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Algemene beschouwing
2017 is het jaar van herstel en nieuw elan in de culturele sector. Deze ontwikkeling betekent voor het
Centrum voor de Kunsten Beverwijk dat we ons met volle overgave storten op onze activiteiten in de
vrijetijd en binnen het onderwijs waarbij niet alleen gestreefd wordt naar een goede uitvoering
hiervan, maar waarbij we ook de moeite nemen om onszelf de vraag te stellen hoe we deze
activiteiten verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Daarnaast steken we onze voelsprieten uit en
kijken we waar we ruimte en mogelijkheden zien voor experiment en innovatie. Dit leidt tot een
voortdurende zoektocht naar nieuwe vormen van cultuureducatie die het beste passen bij het
huidige maatschappelijk speelveld. De thema’s uit de cultuurvisie zijn daarbij leidend.
De verslaglegging is zoals het voorgaande jaar integraal. Cijfers zeggen niet genoeg. Wij baseren onze
verslaglegging op het model voor waarde creatie van de IIRC (International Integrated Reporting
Council). Hierin is ruimte om de input, activiteiten, output en opbrengsten niet alleen vanuit
kwantitatieve gegevens maar ook kwalitatieve gegevens te beschrijven. We hebben cultureel
kapitaal aan het bestaande model toegevoegd en het model op andere punten versimpeld. Deze
werkwijze helpt de wisselwerking tussen de ons beschikbare resources inzichtelijk te maken.
Er zijn voldoende bedrijfsgegevens beschikbaar om de input, activiteiten en output over 2017 in
kaart te brengen. Echter veel opbrengsten zijn indirect. Wij weten meestal niet wat een leerling met
de opgedane kennis en vaardigheden doet. Gaat zo iemand vaker naar het theater of museum, wordt
hij of zij lid van een muziekvereniging, voorkomt het criminaliteit, verbetert het de schoolprestaties,
ziet iemand vaker mede-cursisten buiten de lessen om, voorkomt het ziekteverzuim en draagt het bij
tot een gelukkig en zinvol bestaan? Dit soort effecten is voer voor wetenschappers. Als centrum
kunnen we slechts afgaan op “wat we horen, wat we zien en wat we weten”. Indicatoren zijn het
jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek, het aantal volgers en reacties op Facebook, aanvullende
gegevens die we halen uit ons in- en uitschrijvingsproces, wat we zien en horen bij onze concerten en
voorstellingen en de alledaagse gesprekken met onze leerlingen.
In dit verslag zullen we het aspect van social capital binnen onze organisatie uitlichten met een
beschrijving van de samenwerkingsactiviteiten die we in 2017 hebben uitgevoerd en de effecten die
dat heeft op onze organisatie en de deelnemers aan deze activiteiten.

Prestatie 2017 en vooruitblik 2018
Kunsteducatie in de Vrije Tijd
In 2017 laat voor het eerst sinds jaren weer een groei zien van het aantal leerlingen dat in de vrije tijd
cursussen volgt. Dat de vrijetijdsmarkt weer aantrekt was al eerder zichtbaar bij theater- en
festivalbezoek. Begin 2017 zagen wij een toename van het aantal tussentijdse inschrijvingen en een
vermindering van het aantal tussentijdse uitschrijvingen. Op de formele teldatum 1 oktober 2017
telden wij 418 leerlingen t.o.v. 395 in het voorgaande jaar. Dit aantal is eind 2017, begin 2018 verder
aangetrokken. Het grotere aantal leerlingen is terug te zien in de groei opbrengst uit lesgelden en
verbetering verhouding eigen middelen – subsidie.
Bijzonder vermeldenswaardig is dat Ina Tudor (12 jaar) een van onze pianoleerlingen heeft
meegedaan aan de compositiewedstrijd van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE)en bij de laatste

12 in de finale is geëindigd. Zij heeft samen met het NBE haar eigen compositie gespeeld in
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Zij heeft een aanmoedigingsprijs gewonnen waarbij ze verdere
compositielessen krijgt op de jong talent afdeling van het Koninklijk Conservatorium.
Binnen het bestaande cursusaanbod schuift de werkwijze langzamerhand op van puur
instructiegericht onderwijs naar onderwijs waarbij de ontwikkeling van het creatief proces voorop
staat. Deze ontwikkeling wordt zichtbaar in activiteiten zoals Eigen Werk, waarbij dansleerlingen zelf
hun choreografieën maken en uitvoeren op het toneel, een gecombineerde theater/beeldende dag
met workshops waarbij theaterleerlingen ook met beeldende kunst aan de slag gaan en andersom of
Talent in Huis, waarbij leerlingen Muziek Plus ervaring opdoen met optredens op locatie.
Uit het klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat ouders eigenlijk nauwelijks weten wat hun kind
bij ons leert. Zij zien dat hun kind het leuk vindt en zij ervaren dat het vooruitgaat. Daarom worden
onze activiteiten positief beoordeeld en het vertrouwen is zeer groot, maar het onderliggende proces
begrijpen ze niet altijd. In 2017 hebben we dit met het docententeam nader geanalyseerd. De
conclusie was dat iedere ouder als kind naar school is geweest en de doelstellingen binnen het
regulier onderwijs (her)kent, echter niet alle ouders hebben als kind kunsteducatie gevolgd en
hebben daardoor onvoldoende referentiekader op dit terrein; wat voor iedere muzikant, danser,
theatermaker of beeldend kunstenaar de gewoonste zaak is, is voor velen een wonderlijk mysterie.
Dit heeft geleid tot een verhoging van het aantal kijklessen voor ouders van 2 naar 4 per schooljaar,
waarbij de aandacht verschuift van ouders informeren ‘hoe een kind presteert’ naar ouders
informeren naar ‘hoe en wat het kind leert’.
In 2017 is verder binnen het docententeam de discussie gestart wat we binnen het procesgericht
onderwijs onder kwaliteit verstaan. Dit leidt begin 2018 tot het uitspreken van de ambitie om de
komende jaren uit te groeien tot een excellent centrum dat vooruitstrevend en onderscheidend is op
het gebied van kunsteducatie. Het belangrijkste daarbij is dat onze docenten niet alleen het beste uit
de leerlingen naar boven halen, maar ook het beste uit zichzelf zowel als kunstenaar als als docent.
Cultuureducatie in het onderwijs
In 2017 groeit ook, onder de noemer ABC Cultuur, de afdeling onderwijs verder. We hebben de
Zeester begeleid bij hun aanvraag in het kader van de landelijke regeling Muziekimpuls van het Fonds
voor Cultuurparticipatie. Daarmee groeit het aantal scholen in Beverwijk dat van deze regeling
gebruik van 5 naar 6 en het aantal kinderen dat weer van groep 1 t/m 8 structureel muziekonderwijs
krijgt op school van 1.250 naar 1.630. In 2017 eindigt de eerste periode van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarbij nemen we
afscheid van de twee pilotscholen die in de vier voorgaande jaren samen met ons 4 leerlijnen voor
muziek, dans, theater en beeldende kunst ontwikkelden. Het resultaat zijn 16 modules van 12 lessen
voor groep 1 t/m 8. Onderdeel van iedere module is een verhaal geschreven door Stella van Lieshout
en geïllustreerd door Tjarko van der Pol. Deze verhalen zijn in boekvorm uitgegeven en in september
2017 gepresenteerd in de bibliotheek.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie verlengt de regeling CMK met een tweede periode van vier jaar
van 2017 t/m 2020. Daarbij wordt wel het accent verlegd naar verankering van cultuureducatie in het
onderwijs. Het fonds heeft aangegeven dat de regeling na 2020 niet weer zal worden verlengd. De
Noord-Hollandse penvoerder Plein C bepaalt dat er lokaal stuurgroepen moeten worden ingericht

waarin stakeholders deze kwestie onder de loep nemen. In december 2017 komt de Beverwijkse
stuurgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs, gemeente, culturele veld,
Plein C en het centrum als lokale penvoerder, voor het eerst bij elkaar en stellen een agenda op voor
deze tweede periode. Drie scholen in Beverwijk maken gebruik van het binnen CMK ontwikkelde
aanbod. Het ging hierbij om 500 leerlingen. Verder voeren wij in opdracht van het Cultuurcentrum
Heemskerk de leerlijn dans en theater uit op een van de Heemskerkse basisscholen.
Samengevat hebben wij in 2017 op 12 basisscholen gewerkt, waaronder 3 scholen voor speciaal
onderwijs. In totaal bereikten wij ruim 2.500 kinderen. Met trots kunnen we aangeven dat ook de
onderwijsinspectie de waarde van cultuureducatie binnen het onderwijs en onze aanpak meerdere
malen heeft onderstreept in haar Juryrapport Excellente Scholen 2017 van basisschool De
Sterrekijker. Belangrijkste uitdaging binnen ABC Cultuur is het organisatorisch bijbenen van de groei.
In maart 2017 wordt een Wajonger als administratief medewerker tijdelijk in dienst genomen. Deze
Wajonger is vanuit het UWV begeleid door een jobcoach en wij hebben gedeeltelijk loondispensatie
ontvangen. Eind 2017 kondigt het Fonds voor Cultuurparticipatie aanvullende regelingen voor
erfgoededucatie en mediakunsteducatie aan. Wij zullen in 2018 met respectievelijk Museum
Kennemerland en Cultuurhuis Heemskerk aanvragen hiervoor voorbereiden.
Sociaal kapitaal als bron voor innovatie en experiment
Van oudsher werkt het centrum met verschillende partijen samen. De samenwerking kan
uiteenlopende facetten beslaan, zoals het delen van een gebouw met Kennemer Theater en
Bibliotheek IJmond-Noord, het verhuren van ruimten aan het Lucasgilde of Pop-Musicalkoor Take it
Easy, het voeren van de financiële administratie voor het Young Art Festival, het organiseren van de
culturele manifestatie Beverwijk Uit de Kunst voor het hele culturele veld in Beverwijk en Wijk aan
Zee, of het ondersteunen van basisscholen bij aanvragen zoals de regeling Muziekimpuls van het
Fonds voor Cultuurparticipatie. Het belangrijkste en wellicht enige echt relevante criterium is telkens:
komt het direct dan wel indirect de cultuurparticipatie in de gemeente en het welzijn van de
inwoners ten goede. Uiteraard zijn de beperkingen de beschikbare mankracht, middelen, en
relevante kennis en ervaring.
In 2017 heeft het bestaande netwerk van culturele en welzijnsorganisaties in de IJmond in het
algemeen en in Beverwijk in het bijzonder, zich versterkt. Het contact is intensiever en hechter
geworden. Als centrum maken wij daar actief deel van uit. Dit heeft geleid tot veel nieuwe
activiteiten:
Met het Cultuurcentrum Heemskerk wordt samengewerkt op het gebied van de
talentenprogramma’s voor muziek. Het talentenprogramma van het centrum bestaat sinds 2012. Het
Cultuurcentrum Heemskerk is in het schooljaar 2017-2018 gestart met een eigen
talentenprogramma. Samen met het Cultuurcentrum hebben wij een gezamenlijke
introductieochtend georganiseerd en een samenspelgroep geformeerd waarin zowel leerlingen uit
Beverwijk als Heemskerk spelen.
In vervolg op de aanbevelingen uit de Cultuurvisie is een werkgroep Koester Erfgoed geformeerd
waarin Museum Kennemerland, Historisch Genootschap Midden-Kennemerland,
monumentencommissie gemeente, Kennemer Theater, Bibliotheek IJmond-Noord en het centrum
participeren. Deze werkgroep heeft het initiatief genomen om twee nieuwsbrieven cultuur uit te

brengen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en bereidt een open deuren route
voor langs een vijftiental monumentale huizen in het voorjaar van 2019. Naar aanleiding van een
verzoek van basisschool ’t Kraaienest heeft het museum eind 2017 verder contact gezocht met het
Centrum en Studio O om erfgoededucatie op scholen te gaan aanbieden. Begin 2018 introduceert
het Fonds voor Cultuurparticipatie een nieuwe regeling voor erfgoededucatie. De betrokkenen
besluiten hiervoor in 2018 een aanvraag voor te bereiden.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente raken Stichting Welzijn Beverwijk, Kennemer
Theater en Centrum in gesprek over het Zomerspektakel dat jaarlijks door SWB aan het begin van de
zomervakantie voor kinderen voor wie vakantie vieren niet vanzelfsprekend is, georganiseerd wordt.
Er wordt afgesproken deze activiteit gezamenlijk op te pakken en nieuw elan te geven. Eind juli
spelen drie dagen lang ruim 100 kinderen op het plein voor het Kennemer Theater en in de foyer.
Ouders socializen in het leescafé. Voor deze activiteit heeft Tata Steel een donatie gegeven vanuit
hun programma Future Generations. De aangeboden activiteiten beslaan cultuur, sport en techniek.
Voor het Centrum is het Zomerspektakel een kans om te ervaren en leren hoe procesgericht aanbod
werkt in een context waar het kind volledig zelf bepaalt wat het die dag doet en hoe lang.
In het verlengde van deze ervaring organiseren het Kennemer Theater en het Centrum in december
tijdens de staking door leerkrachten van basisscholen de workshopdag Geen School Wel Kunst.
Gezien de aard van de activiteit wordt deze binnen een week georganiseerd en uitsluitend
gepromoot via social media. Er doen ruim 40 kinderen mee aan deze dag. De positieve ervaringen
met zowel het Zomerspektakel als Geen School Wel Kunst is aanleiding om hier in 2018 blijvend
aandacht aan te besteden. SWB, theater en Centrum bereiden een volgende gezamenlijke editie van
het Zomerspektakel voor en het Centrum spreekt met de Buitenschoolse Opvang af om tijdens de
voorjaarsvakantie een activiteit te organiseren rondom afvalkunst.
In 2016 verzorgden het Centrum in samenwerking met het Tata Steel Orkest kennismakingslessen op
blaasinstrumenten op de Montessorischool. Deze samenwerking krijgt in 2017 een vervolg op
basisschool de Anjelier. Doel is het bespelen van een blaasinstrument zoals fluit, klarinet, saxofoon of
trompet te promoten en kinderen te interesseren om in een orkest te spelen. De
kennismakingslessen worden afgesloten met een concert samen met het Tata Steel Opleidingsorkest.
Het Centrum verzorgt de muzieklessen op deze instrumenten. De belangstelling voor
blaasinstrumenten is tijdens de economische crisis sterker gedaald dan bij andere instrumenten. Het
resultaat van dit project op de Anjelier is dat begin 2018 acht kinderen zich inschrijven voor
muziekles op een blaasinstrument. Het merendeel wordt ook meteen lid van het Tata Steel Orkest en
kan naar verwachting nog voor de zomervakantie met het opleidingsorkest meespelen.
In de zomer van 2017 ondersteunt de gemeenteraad het burgerinitiatief om een Weekendschool in
Beverwijk te starten. Kunst en cultuur is een belangrijk onderdeel van de Weekendschool en daarom
hebben wij als Centrum contact gezocht met de initiatiefnemers. Na een kennismakingsgesprek
brengen wij de initiatiefnemers verder in contact met SWB. Gezamenlijk wordt in de tweede helft
van 2017 een subsidieaanvraag voorbereid waarin twee mogelijke scenario’s worden geschetst.
Gebruik maken van de expertise van Petje Af, een organisatie die door het hele land
Weekendscholen begeleidt, of op eigen kracht dit organiseren. Deze subsidieaanvraag is nog in
behandeling.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 starten wij met de voorbereiding van
een hackathon waarbij we kandidaten willen laten zien dat het ontwikkelen van creativiteit bij
kinderen van belang is voor de toekomst van de gemeente. Dit sluit mooi aan bij de nieuwe stadsvisie
Beverwijk 2040 die wordt ontwikkeld. Bedrijven en organisaties worden uitgedaagd een challenge in
te brengen waarover kinderen tussen de 8 en 10 jaar zich zullen buigen. De hackathon vindt
uiteindelijk plaats in februari 2018. De hackathon wordt grotendeels gefinancierd door de inbrengers
van de challenges.
Op de begroting 2017 is een klein bedrag opgenomen om experiment en innovatie te kunnen
financieren. Wat ons dit eerste jaar opvalt, is dat voor veel nieuwe initiatieven aanvullende
financiering kan worden gegenereerd waardoor meer kan worden geïnitieerd dan aanvankelijk werd
aangenomen; het loont om te innoveren en samen te werken.
Financien
Voor het derde jaar op rij laat de exploitatie een positief resultaat zien als gevolg van de groei binnen
de cursussen in de vrije tijd en de groei van het aantal scholen. Dit stelt ons in staat weer een buffer
op te bouwen door een bestemmingsreserve voor onderhoud gebouw en bestemmingsreserve voor
innovatie aan te leggen.
Gezien de positieve financiële ontwikkelingen, de sociaal-maatschappelijke doelstelling om
kunsteducatie laagdrempelig aan te bieden en de relatieve grote prijselasticiteit binnen de
kunsteducatie wordt in 2017 geen tariefsverhoging doorgevoerd. Ook voor 2018 is geen
tariefsverhoging noodzakelijk. In 2017 krijgen we bovendien de eerste leerlingen die zich inschrijven
voor een van onze danscursussen en hiervoor een vergoeding van het Jeugdsportfonds krijgen. Op
hernieuwd aandringen van het Centrum dat de gemeente ook gaat participeren in het
Jeugdcultuurfonds wordt begin 2018 de bestaande regelingen voor minima verruimd en kunnen
ouders bijzondere bijstand aanvragen voor cultuur en kinderen.
Op basis van het herstel van het eigen vermogen en de positieve ontwikkelingen in de exploitatie
wordt de schoonmaak weer uitbesteed. Dit keer bij IJmond Werkt. In 2017 is de telefooncentrale
vervangen en zijn wij overgestapt van ISDN naar VoIP, omdat ISDN stopt. Verder hebben wij weer
geïnvesteerd in de inrichting van onze IT omgeving en software voor de financiële- en
leerlingenadministratie.

Bestuur en directie
Het bestuur en directie bestaat op 31 december 2017 uit
Dhr. B.L. van Zijll, voorzitter, dhr. W.F.C. Giesen, penningmeester, mw. M.D.C. de Visser, dhr S. Addis,
Debora Vollebregt, directeur.

CENTRUM VOOR DE KUNSTEN BEVERWIJK
OPBRENGSTEN

INPUT

Human
Capital

ACTIVITEITEN
4 docenten dans
4 docenten theater
1 docenten beeldend
19 docenten muziek
1 directeur
1 coördinator cultuureducatie
7 administratie en beheer

hiervan zijn
17 docenten in de
cultuurparticipatie en
talentontwikkeling (cursussen
vrije tijd) en
13 docenten op scholen
werkzaam

Kunsteducatie in de vrije tijd incl plusprogramma
Verhuur aan Lucasgilde en Take it Easy
Leescafé D'Entree
ABC Cultuur, cultuureducatie onderwijs
Cultuureducatie met Kwaliteit
Muziekimpuls
Maatwerk
advies

7 dienstverband
23 ZZP-ers
4 vrijwilligers
Diverse hulpouders,
hulpleerlingen en
maatschappelijke stagiaires

1 Master
27 Bachelor kunstvakopleiding
5 bachelor overig
3 MBO

OUTPUT
418 leerlingen (telling 1 oktober)
24 beeldend

Cultural
Capital

115 dans
220 muziek
59 theater

Muziek (13 instrumenten)
Dans (breakdance/ballet)
Beeldend
Theater (theater/musical)

58 groepen, 6,1 gem. groepsgrootte
2.838 lesuren
16.048 lesbezoeken

Cultural
Capital

In het klanttevredenheidsonderzoek
wordt 69 x aangeven dat er goed
wordt lesgegeven en dat de lessen
leerzaam en uitdagend zijn, leerlingen
goed worden begeleid en vorderingen
maken.

bezoeken, beleven, genieten en
waarderen van kunst en cultuur
cultuurparticipatie & amateurkunst
doorstroming naar
kunstvakopleidingen
ambassadeurs van kunst en cultuur
1 finalist compositiewedstrijd
Nederlands Blazers Ensemble

960 uur verhuur
77.104 bezoekers leescafé

Social
Capital

Lokale en regionale culturele
organisaties en amateurkunst
Welzijn en zorg
Onderwijs

Natural
Capital

niet van toepassing

Overleg Centra voor de
Kunsten Noord-Holland
Plein C (provinciale
steunfunctie cultuureducatie)
Brancheorganisatie
Cultuurconnectie

12 scholen, 2.500 kinderen
5 scholen CMK
6 scholen Muziekimpuls
1 project op maat

optredens etc.
Muziekmaand (10 activiteiten)

Economic
Capital

Human
Capital

Open dag

249 K Eigen inkomsten
332 K Subsidies en fondsen
Instrumentenfonds
Materialen

Expositie

1000 m2 met
6 muzieklokalen
1 dans/theater studio
2 ateliers
2 pop/slagwerk studio’s

Talent in Huis
Concert Muziek Plus
Eigen Werk dansvoorstelling

Social
Capital

NetPromoterScore 18
32% klanten beveelt ons actief aan
In het klanttevredenheisonderszoek
wordt 123 x aangegeven dat de lessen
leuk en gezellig zijn, dat leerlingen
plezier beleven, dat de leraar
enthousias en fijn is. Dat ze het naar
hun zin hebben en blij zijn en graag
naar les gaan.

Natural
Capital

niet van toepassing

Economic
Capital

resultaat 20 K

Theatervoorstelling Night at the Movies

optredens etc. vervolg
Beverwijk Uit de Kunst
Kinderboekenweekfeest
Gitaarfestival/Gitaarbeurs
Sinterklaasfeest
Zomerspektakel
Geen School Wel Kunst
3 x Masterclasses

Waardecreatie 2017

