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1. Inleiding
Kunst, cultuur en educatie: een sterke combinatie
Voor het team van Kunsteducatie Walcheren was 2019 een zeer productief en creatief jaar, waarin
op alle terreinen van de dienstverlening aansprekende resultaten zijn gerealiseerd. Van primair en
voortgezet onderwijs tot naschoolse activiteiten en bijzondere projecten en producties. Het
strategisch partnerschap met KCE Oosterschelderegio binnen Cultuurkwadraat in de aanpak van
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 werpt vruchten af, evenals de samenwerking met
Walcherse organisaties en schoolbesturen.
In de afgelopen jaren is KEW in toenemende mate een project-gefinancierde organisatie geworden.
Toch blijft de basis gevormd door de gemeentelijke opdrachten aan KEW van de gemeenten
Middelburg, Veere en Vlissingen. We ontvangen budgetsubsidies van Middelburg en Veere. Met
Vlissingen werd in 2019 een nieuw subsidiebudget overeengekomen, vanuit het Aanjaagfonds
Cultuur. Ook voerden we in Vlissingen de functie van Cultuurcoach uit. Zodoende lukte het ook in
2019 om het gehele werkgebied Walcheren de kracht van creativiteit te tonen.
De stichting was in staat om in het boekjaar uit eigen middelen investeringen te doen in opleiding,
huisvesting en ICT. Hierdoor is KEW voldoende toegerust om in 2020 toe te werken naar de
beleidsperiode 2021-2024: KEW 4.0. Met dit jaarverslag voltooien wij de beleidsperiode 2015-2019.
Het jaar 2019 was het laatste onder mijn bestuursverantwoordelijkheid. Per 1 april 2020 - midden in
de coronacrisis met nog onvoorspelbare gevolgen voor de dienstverlening en bedrijfsvoering - draag
ik directie en bestuur van KEW over aan Leo Adriaanse.
31 maart 2020
Han Eygenraam,
directeur-bestuurder
Stichting Kunsteducatie Walcheren

Deze ‘publieksversie’ van ons Jaarverslag 2019 is afgeleid van het jaarverslag, zoals op 31 maart 2020 vastgesteld
door de directeur-bestuurder, welke op 16 april 2020 goedkeuring heeft gekregen van de raad van toezicht.
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2.

Uitvoering Werkplan 2019 en
voltooiing Strategisch Ondernemingsplan KEW 3.0

Het in 2015 voor de periode 2016-2019 vastgestelde Strategisch Ondernemingsplan KEW 3.0 kent
vijf resultaatgebieden*:
1. Publieksprogramma Kunsteducatie & Cultuurparticipatie;
2. Binnenschoolse Cultuureducatie;
3. Brede School / Naschools;
4. Culturele Projecten en Community Art;
5. Dienstverlening aan marktpartijen.
Deze resultaatgebieden zijn in het Werkplan 2019 uitgewerkt in vier programmalijnen:
1. Programmalijn primair onderwijs;
2. Programmalijn voortgezet onderwijs;
3. Programmalijn Brede School/Naschools;
4. Programmalijn Culturele Projecten en Community Art.
In hoofdstuk 4 geven we de in 2019 bereikte resultaten van deze vier programmalijnen weer.
* De resultaatgebieden uit het Strategisch Ondernemingsplan nog even kort benoemd:
Publieksprogramma Kunsteducatie en Cultuurparticipatie
Aanjagen en ondersteunen van de culturele en kunstzinnige ontwikkeling van kinderen, jongeren en
volwassenen in de subsidiërende gemeenten, door het ontwikkelen, faciliteren en ondersteunen van
breed toegankelijke publieksprogramma’s in verschillende kunstdisciplines. Vanaf 2019 is dit
resultaatgebied niet meer in een aparte programmalijn ondergebracht;
Binnenschoolse Cultuureducatie
Realiseren van kwalitatief hoogwaardige en goed gestructureerde cultuureducatie in het onderwijs
op Walcheren, waarmee effectief bijgedragen wordt aan de ontwikkeling van culturele competenties
van alle schoolgaande kinderen en jongeren. Dit in opdracht van de gemeenten en van de
schoolbesturen po, vo en mbo. Zie voor resultaten 2019 bij programmalijnen 1 en 2;
Brede School / Naschools
Aanjagen en realiseren van een inspirerende culturele omgeving in de Brede School, met voor
kinderen en jongeren uitdagende en op participatie en talentontwikkeling gerichte culturele
activiteiten en projecten. Dit aanvullend op de Binnenschoolse Cultuureducatie, met behulp van de
combinatiefuncties en in opdracht van de gemeenten. Zie voor resultaten 2019 bij programmalijn 3;
Culturele Projecten en Community Art
Realiseren van projecten met een focus op wijk, zorg en participatie. Dit zijn projecten waarin kunst
en cultuur als middel en/of methodiek worden ingezet om daarmee specifieke doelgroepen
maatschappelijk en cultureel te activeren en/of te laten participeren en daarmee bij te dragen aan
welbevinden en leefbaarheid. Zie voor resultaten 2019 bij programmalijn 4;
Dienstverlening aan marktpartijen
Ondersteuning op vraag of op eigen initiatief, waarbij een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat
centraal staat, bijvoorbeeld in de sector toerisme en recreatie. Ook dit resultaatgebied is met ingang
van 2019 niet meer in een aparte programmalijn ondergebracht, maar geïntegreerd in de andere
programmalijnen.
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3. KEW, ons netwerk en de partners
Kunsteducatie Walcheren heeft in het Strategisch Ondernemersplan KEW 3.0 aangegeven op Walcheren
verbinder te willen zijn op het terrein van cultuureducatie en cultuurparticipatie. De organisatie maakt
deze ambitie meer en meer waar. KEW heeft ook in 2019 bij diverse beleidsvragen gevraagd en
ongevraagd haar ervaring, kennis en kunde ingebracht. De onderwijspartners, gemeenten, culturele en
maatschappelijke samenwerkingspartners waarderen deze insteek positief.
Ook in 2019 hebben we ingezet op het verstevigen van de samenwerking met culturele, overheids- en
maatschappelijke partners. We laten enkele voorbeelden zien.

KEW voerde met KCE Oosterschelderegio onder regie van Cultuurkwadraat de landelijke regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 uit, voor en met het primair onderwijs in Zeeland.
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In de laatste week van september 2019 organiseerde KEW met opdrachtnemer en projectpartner
Pennywafelhuis in Middelburg de Pennywafelweek. Op 26 september kwamen zestig bezoekers naar
een expertmeeting over Community Art in buurt en wijk. Op 28 september bezochten 200 bezoekers
het Pennywafelfestival aan de Meanderlaan.

Voor 2018-2019 heeft KEW van het Oranjefonds opnieuw een bijdrage toegekend gekregen voor het
elektrische gitaarproject Eddy’s Kids. In het voorjaar van 2019 hebben acht scholen in Middelburg,
Vlissingen en Veere als partner meegedaan, resulterend in afsluitende presentaties van de
deelnemende kinderen en hun gitaarcoaches op de podia van De Piek in Vlissingen en De Spot in
Middelburg.
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KEW verstevigde, samen met stichting Welzijn Veere, de samenwerking bij Podium-Z, het podium voor
opkomend muzikaal talent, waarbij de coördinerende rol in 2020 stapsgewijs naar KEW verschuift.
Bij Podium-Z repeteren de talenten samen onder leiding van professionele muzikanten en geven ter
afsluiting een optreden. Op de afsluitingsavonden is er ook een talentwedstrijd voor bands die zich al
in een verder gevorderd stadium bevinden.
Verder:
- deed KEW in 2019 onderzoek naar de mogelijkheden om met Community Art-projecten, zoals het
Pennywafelhuis, te werken aan verbetering van leefbaarheid en welbevinden. Dit onderzoek kon
worden gefinancierd door een projectsubsidie van stichting Social Delta Zeeland;
- nam de directeur van KEW deel aan de Doe-groep Cultuurvisie Middelburg, waarbij werd
gefocust op het omzetten van de visie in praktisch uitvoerend beleid. Ook in het uitvoerende
beleid - waaronder het adviseren en coachen van culturele initiatieven - blijft KEW deelnemen.
Het raadsvoorstel over deze implementatie is op 5 maart 2020 door de gemeenteraad van
Middelburg goedgekeurd;
- was KEW actief betrokken bij de verdere uitwerking van de cultuurvisie van de gemeente Veere.
De directeur nam deel aan de werkgroep Cultuureducatie en maakte daarvoor een uitwerking,
die eind 2019 op hoofdlijnen werd overgenomen in de meerjarige concept-cultuurnota;
- participeerde de directeur in het Platform Provinciaal Cultuurbeleid, dat in 2020 moet uitmonden in
een nieuwe meerjarige cultuurvisie van de Provincie Zeeland (NB: door de corona-beperkingen is dit
voornemen uitgesteld naar 2021);
- coördineerde KEW het educatieproject Etty Hillesum: Worden wie je bent, met een lesbrief, een
korte kind-filosofische film en een beeldende workshop (zie ook 4.3.1.). Hieraan werken het Etty
Hillesum Onderzoekscentrum, de kunstenaars Bo de Jong, Liesbeth Labeur en Anna de Bruyckere en
de Primas-scholengroep mee;
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-

-

is KEW in 2019 in gesprek gegaan met de Vleeshal over (de aanpak van) educatie bij het
tentoonstellingsprogramma. Resultaat van deze gesprekken is dat in de eerste helft van 2020 een
samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten en KEW vanaf 2020 het educatieprogramma van de
Vleeshal zal gaan coördineren;
is met Erfgoed Zeeland, KCE Oosterschelderegio en Cultuurkwadraat het
erfgoededucatieproject Reizen in de Tijd voorbereid. Hiervoor is begin 2020 subsidie
aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Zeeland. Streven is het
project vanaf medio 2020 samen met scholen en de vijf Zeeuwse themamusea te gaan
uitvoeren. De Primas-scholengroep gaat deelnemen aan de ontwikkeling van het project,
later worden ook andere scholen (en mogelijk ook musea) uit Walcheren bij het project
betrokken.

KEW werkte in 2019 samen met:
- Gemeente Middelburg
- Gemeente Veere
- Gemeente Vlissingen
- Stichting Welzijn Middelburg
- Stichting Welzijn Veere
- Stichting ROAT
- Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland
- Cruyff Foundation
- Optisport
- Popaanzee Kickstart
- De Spot Middelburg
- De Piek Vlissingen
- Podium-Z
- Erfgoed Zeeland
- Zeeuws Museum
- HZ University of Applied Sciences

- ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
- Etty Hillesum Onderzoekscentrum
- Kunstbende Zeeland
- The Beatyard
- PRIMAS-scholengroep
- Kinderopvang Walcheren
- Stichting Kinderkunstweek
- Vlissingen in Beweging
- Anna de Bruyckere
- Liesbeth Labeur
- Bo de Jong
- Middelburgs Muziekkorps
- Chr. Brassband Middelburg
- Juliana Korpsen Middelburg
- KCE Oosterschelderegio
- Film by the Sea

Gemeenten
Met de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen werden voorafgaand aan het jaar afspraken
gemaakt over te leveren prestaties in 2019, welke werden opgenomen in het werkplan:
- Middelburg nam de resultaatgebieden over in de subsidiebeschikking. Vanaf 2019 is het
publieksprogramma vervallen;
- de afspraken met Veere zijn in de beschikking uitgewerkt tot prestatieafspraken;
- met Vlissingen werd overeenstemming bereikt over het uitvoeren van de combinatiefunctie
cultuur met 2 fte. Daarnaast ontvangt KEW voor het positioneren van het ‘cultuurloket’ een
projectsubsidie voor drie jaar uit het Aanjaagfonds Cultuur van deze gemeente. In 2019 bedroeg
deze subsidie € 30.000.
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4. Resultaten van de vier programmalijnen
4.1.
Programmalijn primair onderwijs
De programmalijn primair onderwijs neemt in de dienstverlening van KEW een zeer prominente plek
in. Dit is logisch omdat kinderen in de basisschoolperiode in elk opzicht worden gevormd. Het
ontwikkelen van hun culturele competenties dient daarbij veel aandacht te krijgen. KEW draagt bij
aan goede cultuureducatie in het primair onderwijs door haar rol als intermediair tussen school en de
cultuurprofessionals (de aanbieders). Deze rol is drieledig:
- advisering van de basisscholen over de ontwikkeling en invulling van hun cultuureducatiebeleid;
- advisering over de afstemming van de producten van de cultuurprofessionals op de kerndoelen
van het onderwijs en over de aansluiting van die producten op de ontwikkeling van de culturele
vermogens van kinderen;
- fungeren als logistieke spil en coördinator van het cultuurprogramma.
De adviseurs van KEW zijn onder de vlag van Cultuurkwadraat ook actief in het uitvoeren van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland. Zie voor CmK verder bij 4.1.4. en voor Cultuurkwadraat bij 5.4.
4.1.1. Cultuurprogramma: online catalogus en drie menu’s
KEW heeft het cultuurprogramma voor het Walcherse basisonderwijs sinds 2017 aanzienlijk
geflexibiliseerd. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van veel scholen om op basis van hun
eigen behoefte zelf aanbod te selecteren en in te kopen. In de online catalogus op de website van KEW
zijn zo’n 100 verschillende activiteiten voor leerlingen te vinden en voor scholen die een vast programma
willen afnemen zijn twee cultuurmenu’s en een museummenu van de Veerse musea beschikbaar. In
2019 namen 39 scholen in totaal 474 activiteiten uit de catalogus af. Dit aantal is vrijwel gelijk aan
2018. Het aantal scholen dat deelneemt aan de cultuurmenu’s steeg van twaalf naar vijftien.

Bezoek aan musea en culturele instellingen op Walcheren
In de online catalogus van KEW staat een breed kunst- en cultuuraanbod, grotendeels samengesteld uit
activiteiten van cultuuraanbieders uit de regio, aangevuld met landelijk aanbod. Alle Walcherse
culturele instellingen en zelfstandige aanbieders van kunst en cultuur zijn uitgenodigd om hun
educatief aanbod in de online productencatalogus te laten opnemen. Bij de ontwikkeling en
vernieuwing van educatief aanbod kiest KEW ervoor om dit in partnerschap met de
cultuurprofessionals te realiseren.
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Culturele workshops op school
Met de cultuurmenu’s bieden we een kant-en-klaar kwalitatief programma en maken we bovendien het
bezoek aan kostbare voorstellingen mogelijk. Door deel te nemen aan een cultuurmenu maken
leerlingen gedurende hun schooltijd kennis met een diversiteit aan culturele disciplines. Bij meerjarige
deelname komen alle disciplines aan bod. Naast twee cultuurmenu’s is er ook een museummenu voor
scholen uit de gemeente Veere. Een werkwijze die in schooljaar 2019-2020 wordt voortgezet.
Scholen tekenen in op de cultuurmenu’s voor een vaste basisprijs per leerling. In 2019 bedroeg deze
€ 10,00 per leerling.
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Voorstellingen voor het primair onderwijs
Het museummenu in Veere is in het verslagjaar gecontinueerd. Omdat de deelname aan dit
menu enigszins terugloopt, voert KEW in schooljaar 2019-2020 met elk van de aanbiedende
musea gesprekken om te bezien of en zo ja welke vernieuwing van het aanbod mogelijk is. De
verwachting is dat het nieuwe erfgoededucatieproject Reizen in de Tijd het Veerse
museummenu een nieuwe impuls gaat geven.
Deelname-overzicht voor schooljaar 2019-2020
Schooljaar
2019-2020

Aantal scholen
met
cultuurmenu’s

Aantal
Aantal
Aantal
scholen
leerlingen voorstellingen/
vrije keuze
projecten

Totaal

15

39

5.906

474

Vlissingen

7

15

2.167

166

Middelburg

7

14

2.828

229

Veere

1

10

911

79

Aantal
leerlingen
Museummenu
Veere
347

347

4.1.2 Impuls Muziekonderwijs
In 2019 heeft KEW de Ichtusschool en Het Vlot voor het tweede jaar begeleid bij de uitvoering van de
Impuls Muziekonderwijs. KEW zet zich binnen de samenwerking in voor de organisatie van
bijeenkomsten ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de teams van beide scholen en
de organisatie van leerlingactiviteiten. Vorig jaar resulteerde dat in lessen gitaar en ukelele voor de
leerkrachten en een teamtraining van Suzan Lutke. De leerlingen hebben percussielessen gevolgd. Op
de Ichtusschool heeft als naschools programma het Eddy’s Kids-project plaatsgevonden.
4.1.3. De Cultuurbus
KEW helpt scholen op verschillende manieren om van kunst en cultuur een feest te maken. In de klas,
maar ook zeker daar buiten. Zeker voor scholen in het landelijk gebied vergt het veel
improvisatievermogen om met hun leerlingen culturele instellingen te bezoeken. De Provincie Zeeland
benaderde in het najaar van 2018 Cultuurkwadraat met het verzoek een pilot op te zetten voor gratis
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busvervoer. In februari 2019 startte een pilot onder regie van Cultuurkwadraat, in samenwerking met
KCE Oosterschelderegio, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen en KEW. Aan de pilot werd door 20
scholen deelgenomen. Op basis hiervan is een uitgebreid project opgezet, met als doel op jaarbasis
ongeveer 180 busritten te verzorgen. Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen alle Zeeuwse scholen voor
primair onderwijs, de onderbouw van het voorgezet onderwijs en het vmbo gebruik maken van De
Cultuurbus. De scholen kunnen onder meer via KEW busritten aanvragen.
4.1.4. Cultuureducatie met Kwaliteit Zeeland 2017-2020
KEW is, samen met Centrum KCE Oosterschelderegio, uitvoeringspartner van Cultuurkwadraat. Het
Zeeuwse kennisplatform voor cultuureducatie voert in de provincie de landelijke regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 (CmK2) uit. Het doel is in deze projectperiode alle
basisscholen in de Oosterschelderegio en op Walcheren te bereiken en een verdere verankering van
cultuureducatie te realiseren. Hiervoor biedt Cultuurkwadraat de scholen De Cultuur Loper aan. De
Cultuur Loper is een programma bestaande uit scholing, coaching en een online instrument waarmee
scholen de kwaliteit van hun eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Voor scholen met een
specifieke ambitie en vraag is er het Stimuleringsbudget Verdieping Cultuuronderwijs, een stimulans
bestaand uit geld en advies.
KEW werkt voor CmK2 intensief samen met Erfgoed Zeeland, Zeeuws Museum, ZB|Planbureau en
Bibliotheek van Zeeland, Stichting Kinderkunstweek en HZ University of Applied Sciences aan het
vorm en inhoud geven van cultuureducatie in en met de scholen.
In 2019 hebben de KEW-adviseurs in het kader van CmK2 negentien scholen op Walcheren begeleid:
vijftien scholen die met De Cultuur Loper aan de eigen doelen voor cultuureducatie werken en vier
scholen die elk op een eigen manier een gerichte ontwikkeling op gang willen brengen.
De Cultuur Loper
Gemeente
Middelburg
Middelburg
Middelburg

School
Kindcentrum Wilgenhof
Acaciahof Zuidsingel*
Acaciahof Gen. Hakewill
Smithlaan*
Veere
Primas-scholengroep
De Schute
Veere
Primas-scholengroep
De Bergpadschool
Veere
Primas-scholengroep
De Wegwijzer
Veere
Primas-scholengroep
De Kamperschouw
Veere
Primas-scholengroep
’t Klinket
Veere
Primas-scholengroep
De Magdalon
Veere
Primas-scholengroep
De Goede Polder
Veere
Primas-scholengroep
De Lichtstraal
Veere
Primas-scholengroep
‘t Paalhoofd
Veere
Archipel Scholen
De Lichtboei *
Vlissingen
Archipel Scholen
De Ravensteinschool
Vlissingen
Archipel Scholen
Frans Naereboutschool *
De met * gemerkte scholen zijn in 2019 gestart met het programma
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Stimuleringsbudget
Gemeente
Scholengroep
School
Middelburg
Onze Wijs
Kindcentrum Wilgenhof
Veere
Archipel Scholen
De Sprong
Veere
Primas-scholengroep
De Magdalon *
Vlissingen
Archipel Scholen
De Ravensteinschool
De met een * gemerkte scholen zijn in 2019 gestart met hun verdiepingsprogramma.
KEW ontwikkelt in Cultuurkwadraat-verband deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en
cultuurprofessionals. In 2019 zijn gerealiseerd:
- twee professionele leergemeenschappen: de PLG Cultuureducatie en de PLG Archipel Scholen
Muziek, met in totaal 26 deelnemers uit Walcheren, in samenwerking met HZ University of
Applied Sciences;
- een training Procesgericht werken met culturele competenties, bestaande uit vier praktijkgerichte
modules. Aan deze training namen vijf cultuurprofessionals uit Walcheren deel;
- de Inspiratiemiddag Kinderkunstweek Walcheren voor leerkrachten. Met een aantal workshops
werden zij op een praktische manier geïnspireerd om met hun leerlingen aan de slag te gaan
tijdens de Kinderkunstweek. Aan deze middag deden 25 leerkrachten uit Walcheren mee;
- vier verdiepingsbijeenkomsten: 1. Kunst en Techniek onderwijs; 2. Kunst kijken kun je leren en
Literatuur spreekt tot de verbeelding; 3. Didactiek van het creatieve proces; 4. Spelen met muziek.
Uit Walcheren namen 27 leerkrachten en elf cultuurprofessionals deel.
4.1.5 Kinderkunstweek
In 2019 heeft KEW - eveneens in Cultuurkwadraat-verband - deelgenomen aan de
Voorbereidingscommissie Kinderkunstweek. KEW en Cultuurkwadraat droegen elk afzonderlijk bij
aan de financiering van de totstandkoming van het programma. De inzet resulteerde in 2019 in een
deelname van 34 Walcherse basisscholen aan de Kinderkunstweek.
4.1.6. Etty Hillesum: Worden wie je bent
Begin 2018 kwamen beeldend kunstenaars Bo de Jong en Liesbeth Labeur, samen met het Etty
Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) in Middelburg en de Primas-scholengroep met het verzoek om
gezamenlijk een nieuw kunsteducatieproject over Etty Hillesum te ontwikkelen. Er werd een
projectplan uitgewerkt en fondsen geworven. In het verslagjaar heeft Anna de Bruyckere zich bij de
projectgroep gevoegd en is gestart met de ontwikkeling van een educatieproject. Het project zal
bestaan uit een informatieve en stimulerende lesbrief voor docenten, een kind-filosofische film ter
introductie van Etty Hillesum en haar gedachtegoed, gemaakt door Amsterdamse cineaste Wietske
de Klerk en drie workshops gegevens door de ontwikkelaars: 1. Gesamtkunstwerk; 2. Metamorfose;
3. Een brief schrijven aan jezelf.
Het project Etty Hillesum: Worden wie je bent zal in 2020 via de cultuurmenu’s en het losse aanbod
van KEW en KCE Oosterschelderegio worden aangeboden.
4.1.7. Film by the Sea
Met ingang van 2014 zijn KEW en Film by the Sea een samenwerking gestart met als doel om deelname
van zo veel mogelijk scholen uit het primair onderwijs aan het Vlissingse filmfestival te realiseren. De
geprogrammeerde jeugdfilms zijn actueel en voorzien van educatief materiaal. De samenwerking werd
in 2017 verbreed met Cinema Middelburg. Met de vorig jaar aangetreden directie van Film by the Sea
zijn uitvoeringsafspraken gemaakt voor 2019 en verder. Deze resulteerden in deelname van 958
leerlingen aan de editie voor 2019.
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4.2
Programmalijn voorgezet onderwijs
In 2019 heeft KEW haar rol als intermediair en partner voor het voortgezet onderwijs
doorontwikkeld. Met de cultuurcoördinatoren van de scholen zijn goede relaties opgebouwd.
Hoewel de rol van KEW verschuift naar adviseur en kennispartner, heeft de afname van
leerlingactiviteiten en de organisatie van cultuurdagen afgelopen jaar een impuls gekregen. Dit heeft
mede te maken met de begeleiding door KEW bij de subsidieaanvragen voor cultuureducatie in het
vmbo bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor twee scholen bleek deze aanvraag een te intensief
en veeleisend traject, waardoor zij hebben afgezien van het voltooien van een aanvraag. Zij hebben
KEW gevraagd om in plaats daarvan te ondersteunen bij het zelfstandig opzetten van culturele
activiteiten. Hieronder volgt een toelichting op de dienstverlening en projecten die KEW in 2019 voor
en met het voorgezet onderwijs uitgevoerd.

Workshops tijdens cultuurdagen in het voortgezet onderwijs
4.2.1 Versterking cultuureducatie vmbo
KEW heeft in 2019 Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg en
Scheldemond College in Vlissingen begeleid bij aanvragen voor de Regeling Versterking
Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs. De regeling gaat uit van een structureler
cultuurbeleid voor het vmbo en vraagt daarbij een intensieve samenwerking met een lokale culturele
partner. Aansluiting op de doelgroep, inbedding in curriculum en identiteit van de school zijn hierbij
van belang. De aanvragen zijn begin 2020 verstuurd.
Eerder begeleidde KEW CSW Toorop en CSW Van der Perre bij hun aanvraag. Eind 2018 zijn beide
aanvragen afgewezen. Het aanvraagtraject vraagt een flinke tijdsinvestering van de scholen. Mede
daarom hebben de scholen ervoor gekozen niet opnieuw een aanvraag te doen. Zij gaan,
respectievelijk, een cultuurdag en een projectweek organiseren. KEW gaat hen hierbij ondersteunen.
4.2.2 Culturele activiteiten op de scholen
De vraag om cultuurdagen voor scholen te organiseren nam in 2019 toe. In het verslagjaar heeft KEW
als intermediair geregeld dat op zeven schoollocaties 57 kunst- en cultuurprofessionals werden
ingezet. Zij hebben via workshops 349 uren cultuuronderwijs verzorgd voor middelbare scholieren.
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Daarnaast droeg KEW zorg voor de organisatie van zestien voorstellingen. In totaal namen 1.821
leerlingen deel aan de culturele activiteiten.

Workshops tijdens Cultuurdagen in het voortgezet onderwijs
4.2.3. Kunstbende Ateliers
De in 2018 gestarte samenwerking met Kunstbende Zeeland is in 2019 voortgezet. De pilot uit 2018
van de Kunstbende Ateliers is geëvalueerd, positief bevonden en ongewijzigd voortgezet. Dit
resulteerde in een samenwerking met Nehalennia SSG, Scheldemond College en CSW Toorop. Op
deze drie scholen worden in 2020 vijf verschillende ateliers gehouden, in aanloop naar de
voorrondes van Kunstbende Zeeland.
De Kunstbende Ateliers zijn reeksen workshops binnen een discipline waarbij nieuwsgierige
leerlingen door een externe vakdocent/coach worden klaargestoomd voor de voorrondes van
Kunstbende Zeeland. De lessen vinden plaats op school, buiten schooltijd. Het doel is de drempel tot
deelname aan Kunstbende te verlagen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs buiten schooltijd op
een toegankelijke manier te ondersteunen en motiveren. KEW onderhoudt voor de ateliers de
contacten met de scholen en de coaches.
4.3. Programmalijn Brede School / Naschools
KEW gaf ook in 2019 in Middelburg, Veere en Vlissingen uitvoering aan de rol van buurtcoach cultuur
(voorheen combinatiefunctie cultuur). In Middelburg nam KEW deel aan het buurtcoachteam, dat
gecoördineerd wordt door beleidsondersteuners sport van de gemeente. In dit team zijn aanjagers en
coaches sport, welzijn en cultuur samengebracht. Per wijk en brede school focust het team op maatwerk
passend bij de vraag en context. Het buurtcoachteam haalt gezamenlijk bij scholen de vraag op naar
binnenschoolse en naschoolse sport- en cultuuractiviteiten. Hoewel de samenwerking sport en cultuur
duidelijke voordelen heeft in het bereiken van relevante doelgroepen, verschillen de vormen van sporten cultuuronderwijs dermate van elkaar dat de verwachtingen en manieren van samenwerkingen goed
geëvalueerd moeten worden. Het culturele landschap verandert rap van structuur. Waar bij sport
teruggevallen kan worden op betrouwbare verenigingen, bestaat de cultuursector steeds meer uit
zzp’ers en cultuuraanbieders die geen deel uitmaken van een organisatie. KEW wil vanuit de rol van
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buurtcoach cultuur de lessen van deze cultuurprofessionals toegankelijk maken, door ze in te zetten
voor naschoolse activiteiten.
In Vlissingen en Veere is (nog) geen sprake van een dergelijke opzet. Omdat KEW de voordelen ziet van
korte lijnen tussen sport, welzijn, en cultuur is vorig jaar geïnvesteerd in contacten met Stichting Roat,
beleidsmedewerkers sport van de Gemeente Vlissingen en Stichting Welzijn Veere.
De acties in deze programmalijn gedurende 2019 samengevat:
- ondersteunen van het Buurtcoachteam Middelburg;
- programmeren van naschoolse activiteiten voor Brede Scholen in Middelburg;
- programmeren en logistiek organiseren van naschoolse activiteitenprogramma’s als het
muziekeducatieproject Eddy’s Kids en Maak Kennis Met de Muziekvereniging;
- organiseren van bandworkshops en de talentwedstrijd Podium-Z, in samenwerking met
Stichting Welzijn Veere. Aan Podium-Z deden in opdracht van KEW vier bandcoaches mee.
Zij leverden 55 uren coaching aan de deelnemers;
- organiseren van Cultuur@CruyffCourts (C@CC), waarbij acht weken lang culturele
en sportactiviteiten plaatsvonden op de Cruyff Courts in Middelburg en
Vlissingen. C@CC is een initiatief van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
KEW werd in de organisatie ondersteund door Stichting Welzijn Middelburg, gemeente
Middelburg, Stichting Roat, gemeente Vlissingen en Jeugdfonds Sport & Cultuur
Zeeland. Met C@CC zijn in 2019 veel kinderen en jongeren bereikt: in
Middelburg tijdens vijf middagen 375 deelnemers en in Vlissingen tijdens vier
middagen 200 deelnemers;
- ontwikkelen van nieuwe naschoolse projecten. Naar aanleiding van het succes van
de C@CC-activiteiten trof KEW in 2019 voorbereiding voor een nieuw naschools project, The
Beatyard, gericht op urban arts. De ontwikkeling van dit project wordt in 2020 opgestart;
- organiseren van het JeugdParticipatieProject (JPP) op de Wilgenhof en
Franciscusschool. Dit project is gericht op het creëren van saamhorigheid binnen
de wijk, het stimuleren van inclusiviteit in een cultureel zeer diverse wijk, leren omgaan met kinderen
die je niet kent en het stimuleren van creatieve ontwikkeling bij de doelgroep. De leerlingen van de
groepen 7 van de twee scholen namen deel aan een van vier workshops: street beats, graffiti, video
maken en rap. De leerlingen maakten een videoclip met een eigen beat, een eigen raptekst, waarin
ook de zelf gesprayde doeken te zien zijn. Aan het project namen 55 leerlingen deel.

JeugdParticipatieProject
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Cultuur@CruyffCourts

4.4

Programmalijn Culturele Projecten en Community Art
In 2017 kreeg KEW van de gemeente Middelburg een driejarige projectsubsidie voor het Community
Art-project Pennywafelhuis in de Meanderlaanflat in de wijk Dauwendaele toegekend. Vanaf 2020
wordt deze bijdrage verhoogd van € 38.500 naar € 55.000 per jaar. Dit vanwege het aantoonbaar
bijdragen aan de leefbaarheid in de flat, het geven van structuur en zingeving aan de vaste
bezoekers, hetgeen zorgvragen voorkomt. De ruimere subsidiëring bewerkstelligt dat de kunstenaars
in het Pennywafelhuis, Anda van Riet en Marlou Pluijmaekers, vanaf 1 januari 2020 de openingstijden
verruimen van twee naar vijf dagen per week.
In het Pennywafelhuis kunnen buurtbewoners terecht voor een kopje koffie, lunch en vooral een
praatje. Ook kunnen ze schilderen, of geschilderd worden, in het atelier. In 2019 startte ook het
naaiatelier, waarbij buurtbewoners eens in de week naailes krijgen. Deze activiteit wordt in 2020
voortgezet en uitgebreid. In de zomer werden een aantal kinderateliers georganiseerd, waarbij de
kunstenaars aan de slag gingen met de jeugd. Inmiddels ontvangt het Pennywafelhuis zo’n 1.000
bezoekers op jaarbasis.
In september vierde het Pennywafelhuis uitgebreid Nationale Burendag, door het Pennywafelfestival te
organiseren. Er waren livemuziek, schilderworkshops, mandala’s om te kleuren. Men werd door foto en
potlood geportretteerd en omgetoverd tot prachtige schmink-kunstwerkjes en er waren Syrische en
Surinaamse hapjes. Iedereen uit de buurt werd uitgenodigd en zowel vaste als nieuwe bezoekers
kwamen een kijkje nemen. In totaal kwamen er zo’n 200 bezoekers op het feest af. Inmiddels is duidelijk
dat het festival voor nieuwe bezoekers de drempel van het Pennywafelhuis verlaagde.
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Pennywafelfestival

Pennywafelfestival
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5. Organisatie
5.1.
Bestuur
Het bestuur van KEW is sinds 1 januari 2014 in handen van de heer J.C. Eygenraam. 2019 was zijn laatste
volledige jaar als directeur-bestuurder. Per 1 april 2020 zal hij de organisatie verlaten.
5.2.
Raad van toezicht
De raad van toezicht bestond uit de volgende leden:
- de heer M.J.J. Janssens, algemeen directeur Veiligheidscentrum Zeeland (voorzitter);
- de heer L.P. van Duivendijk, beeldend kunstenaar;
- de heer P.H.A. Brakman, adviseur/manager sociaal domein;
- mevrouw C. Gabriëls-Smulders, teamleider havo/vwo Pontes Pieter Zeeman;
- mevrouw M. Plak-de Vries, docent OdyZee so/vso-school.
Bestuur en raad van toezicht onderschrijven de Governance Code Cultuur. De raad streeft bij zijn
samenstelling naar diversiteit en verbinding met de domeinen in de samenleving waarin de stichting
werkzaam is. Leden van de raad zijn werkzaam in het sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven en de
beeldende kunst. Nevenfuncties van de leden van de raad worden vermeld op de website van KEW.
De leden van de raad worden benoemd voor een zittingsperiode van drie jaar. Leden kunnen tweemaal
herbenoemd worden. De maximale zittingstermijn is negen jaar. De raad houdt een rooster van aftreden
bij. Vacatures binnen de raad worden ingevuld door openbare werving via de eigen website en de
website culturelevacatures.nl op basis van een uitgeschreven profiel van de raad en de specifieke
vacature(s). In het verslagjaar waren geen vacatures.
In 2019 adviseerde de raad de directeur-bestuurder over onder meer de volgende onderwerpen:
- uitwerking toekomstscenario’s en lange termijnvisie;
- overdracht en afwikkeling van Cultuurhuis Kuiperspoort;
- bedrijfsvoering en meerjarenraming;
- vorming en besteding van bestemmingsreserves;
- uitvoeren van een onderzoek onder klanten en samenwerkingspartners;
- toekomstige directievoering van KEW en Cultuurkwadraat.
De raad keurde de jaarrekening en het jaarverslag 2018 goed en stelde vast dat de stichting afstevent op
een structureel gezonde exploitatie. De raad keurde eveneens de begroting en het werkplan voor 2020
goed. Direct na het verslagjaar droeg de raad zorg voor zelfevaluatie op basis van de richtlijnen van de
Governance Code Cultuur.
Naar aanleiding van de aankondiging van de directeur-bestuurder dat hij zijn arbeidsovereenkomst
uiterlijk per 1 april 2020 op eigen verzoek zou willen beëindigen – dit in verband met vervroegde
pensionering – beraadde de raad zich op de opvolging. Besloten werd gezamenlijk met partnerstichting
Cultuurkwadraat een vacature op te stellen en een opvolger aan te trekken. Dit heeft in het najaar van
2019 zijn beslag gehad en kon eind januari 2020 worden afgerond.
5.3.
Medewerkers
Op 1 januari 2019 bestond de formatie uit 6,13 fte.
Directie
0,67 fte
Kernteam
5,46 fte
Totaal
6,13 fte
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Door het vertrek van een medewerker in de eerste helft van 2019 ontstond een vacature die in de
tweede helft van 2020 is opgevuld op de afdeling Planning & Organisatie.
Per 31 december 2019 bestond de formatie uit:
Directie
0,67 fte
Kernteam (acht medewerkers)
6,11 fte
Totaal
6,78 fte
Het gemiddelde aantal fte in 2019 bedroeg 6,14 fte (2018: 5,9 fte), verdeeld over negen medewerkers.
Adviseurs: Eveline Cleiren, Lonneke de Klerk, Tessa Sonnemans
Planning & Organisatie: Vanessa van Driel, Tanja Houmes, Melissa de Vos
Bedrijfsvoering & Management: Jacolien Boonman, Han Eygenraam, Wilma Veerman
Het ziekteverzuimpercentage daalde in 2019 van 4,76% (2018) naar 2,85%.
De gemiddelde verzuimduur in 2019 bedroeg 0,7%.
5.4. Stichting Cultuurkwadraat
In april 2017 werd, op verzoek van de Provincie Zeeland, Stichting Cultuurkwadraat opgericht als
provinciale penvoerder ten behoeve van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
(CmK2). De cultuureducatiecentra Kunsteducatie Walcheren en Kunst- en Cultuureducatie
Oosterschelderegio fungeren sindsdien als regionale uitvoeringsorganisaties. In afstemming met
gemeenten in beide regio’s zetten adviseurs van beide organisaties uren in voor werkzaamheden ten
behoeve van Cultuurkwadraat. De stichting is bij KEW ondergebracht. De directeur-bestuurder van
KEW is tevens directeur-bestuurder van Cultuurkwadraat. Daarnaast verleent KEW administratieve
ondersteuning. Cultuurkwadraat brengt een eigen jaarverslag over 2019 uit. Cultuurkwadraat treedt
ook voor CmK3 (2021-2024) op als penvoerder, en ontwikkelt zich daarnaast steeds meer als
provinciaal kennisplatform op het gebied van cultuureducatie en -participatie.
5.5.
Opdrachtgeverschap
KEW werkt uitsluitend met docenten en specialisten cultuureducatie die als zelfstandige professional
een opdracht van ons aannemen. Dit doet recht aan onze positionering als adviseur en intermediair.
KEW adviseert over en toetst op kwaliteit, originaliteit, aansluiting op de onderwijspraktijk en prijs.
Bij het verstrekken van opdrachten aan cultuurprofessionals maken we gebruik van de
modelovereenkomst van Cultuurconnectie, die door de Belastingdienst is goedgekeurd. KEW heeft in
2019 besloten de Fair Practice Code als uitgangspunt te nemen voor het beleid. In 2020 wordt bezien
of en hoe voorwaarden en beloningen aanpassing aan de code behoeven.
5.6.
Huisvesting
KEW houdt sinds februari 2016 kantoor in het pand Kuiperspoort 12 in Middelburg. Dit rijksmonument is
daartoe destijds gemoderniseerd. In 2019 zijn aanpassingen gerealiseerd aan geluidsisolatie en centrale
verwarming. Ook is de ICT goeddeels vervangen en geschikt gemaakt voor Office 365.
5.7. Cultuurhuis Kuiperspoort
Per 1 januari 2019 eindigde de huurovereenkomst van KEW met de gemeente Middelburg voor het
Cultuurhuis (Kuiperspoort 18). Dit met instemming van de gemeente Middelburg. De gemeente koos
ervoor het Cultuurhuis vooralsnog op tijdelijke basis in stand te houden. Om te helpen dit mogelijk te
maken, heeft KEW besloten de inventaris van het Cultuurhuis over te dragen aan gemeente en
gebruikers.
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6. Op weg naar KEW 4.0
Met het afronden van het jaar 2019 is ook de werkingsperiode van het Strategisch Ondernemingsplan
KEW 3.0 (2016-2019) ten einde gekomen. De doelen, zoals benoemd in de resultaatgebieden, zijn
bereikt.
KEW heeft via het onderwijs kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competenties van
kinderen en jongeren op heel Walcheren. Daarnaast realiseerden we buitenschools uitdagende en op
talentontwikkeling gerichte activiteiten voor hen.
KEW heeft met kunst en cultuur mensen kunnen verbinden in de wijken van Middelburg en Vlissingen
en in de kernen van de gemeente Veere. Onze culturele projecten en community art droegen bij aan het
welbevinden van veel inwoners van Walcheren.
KEW kon met regelmaat optreden als intermediair tussen kunst en cultuur en andere domeinen:
natuurlijk onderwijs, maar ook toerisme en het sociale domein. We werkten aan
productontwikkeling en deskundigheidsbevordering. We waren vaak de creatieve spin in het web van
kunsteducatie en cultuurparticipatie.
KEW gaat hier in de jaren 2021-2024 graag mee verder. Wij geloven dat actieve kunst- en
cultuurbeoefening op fysiek, cerebraal én sociaal-emotioneel gebied verrijkt. Voor jong en oud. Wij
geloven ook in gelijke kansen hierbij voor iedereen.
Wij willen, samen met Cultuurkwadraat en de cultuureducatiecentra in de Oosterschelderegio en
Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuwse invulling geven aan de landelijke regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit 2021-2024 en het landelijke Programma Cultuurparticipatie 2021-2024.
En we willen, ondanks maar ook dankzij de corona-beperkingen, het jaar 2020 benutten om samen met
de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen, de Provincie Zeeland, onze stakeholders en
netwerkpartners in gesprek te gaan om te komen tot KEW 4.0. waarbij we cultuur voor zoveel mogelijk
mensen op Walcheren betekenis willen geven.

Pennywafelcommunity
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7. Financieel verslag
Staat van baten en lasten
Exploitatie
2019
€

Begroting
2019
€

Exploitatie
2018
€

Subsidiebaten
Overige projectsubsidies,
opbrengsten scholen en
activiteiten
Verhuur en verkoop
Overige baten

435.201

433.511

470.396

293.507
965
8.403

244.475
0
0

227.531
27.691
6.734

Som der baten

738.076

677.986

732.352

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten

375.353
36.425
118.280

357.911
25.065
92.685

382.314
60.318
80.428

Uitvoering/(school-)projectkosten
Frictiekosten-overige kosten

189.076
33.538

188.250
12.000

168.471
-1.264

Som der lasten

752.672

675.911

690.267

Saldo

-14.596

2.075

42.085

-894

-2.075

-2.043

Resultaat

-15.490

0

40.042

Exploitatiesaldo

-15.490

0

40.042

Baten

Financiële baten en lasten

Toevoeging-onttrekking
algemene reserve

2.186

Toevoeging-onttrekking
bestemmingsreserve

13.304
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Toelichting
De belangrijkste verklaringen inzake de exploitatie ten opzichte van de begroting zijn:
- het resultaat op de projecten voor scholen en activiteiten zijn per saldo
gestegen met € 48.206 t.o.v. de begroting. Dit is voor circa € 31.000 opbrengsten voor de inzet
van uren op de doelstellingen van het vierjarige project Cultuureducatie met Kwaliteit 20172019, en extra inkomsten op de projecten naschools, brede school en culturele projecten;
- de personele kosten zijn hoger dan begroot door uitbreiding van de personele
formatie van gemiddeld 5,9 fte naar gemiddeld 6,14 fte;
- de huisvestingskosten zijn hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door
het oprichten en doteren van de ‘voorziening groot onderhoud’ voor het pand in eigendom aan
de Kuiperspoort 12 en de verrichte reparaties, onderhoud en inrichting van het kantoor;
- de organisatiekosten zijn hoger dan begroot. Dit komt door de kosten voor
werving en selectie van een extern bureau van een nieuwe directeur-bestuurder;
- de overige kosten zijn hoger dan begroot door de opzet van het ontwikkeltraject KEW 4.0.
Op grond van de financiële positie van de stichting zoals deze blijkt uit de jaarrekening 2019 en de
begroting 2020 is de continuïteitpositie van KEW aanvaardbaar. De stichting blijft in sterke mate
afhankelijk van subsidie en fondsbijdragen.
Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2019, met een goedkeurende controleverklaring
van Rijkse accountants & adviseurs. De jaarrekening 2019 werd op 31 maart 2020 vastgesteld door
de directeur-bestuurder en kreeg op 16 april 2020 goedkeuring van de raad van toezicht.

Muzikale voorstelling ‘Be Bach’, februari 2019 in de Koorkerk Middelburg, voor Walcherse leerlingen
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Kerncijfers 2019
UITGAVEN

2019

2019

Begroting

Realisatie

PERSONELE KOSTEN OVERHEAD
Totale personeelskosten overhead

171.310

181.416

186.601

211.445

27.140

37.319

92.685

118.280

4.000

1.481

88.250

73.017

25.000

33.143

33.000

22.112

42.000

60.804

8.000

32.057

PERSONELE KOSTEN DIRECTE KOSTEN PROGRAMMALIJNEN
Totale personeelskosten directe kosten programmalijnen
HUISVESTING KUIPERSPOORT 12
Totale huisvestingskosten KP12
ORGANISATIEKOSTEN
Totale organisatiekosten
MARKETINGKOSTEN
Totale marketingkosten
PROGRAMMALIJN PO
Totale kosten programmalijn PO
PROGRAMMALIJN VO
Totale kosten programmalijn vo
PROGRAMMALIJN BREDE SCHOOL / NASCHOOLS
Totale kosten programmalijn Brede School
PROGRAMMALIJN CULTURELE PROJECTEN EN COMMUNITY ART
Totale kosten programmalijn Culturele projecten/CA
OVERIGE UITVOERINGSKOSTEN
Overige uitvoeringskosten
Totaal kosten KEW 3.0 op jaarbasis

677.986
INKOMSTEN

771.074

2019

2019

Begroting

Realisatie

SUBSIDIES GEMEENTEN
Totaal subsidies gemeenten

433.511

435.201

148.475

174.709

Totale opbrengsten programmalijn vo

33.000

37.507

PROGRAMMALIJN BREDE SCHOOL / NASCHOOLS
Totale opbrengsten programmalijn Brede School/Naschools

24.500

18.540

38.500

62.751

0

26.876

677.986

755.584

0

-15.490

PROGRAMMALIJN PO
Totale opbrengsten programmalijn po
PROGRAMMLIJN VO

PROGRAMMALIJN CULTURELE PROJECTEN EN COMMUNITY ART
Totale opbrengsten culturele projecten/CA
Totale overige opbrengsten
Totale opbrengsten KEW 3.0 op jaarbasis
RESULTAAT
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Kunsteducatie Walcheren
Kuiperspoort 12
4331 GS Middelburg
(0118) 414 928
info@kewalcheren.nl
www.kewalcheren.nl
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