong en oud. De workshops zijn hierna 
ter beschikking gesteld aan andere scholen zodat nog meer kinderen mee konden 
genieten van dit rock-geweld. 

HOE WE DAT DOEN? OP ALLERLEI MANIEREN. 

https://youtu.be/y8KqTzjxNkA
https://youtu.be/lbn9gPRmJdo
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We hebben een carnaval-challenge 
uitgezet 

In het kader van ons motto #watkanwel hebben we het 
thema carnaval 2021 op een aantal manieren uitge-
werkt voor scholen:
• met een woordcloud met ideeën 
• met ondersteuning van scholen bij online uitkomen 

prins en prinses 
• met het laten maken van een Carnaval Tik-Tok Chal-

lenge voor kinderen
• met het geven van het goede voorbeeld: wij hebben 

zelf ook meegedaan met de Tik Tok Challenge. En 
nee, danstalent bezitten we niet, wel veel humor! 

Krullevaar Film-Festival 
We ondersteunden OBS Krullevaar uit Sevenum bij het 
bedenken en organiseren van een online filmfestival 
voor alle leerlingen en ouders. 

Online personeelsmiddag Akkoord
We ondersteunden de werkgroep personeelsmid-
dag van Akkoord met het organiseren van een unieke 
online personeelsmiddag op ons festival terrein.  Van 
het meedenken over de inhoud, tot het regelen van de 
techniek, pr, uitnodigingen, programmaboekje, goodie-
bag, live-stream.  In het kader van het thema verbinden 
hebben we ondersteund bij de realisatie van de  Ak-
koord-Babbelbox die tijdens de personeelsmiddag door 
Roel werd gepresenteerd.  Een mooi voorbeeld van hoe 
onze creatieve denkkracht en ons organisatietalent ook 
kan worden ingezet op stichtingsniveau. 

Triolier Zomerfestival 
We ondersteunden OJBS De Triolier bij het bedenken en 
organiseren van een heus Zomerfestival voor de hele 
school. Door corona ging dit niet door in juli maar de 
schade is in september ingehaald tijdens een zinderend 
festival als opening van het schooljaar. 

 Opening schooljaar en verbouwing de 
Kroevert
Voor BS de Kroevert bedachten we een bijzondere ope-
ning van het schooljaar. 

Een dag die begon met een theatraal optreden van 
niemand minder dan Charlie Challenge (karakter uit 
koers van Dynamiek), gevolgd door een reeks acti-
viteiten rondom de kernwaarden geluk, avontuur en 
bloei. Kinderen van de onderbouw gingen aan de slag 
met het maken van een eigen schoollied, kinderen van 
de middenbouw maakten awards voor in de klas en 
de bovenbouw gaf vorm aan de kernwaarden met een 
kunstenaar. 

100 jaar Den Doelhof Meijel
Basisschool Den Doelhof viert in oktober 2021 haar 
100 jarig bestaan. Wij ondersteunen de werkgroepen 
die een muziek-en dansdag en een media- en techniek 
dag organiseren. 

We hebben een bouwdorp in Peel en 
Maas georganiseerd
Soms komt een vraag niet vanuit een school maar 
vanuit een lang gekoesterde wens van onszelf om - in 
dit geval- ouders te laten zien hoe het anders kan. In 
de zomer kregen we de kans om binnen het programma 
van KinderVakantieWerk een bouwdag voor kinderen 
te organiseren. Een briljante kans om te laten zien wat 
er gebeurt als je kinderen de ruimte en middelen geeft. 
De weg naar het bouwdorp kenmerkte zich door enorm 
veel overleg met het bestuur van KVW die een uitge-
werkt draaiboek wilden maar dit niet van ons kregen. 
De bouwdag was een groot succes en de opmerking van 
het bestuur was onvergetelijk. Terwijl ze vol verbazing 
keken hoe de kinderen los gingen met materialen en de 
prachtigste hutten bouwden, zeiden ze: ‘jij wist dit he!’. 
Een prachtig voorbeeld hoe het ook kan. Minder struc-
tuur, meer creativiteit! We nemen de ervaringen mee 
in de campagne voor leerkrachten en ouders over het 
belang van creativiteit. 

http://festival.cultuurpad.nl  
http://festival.cultuurpad.nl  
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  BOUWDORP KVW PANNINGEN

  HET BESTE IDEE VAN WEISTERBEEK

  SCHOOLLIED DE KROEVERT

  CHALLENGE CARNAVAL
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We bevorder
en en stimule
ren kennisdeling 

We werken verder aan ons brein-onderzoek 
Wat heeft de werking van het brein met creativiteit te maken? Wanneer gaan 
kinderen ‘AAN’? Misschien nog wel belangrijker op dit moment: hoe gaan leer-
krachten ‘AAN”? Vragen die ons bezighouden en waar we onderzoek naar doen. 
We bedachten met partners het initiatief Studio Brein Balans en formuleerden 
het voornemen om de noodzaak van whole-brain onderwijs duidelijk te maken en 
scholen te helpen met de invulling hiervan. 

In het 3e kwartaal kwam ons eigen brein weer tot nieuwe inzichten. We merkten 
dat onze rechter hersenhelft domineerde bij de ontwikkelingen van Studio Brein 
Balans.  Dat was niet de essentie. En eigenlijk helpt Cultuurpad al bij het ont-
wikkelen van whole-brain onderwijs door met cultuureducatie, anders leren etc. 
vooral in te zetten op rechterhersenhelft vaardigheden; de linker komen sowieso 
al voldoende op scholen aan bod. Dit is dus niets nieuws. 
We kwamen tot de conclusie dat het opzetten van een kennisbank genaamd 
Studio Brein Balans niet de insteek moet zijn. We moeten vooral insteken op daar 
waar in het onderwijs behoefte aan is. Dat is niet alleen kennis over de hersenen.  
Wat niet wegneemt dat het super interessant is! 

We willen wat we doen -goed doen -en de 
kennis over het brein helpt ons hierbij. 
Onlangs kregen we de vraag van een school of we mee konden denken in hoe ze 
de kinderen konden AAN zetten tot leren. Hoe zetten we onze leerlingen AAN? 
Het mooie is dat we die aanknop al vaak onbewust bij bijvoorbeeld start-activi-
teiten activeren. Nu kunnen we het belang van zo’n start activiteit bij bijvoorbeeld 

een thema ook goed onderbouwen 
met theorie.  
Een mooie ontdekkingstocht die 
weer start bij de hersenen. 
De komende periode focussen we 
ons op waar leerkrachten behoef-
te aan hebben. Eerst stap is het 
AAN zetten van leerkrachten. Lees 
verder bij het hoofdstuk Lokaal C: 
campagnes. 
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Op 1 januari 2021 was de start van CMK3, het nieuwe programma Op Avontuur 
met Cultuur van Lokaal C. Ook deze periode treedt Cultuurpad namens de 
 11 onderwijsstichtingen op als vertegenwoordiging van het onderwijs. 

Cultuurpad vertegenwoordigd in de komende CmK3 periode de volgende scho-
lenkoepels: Stichting Akkoord PO!, Dynamiek Scholengroep, Stichting Prisma, 
Stichting Fortior, Stichting Kerobei, SKO Meijel, Stichting Martinusschool, Lijn 83 
en Invitare, Buitengewoon en SPOV.

Ten behoeve van deze onderwijsstichtingen voert Cultuurpad binnen CmK3 de 
volgende taken uit: 
• opstellen van een jaarplan tbv Lokaal C met activiteitenplan
• volgen van de ontwikkeling van dit plan
• kennisdeling in het onderwijs
• afstemming en vertegenwoordiging in het reisbureau verstrekken van infor-

matie namens de deelnemende onderwijsstichtingen voor
• verantwoording van inhoud en gelden aan de penvoerder.

In het afgelopen jaar stond de opstart centraal. Welke thema’s zijn actueel bij 
de stichtingen, welke expedities passend bij de ontwikkelingen in het onderwijs, 
waar is behoefte aan? We voerden gesprekken met alle onderwijsstichtingen 
over de jaarplannen en kwamen met een overzicht van meest kansrijke onder-
werpen en thema’s voor expedities. 

Elke stichting geeft op eigen wijze kleur aan de invulling van CMK3. Maar de 
onderwijsstichtingen vinden elkaar ook op een aantal hoofdthema’s: 

Anders inspireren van teams versus het tekort aan personeel; daarom 
slaan we de handen in een en onderzoeken of we een creatieve vervangingspool 
kunnen realiseren. 

Creativiteit in het primaire proces. We willen cultuureducatie verbinden aan 
rekenen, taal en lezen. 

Tekort aan inspiratie - We organiseren en introduceren andere vormen van 
inspireren en samenbrengen van onderwijs en cultuur. Dit doen we o.a. met 
artist in residence op scholen. 

Sociaal –emotionele ontwikkeling van kinderen.
We zien de gevolgen van Covid-19 terug in en om de scholen en dan met name 
bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Thema’s als groepsdruk, 
groepsdynamiek, luisteren naar elkaar zonder te oordelen, gelijke kansen. We 
zien kansen om deze thema’s met behulp van kunst en cultuur aan te pakken. 
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We hebben 6 grote en 5 kleine expedities opgestart 
Samen met - de bij Cultuurpad aangesloten - scholen en collega-scholen in de re-
gio Noord Limburg geven we uitvoering aan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-
2024 in de regio. Dat doen we met expedities, campagnes, professionalisering en 
kennisdeling. Expedities zijn grotere en kleinere ontwikkeltrajecten gedurende een 
schooljaar of langer, die specifieke scholen en cul-
turele partijen gezamenlijk vorm en inhoud geven. 
Hieronder geven we een samenvatting van de 
activiteiten die het afgelopen jaar zijn opgestart. 

In 2021 lopende of afgeron-
de expedities:  
CREATIEVE VERVANGINGSPOOL (GROTE 
EXPEDITIE)

Hoe kan een vervangingspool van cultuur-
makers een oplossing bieden voor het 
lerarentekort? 

Gestart in september, vervolg in 2022.
Verkenning mogelijkheden, brainstormgroep samengesteld, plan van aanpak 
gemaakt, getest op 1 school in november. Scenario’s uitgewerkt, eerste groep 
cultuurmakers uitgenodigd voor brainstorm in januari, opdracht spoedcursus on-
derwijs uitgezet. 
Procesbegeleiding: Cultuurpad 

Bereik: 2 scholen, 2 groepen, 5 leerkrachten, 50 leerlingen, 5 cultuurmakers 
Onderwijsstichtingen: Akkoord, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei en 
Prisma
Partners: Kunstencentrum Venlo, Doe je Mee, Museum van Bommel van Dam. 
Eindresultaat: antwoord op de vraag of een creatieve vervangingspool werkt en 
indien ja, een poel van makers om in te zetten en een werkwijze om dit te organi-
seren. 

EXPEDITIE VERNIEUWEND AANBOD – DE LOCHT (MIDDELGROTE EXPE-
DITIE)

Een hedendaagse vernieuwende optie om het museum naar de school te 
brengen. 

Gestart in mei, afronding in februari 2022. Spel ontwikkeld, getest. 
Procesbegeleiding: Cultuurpad 

Bereik: 1 school, 3 leerkrachten, 30 leerlingen, 4 cultuurmakers 
Onderwijsstichtingen: alle 
Partners: Saartje Hoogland, Sebastiaan Brussee, In de Gymzaal, Museum de 
Locht, Sally 
Eindresultaat: GanzenBLOX is een product voor alle scholen en een voorbeeld van 
anders samenwerken voor cultuurmakers en musea. 

EX
PEDI
TIES
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fEsTiVaL.cUlTuUrPaD.nL/lOgIn
wAcHtWoOrD: fAvOrIeT

       Release single en video clip OBS Favoriet
            Met optreden van Bennie en de Beuzelband

opent om

15.30 UUR

13.50 UUR

Rockende ouders gespot! 
Ook het team van OBS favoriet 
rockt de pan uit! 

Goochelende, dansende kids en alle
interviews van de bovenbouw over 
de school! Genieten maar! 

ROCKSTAGE

IN DE SNACKBAR

Hoe cool zijn de rockende kids op
dit podium? 

Nog meer rockende kids vind
je op de ROCKSTAGE. Let’s rock!

  16 JARIG-BESTAAN OP 1 DEC ‘21

  GANZENBLOX DE LOCHT
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EXPEDITIE KWALITEITENPASPOORT SBO DE 
FONTEIN (KLEINE EXPEDITIE)

Hoe kun je de kernkwaliteiten visualiseren in 
een vorm die in te zetten is gedurende het hele 
schooljaar en gebruiken als alternatief voor het 
rapport? 

Gestart in 2021 met brainstorm kinderen, team en ont-
werp, afronding in 2022

Bereik: 1 school, 3 groepen, 40 leerlingen, 5 leer-

krachten, 1 cultuurmaker
Onderwijsstichting: Prisma |SBO de Fontein
Cultuurmaker: Bart Hesen Karakterprints 
Eindresultaat: voorbeeld van kwaliteitenpaspoort voor 
kinderen ipv rapport

EXPEDITIE ‘WE BRENGEN DE WERELD WAT 
KLEUR’ (KLEINE EXPEDITIE)

De wereld heeft weer wat KLEUR gekregen! 22 
creatief ogende kerstbomen opgedragen aan iets 
of iemand.

Onderwerp: burgerschap, cultuureducatie 
Procesbegeleiding en uitvoering: Cultuurpad 
Onderwijs-
stichtingen: Prisma
Partners: Tintenkillers, Centrum Management 
Panningen. 

Bereik: 8 scholen, 23 groepen, 575 leerlingen, 40 

leerkrachten, 3 cultuurmakers
Eindresultaat: burgerschapsinitiatief als voorbeeld voor 
andere scholen

EXPEDITIE KLIMAATKENNNERS (KLEINE EXPEDI-
TIE) 

Ontwikkeling van een escaperoom voor het thema 
Weer en Klimaat 

Ontwikkeling gestart in 2021. Oplevering in februari 
2022. 
Procesbegeleiding: Cultuurpad / Weisterbeek
Onderwijsstichtingen: Dynamiek Scholengroep
Cultuurmaker: Saartje Hoogland. 

Bereik: 1 school, 4 groepen, 100 leerlingen, 5 leer-
krachten 
Eindresultaat: escaperoom over het thema Weer en Kli-
maat (methode Blink) - in te zetten op alle scholen. 

In 2021 opgestarte expedities 
die in 2022 verder uitwerking 
krijgen:
• Muziekexpeditie Bergen: muziek, een duurzame 

oplossing (kleine expeditie) 
• AiR 2022: Artist in residence op scholen (grote 

expeditie): wat gebeurt er als 2 werelden samen-
komen in een school en een kunstenaar tijdelijk de 
school intrekt? 

• Expeditie Code Rood in ……
• Expeditie PO-VO (Dynamiek) 
• Expeditie V – de Waanzinnige Winkelstraat. Wat als 

er onder schooltijd te weinig tijd is voor creativiteit? 
In Expeditie V onderzoeken we de mogelijkheden 
voor het organiseren van een waanzinnig creatief 
festival voor kinderen

Verwachte expedities in 2022:
 
• Expeditie de Bottel /de Schakel (kleine expeditie)
• Expeditie carnaval:  (kleine expeditie)
• Expeditie Taal (meerdere kleine expedities)
• Expeditie Rekenen (meerdere kleine expedities)
• Expeditie natuurlijk leren en spelen (kleine expedi-

tie)
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In CmK2 startten we met actievoeren, 
prikkelen, aanzetten tot meer maken 
en creativiteit stimuleren. Dit deden 
we met GNOE-acties, Beuzeltime en 
Red de Creativiteit. Die uitdaging en 
campagnes zetten we voort in CmK3. 
In de periode 2021-2024 voeren we 

jaarlijks 1 grote campagne bestaande 
uit verschillende onderdelen.

Doelstellingen varieren per campagne: 
van bekendmaken en informeren tot 
beinvloeding en bewustwording.  Niet 
alleen voeren we campagne gericht op 
kinderen, ook leerkrachten, ouders, en 

bijvoorbeeld cultuurmakers zijn een doelgroep.

We hebben de werking van de hersenen onderzocht en 
vertaald naar creativiteit

Een uitgebreid onderzoek naar de werking van de hersenen, het belang van balans 
tussen de linker- en rechterhersenhelft en whole-brain onderwijs, vertaald in een 
spreekbeurt door Octopad. 

We lanceerden de actie 365 dagen creativiteit 
Op 8 oktober 2021 lanceerden we onze actie 365 dagen creativiteit in de klas met 
de oproep: Bedenk 1 briljant idee om kinderen en/of leerkrachten in het basis-on-
derwijs AAN te zetten en je ontvangt 50 euro. De start van de actie in Rotterdam 
bij de Willem de Kooning Academie leidde tot een heuse kettingreactie. De oproep 

ging door het hele land en na het ontvangen van 136 ideeen hebben we de actie 
even gepauzeerd om de doelen bij te stellen. De actie wordt vervolgd in 2022 en 
de ideeën worden verwerkt in een campagne voor leerkrachten. Zie  https://www.
cultuurpad.nl/365-dagen-creativiteit-in-de-klas/. 

Bereik: 136 cultuurmakers 

Beuzelband 
In 2021 toen na maanden lockdown de wereld weer open ging besloot Bennie van 
Gisteren van Beuzeltime een band op te richten: de Beuzelband. In een samen-

Wat is de waarde van cultuureducatie? Het ‘waarom’ is leidend. 
Waarom spelend leren, wat weten we over de werking van her-
senen, wat weten we over het belang van kunst en cultuur, waar-
om zou je leren door kunst en cultuur?
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werking met Popplaza Peel en Maas werden muzikanten gezocht en bij FavoRIET 
volgde de vuurdoop. Na het succes van dit optreden besloot de band te gaan 
touren en hebben we diverse schoolpleinconcerten plaatsgevonden. We hebben 
dit ondersteund door het maken van een promo voor de band en de boekingen te 
verzorgen. 

Bereik: 5 scholen (Diamant, Onder de Linden, Koperwiek, de Liaan, de Groenling), 

1480 leerlingen en 6 cultuurmakers.

https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/bennie-en-de-beuzelband-op-
school/

We organiseerden het 2e online festival
Ons tweede online festival ‘HELP wat moet ik met Media in de klas?’, een online 
inspiratie-festival over inzetten van nepnieuws, influencers, tiktok, snapchat, film, 
VR, gamification en mediakunst.
Datum: 10 november 2021. 
Doelgroep: leerkrachten PO/SO 

Bereik: 66 leerkrachten 

De analytics van het festival:

• Op 10 november zijn er 66 unieke gebruikers op het festivalterrein geweest.

• Deze gebruikers waren goed voor 108 sessies, 

• Het hoofdpodium heeft 37 unieke weergaves gehad, met een bouncepercen-

tage van 42,86%. De gemiddelde duur van de sessies was 4,31 min.

• Daarna waren het spiegelpaleis (28 unieke weergaven) en de school (23 
unieke weergaven) het populairst.

• 25% van de bezoekers zijn via social media op het festival terecht gekomen.
 

We inspireerden...
Een online DB bij Prisma (directeuren, teamleiders of KT’ers) waarin met gamifi-
cation (Bingo) hebben verkend welke mogelijkheden het integreren van cultuur
educatie, weten-schap en techniek en gezonde kindcentra bieden. 

Bereik: 10 directeuren en 10 kwaliteitsmedewerkers, 13 scholen

Voor Lijn 83 organiseerden we een online sessie over CMK 3 om de cultuur 
coördinatoren eveneens met een online bingo te inspireren met cultuureducatie 
met kwaliteit op school aan de slag te gaan. 

Bereik: 10 leerkrachten/icc’ers 

PRO
FES
SION 
ALIS 
ER
ING

https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/bennie-en-de-beuzelband-op-school/ 
https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/bennie-en-de-beuzelband-op-school/ 
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Teamsessie Den Doelhof over thematisch werken. 

Bereik: 1 school, 18 leerkrachten

Gastlessen Willem de Kooning Academie aan kunstdocenten in opleiding. 

Bereik: 20 kunstdocenten

ICC maatwerktraject en 2 netwerksessies met cultuurcoordinatoren. 

Bereik: 12 leerkrachten, 12 scholen 

Workshops vloggen in het kader van Mediawijsheid en de verbinding van cul-
tuureducatie en wetenschap en techniek met alle leerlingen van groep 5-8 van BS 
Den Doelhof. 

Bereik: 1 school, 230 leerlingen, 4 units, 18 leerkrachten 

We ontwikkelden tutorials, Challenges en DIY’s wanneer er 
geen experts in de school konden door covid-19 maatregelen en we dus zochten 
we naar andere manieren #wat kan wel? Met Bureau Stof, Atelier RB, Met Renee, 
House of Social Media en Met Goosje 

We behouden kennis
Na het opheffen van de kennisgemeenschap SIEN in 2021 hebben we de culture-
le kaart van SIEN overgenomen, opgefrist en verplaatst naar een nieuw domein: 

www.culturelekaart.nl 

We delen kennis en inspiratie online 
Op www.cultuurpad.nl delen we inspiratie, woordclouds, thema-suggesties, nieu-
we projecten en ideeën van scholen en cultuurmakers. Ook alle informatie over 
projecten waar Cultuurpad aan deelneemt is te vinden op de website. In onder-
staande infographic de analytics van www.cultuurpad.nl 

http://www.culturelekaart.nl  
http://www.culturelekaart.nl  
http://www.culturelekaart.nl  
http://www.culturelekaart.nl  
http://www.culturelekaart.nl  
http://www.culturelekaart.nl  
http://www.culturelekaart.nl  
http://www.culturelekaart.nl  
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  DE BABBELBOX VAN AKKOORD

  WE KLEUREN DE WERELD

  REKENMUUR OBS FAVORIET  BOOM VOOR LISA | KC LEEF
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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 31-12-2021 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 vermogen *100%

Kerngetal 2020 2021 

Werkkapitaal 71.858 31.733

Quick ratio 1,30 % 1,04 %

Current ratio 1,36 % 1,16% 

Solvabiliteit (EV/TV) 28,1 % 15,9 %

FINAN
CIËN

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

te activiteiten en diensten; bijdragen van participanten en leden 
• van overheidswege verstrekte subsidies en fondsen;
• donaties; 
• verkrijgen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
• overige baten.



Jaarverslag 2021 
38

Realisatie 2021 
Cultuurpad sluit 2021 af met een negatief resultaat van € 39.768
Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door het afkopen van het huurcontract. 
In 2021 zijn de inkomsten € 150.952  lager dan begroot, ook de uitgaven waren 
€ 121.400 lager dan de begroting. Bij het opstellen van de begroting was niet te 
voorzien dat wederom veel activiteiten niet door zouden gaan of verplaatst zou-
den worden door Covid19 en de sluiting van scholen. Hierdoor is veel budget over-
gebleven in de basis. Dit budget is opgenomen in de NTB bedragen per stichting 
en/of deels terugbetaald aan de onderwijsstichting(en). 
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 negatief eindresultaat zien van €  9.786 . Een verwacht tekort op de 
begroting in verband met de onzekerheid over het verminderen van de huurkosten 
van het kantoor. Ten aanzien van de basisorganisatie was het verminderen van 
deze een aandachtspunt voor 2021.  Het is gelukt het huurcontract af te kopen. 
De afkoopsom was niet begroot en veroorzaakt daarom het negatieve resultaat. 
 

Bedragen Realisatie 2021 Begroting 2021 Verschil realisatie en begro-
ting 

Totale baten € 588.667 €  739.619 -€ 150.952

Totale lasten € 628.005 € 749.405 -€ 121.400

Rente en bank - € 430 - - 

Resultaat - € 39.768 - €9.786 -€  29.552

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 participan-
ten, donaties, 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 aan-
gesloten scholen en bijdragen van de gemeente Peel en Maas en Horst aan de 
Maas voor cultuureducatie. Daarnaast ontvangen we inkomsten van leden (SKBM) 
en projectgelden (Lokaal C, CHECK) en bijdragen van partners voor licenties (PadX-

press). De totale inkomsten in 2021 bedroegen € 588.667  

Bijdragen participanten en leden
In 2021 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, varië-
rend van 11,90 tot 17,50 per leerling.  

De bijdragen van het onderwijs bedragen 73,8% van de totale inkomsten. 
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Uitgaven
Subsidie 
Een tweetal gemeenten subsidieert een bedrag van ongeveer 3,50-3,71 per leerling voor 
activiteiten 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 2021 nog extra middelen voor de afhandeling van Padxpress opge-
nomen. 
Padxpress is de website voor naschoolse activiteiten. Cultuurpad is nog steeds 
eigenaar van dit platform. Venlo.fit heeft een licentie en maakt gebruik van
dit platform. 

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 € 628.005
Personeelskosten 
De post personeelskosten bestaat uit de kosten voor het kernteam en inhuur van per-
soneel (zzp’ers). Sinds 2020 werken we met een kernteam met een omvang van 3 fte in 
vaste dienst en inhuur voor office-management en boekingen. 

De uitgaven voor personeel bedroegen € 197.654 euro en zijn conform begroting. 

De personeelskosten bedragen 31% van de totale uitgaven. 

Backofficekosten
Backofficekosten zijn productiekosten (materialen en websites), afschrijvingen, huurkosten, 
computerkosten, loonkosten, accountant, verzekeringen, telefoonkosten, administratie-
kosten en advieskosten. Een deel van deze kosten wordt doorbelast naar projecten conform 
een vaste verdeelsleutel. 

De uitgaven voor backoffice bedroegen € 40.983 Dat is ongeveer 400o euro lager 
dan begroot. Dit komt door de afkoop van het huurcontract per 1-9-2021 waardoor een deel 
van de huur niet meer betaald hoefde te worden. De kosten van de afkoopsom zijn opgeno-
men als een eenmalige post van 38.750 euro. 

De backoffice-kosten bedragen 7 % van de totale uitgaven. Dit is 
exclusief de afkoopsom huurcontract (anders: 13%) 

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 2021 € 208.625. De kosten voor extra 

projecten bedroegen € 142.027
De activiteitenkosten bedragen 56% van de totale uitgaven. 
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Risico’s en beheersmaatregelen
Met de aanpassingen in de organisatie op gebied van vermindering vaste con-
tracten en backofficekosten zijn de grootste risico’s die in de voorafgaande jaren 
werden gesignaleerd weggenomen.

PERSONEEL
De grootste risico’s voor de organisatie is het wegvallen van personeel of het 
moeten uitbetalen van een transitievergoeding. De organisatie is afgeslankt tot 
een omvang die weinig risico’s met zich meebrengt.
Echter is de spoeling ook dun. Met een kernteam van 3 fte is het wegvallen van 1 
van de 3 fte een probleem met direct effect op de uitvoering. 
Op 31-12-2021 is een werknemer (0,8 fte) ziek door zwangerschap. We krijgen 
hiervoor een ziektewetuitkering maar de kosten voor vervanging maken dat we 
voor een personeelslid 8 uur werken 2 uur kunnen vervangen. 

ACTIVITEITEN – INHUUR
Een ander risico is het ontbreken van voldoende cultuurmakers voor de uitvoering. 
We constateren dat de markt leegloopt en we soms niet alle vragen van scholen 
kunnen invullen. In 2022 gaan we actief aan de slag met het uitbreiden van ons 
bestand van cultuurmakers.

EXTRA
De afgelopen jaren hebben we veel extra middelen uit projecten gegenereerd. In 
de begroting van 2022 is te zien dat dit steeds minder wordt. Kanttekening is ook 
dat hoe minder projecten we doen, hoe minder focus en inzet van het kernteam 
nodig is in projecten en besteed kan worden aan de corebusiness.
De balans tussen het binnenhalen van extra projecten die onze basis versterken 
en het weglekken van tijd bij die projecten is al jaren een punt van discussie. Ech-
ter het niet hebben van extra middelen haalt ook de ‘slagroom van de taart’ weg. 
We onderzoeken daarom in 2022 hoe we ook extra middelen/projecten kunnen
doen waar iedereen gelukkig van wordt.
We blijven uitgaan van de belangrijkste vragen:
- Worden scholen hier gelukkig van?
- Worden kinderen hier gelukkig van?
- Worden scholen hier financieel gelukkig van?

Voor een uitgebreide risicoanalyse verwijzen we naar het document ‘Risico-analy-
se 2021’ zoals besproken in de Raad van Toezicht vergadering van 1-11-2021.
Dit document werken we in 2022 verder uit en formuleren we beheersmaatrege-
len voor de belangrijkste (lees: hoogste) risico’s. 

Top 10 inhuur 
cultuurmakers
1. Fijnaut Music 
2. FC Smolenaars 
3. 4 x M 
4. Atelier RB 
5. Puur Muur 
6. Saartje Hoogland 
7. Studio Soax
8. Limburgs Museum 
9. Trumpercussion
10. CPTL Y 

Top 10 leveranciers  

 
1. Organiseer meer  
2. In de Gymzaal  
3. Art4You  
4. Tiki Media 
5. Sebastiaan Brussee  
6. Soundboard  
7. Tap out  
8. AE Sound groep BV  
9. Studio Michels  
10. Sanka Events    
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staat van 
baten en 
lasten 2021
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begroting 
2022Bijdragen participanten personeel en backoffice Kernteam; personeelskosten

Prisma 39.757 Vaste contracten 176.379
Akkoord 36.551 Inhuur kernteam 48.000
Dynamiek 50.979 Vaste kosten verdeling -17.638
Kerobei 49.376 inhuur kernteam verdeling -16.525
Fortior 44.566 190.216

221.228
Bijdragen leden Backofficekosten
SKBM 3.350 kantoorkosten 5.000

3.350 ict 950
loonadministratie 750
afschrijvingen 2.500
accountant /administratiekosten 12.000
verzekeringen 2.000
telefoon 1.250
advieskosten 1.000
Overige kosten (rente, administratie) 2.250
vaste kosten verdeling -2.770

24.930
Produktkosten
materialen 500
abonnementen (adobe etc) 980
website www.cultuurpad.nl 1.500

2.980
Bijdrage participanten activiteiten Activiteitenkosten
Muziekonderwijs Peel en Maas 21-22 Muziekonderwijs Peel en Maas 21-22
Muziekonderwijs Horst aan de Maas 21-22 Muziekonderwijs Horst aan de Maas 21-22
Prisma € 15,15 per leerling 25.221 Prisma 31.902
Akkoord € 15,15 per leerling 32.365 Akkoord 34.580
Dynamiek € 15,15 per leerling 46.240 Dynamiek 57.787
Kerobei € 15,15 per leerling 66.347 Kerobei 69.316
Fortior € 11,90 per leerling 29.442 Fortior 29.442
SKBM € 17,50 per leerling 6.439 SKBM 8.307
Subsidie gemeente Peel en Maas 12.551
Subsidie gemeente Horst aan de Maas  (ovb) 12.728

231.333 231.333

Totaal inkomsten basis 455.911 Totaal uitgaven basis 449.459
over/tekort 6.452

Doorbelaste kosten vanuit Basis
Vaste kosten verdeling kernteam voor extra 17.638
Inzet inhuur kernteam voor extra 16.525
doorbelasting 10% backoffice -2.770

31.393
Doorbelast aan Lokaal C -23.931
Doorbelast aan overige projecten -7.462

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

PADXPRESS PADXPRESS 
Bijdragen 5.000 Productkosten  licentie Noord-Limburg 5.000

5.000 5.000

Totaal inkomsten extra 152.100 Totaal uitgaven extra 157.100
over/tekort -5.000

BASIS 455.911 BASIS 449.459
over/tekort 6.452

EXTRA 152.100 EXTRA 157.100
over/tekort -5.000

TOTAAL 608.011 606.559
resultaat 1.452

EXTRA EXTRA 
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