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1. Inleiding
Het is alweer heel wat jaren geleden dat Kunsteducatie Walcheren bij de terugblik
op een voorafgaand jaar moest vaststellen dat het betreffende jaar zo anders zou
verlopen dan aan het begin voorzien. We wisten dat dit een jaar zou worden
waarin het bestuur van de organisatie in andere handen zou overgaan. We wisten
ook dat het een overgangsjaar zou worden tussen twee beleidsperiodes is. Maar
we wisten niet dat het coronavirus de samenleving zo zou ontwrichten:
lockdowns, scholen meerdere keren dicht, idem culturele instellingen, thuis
werken, online cultuureducatie. Dat stond allemaal niet in ons Werkplan 2020…
Nu we terugkijken op dit jaar stel ik vast dat, ondanks alle beperkingen als gevolg
van corona, Kunsteducatie Walcheren met 2020 toch een zeer productief jaar had.
Ik noem hier alvast wat voorbeelden, waar we in dit jaarverslag nader op ingaan:
✓ We presenteerden in oktober 2020 het project Etty Hillesum: Worden wie je
bent, een multidisciplinair educatieproject rondom het gedachtegoed van
Etty Hillesum, in 2017 verkozen tot ‘Grootste Middelburger aller tijden’.
Zie 4.1.2.
✓ We voltooiden in 2020 vier jaar werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit
2017-2020 i.s.m. partnerorganisatie Cultuurkwadraat. We bereiken met dit
programma voor verduurzaming en verankering van cultuureducatie
inmiddels 38 van de 46 scholen voor primair onderwijs op Walcheren.
Zie 4.1.6.
✓ We organiseerden in de maanden januari-half maart en november-half
december op vijf schoollocaties voor voortgezet onderwijs Cultuurdagen en
Culturele Workshops, met in totaal 37 cultuuractiviteiten. Zie 4.2.2.
✓ We organiseerden in september en oktober 2020 voor de tweede keer
Cultuur@CruyffCourts in Middelburg en Vlissingen, waar enkele honderden
kinderen op laagdrempelige wijze kennis maakten met diverse vormen van
kunst & cultuur. Zie 4.3.2.
✓ We begeleidden ook dit jaar een aantal jonge Walcherse muzikale talenten
met bandcoaching naar een plek in de finale van Podium-Z in Domburg in
september 2020. Zie 4.3.3.
✓ We zijn in april 2020 gestart met The Beatyard, een project voor Zeeuwse
beatproducers om te experimenteren, elkaar te inspireren, kennis te maken
met andere muziekgenres en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Zie 4.3.4.
✓ In het voorjaar van 2020 werd bekend gemaakt dat het Pennywafelhuis, ons
community art-project in de Middelburgse wijk Dauwendaele, de Kern met
Pit-prijs had gewonnen voor het beste buurtproject van Zeeland. Zie 4.4.1.
✓ In september 2020 presenteerden we een plan voor een Community ArtProject aan de gemeente Vlissingen. In december liet de gemeente ons
weten dit financieel te willen steunen. We starten er in 2021 mee. Zie 4.4.2.
Maar ook achter de schermen gebeurde het nodige. Niet alleen een wisseling van
directie-bestuur, maar nog meer personele wisselingen en een wijziging in de
interne organisatie (zie hoofdstuk 6). Natuurlijk bleven we ook werken aan onze
relaties met cultuurprofessionals op Walcheren (zie hoofdstuk 3). En dit alles
deden we in veel gevallen online (zie 6.4.). Ik hoop hiermee uw belangstelling
voldoende te hebben gewekt om dit jaarverslag over 2020 verder te gaan lezen.
Leo Adriaanse, directeur-bestuurder
Stichting Kunsteducatie Walcheren
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2. Terugblik op 2020 | Voorbereiding nieuwe beleidsperiode
2021-2024
In dit jaarverslag volgen we de opzet van het Werkplan 2020, zoals dit op 29
november 2019 werd vastgesteld door de bestuurder en op 11 december 2019 door
de raad van toezicht werd goedgekeurd. Dat werkplan sloot voor een deel nog aan
op de uitgangspunten van het Strategisch Ondernemingsplan KEW 3.0 voor de
periode 2016-2019. I.v.m. de wisseling van directie-bestuur in de eerste maanden
van 2020 was besloten nog even te wachten met de uitwerking van een nieuwe
beleidsperiode 2021-2024 en het ‘overgangsjaar 2020’ te benutten voor een
voorbereiding hierop.
De programmalijnen waaruit het Werkplan 2020 was opgebouwd waren:
1. Programmalijn Primair Onderwijs;
2. Programmalijn Voortgezet Onderwijs;
3. Programmalijn Brede School/Naschools;
4. Programmalijn Community Art en culturele projecten.
In hoofdstuk 4 geven we de in 2020 bereikte resultaten van deze vier
programmalijnen weer.
Aan de voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode in 2020 lagen enkele
onderzoeken ten grondslag:
I. Allereerst het in 2019 vanuit KEW, in samenwerking met stichting Social Delta
Zeeland, door Christine Ravenhorst en Claartje Rijkers uitgevoerde onderzoek
om met culturele interventies een werkwijze te ontwikkelen die leidt tot meer
inclusie in met name steden in Zeeland. Het succes van de aanpak van het
community art project Pennywafelhuis in de Middelburgse wijk Dauwendaele
vormde de directe aanleiding tot dit onderzoek. Het onderzoeksrapport werd in
juli 2019 aangeboden, gevolgd door een door KEW belegde expertmeeting in
september 2019.
II. Voorts het in het voorjaar van 2020 door Ineke Graumans en Ilonka de Ridder
uitgevoerde onderzoek naar beeld, ervaring en behoefte van doelgroepen van
KEW. Het onderzoek richtte zich op twee focusgroepen: 1. afnemers uit het
onderwijs (po en vo) van producten en diensten van of via KEW; 2. aanbieders
van producten en diensten via KEW. De rapportage van het onderzoek
verscheen in maart 2020 en werd binnen de organisatie besproken in het team
en de raad van toezicht.
III. Het in 2019 door de Provincie Zeeland uitgevoerde onderzoek naar de
vormgeving van cultuureducatie in Zeeland: ‘Over het SLOOTJE!’. Voor het
onderzoek werd gesproken met vertegenwoordigers van primair en voortgezet
onderwijs, regionale centra voor cultuureducatie en een breed scala aan
aanbieders van culturele producten, ook op Walcheren. De aanbevelingen
richten zich op herijking van de cultuureducatie in Zeeland. Het rapport
verscheen in september 2020. De directeur-bestuurder en voorzitter van de
raad van toezicht namen in november 2020 deel aan een bespreking van dit
rapport in het Provinciehuis.
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In de vergadering van de raad van toezicht van 16 september 2020 werd besloten
om met het Werkplan 2021 een overgangsdocument naar een nieuwe
beleidsperiode uit te brengen. Afgesproken werd voor de jaren 2021-2024 twee
programmalijnen aan te houden:
1. Programmalijn Cultuureducatie;
2. Programmalijn Cultuurparticipatie.
Het werkplan 2021 en bijbehorende meerjarenbegroting 2021-2022 geven enerzijds
concrete invulling aan genoemde programmalijnen en spelen anderzijds in op de
betekenis van kunst en cultuur in het onderwijs en het sociale domein op
Walcheren in de komende jaren.

Schilderworkshop onder leiding van Liesbeth Labeur met leerlingen van de Magdalon uit
Veere bij Etty Hillesum: Worden wie je bent
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3. KEW: educatieve spin in het culturele web
Kunsteducatie Walcheren is een kleine organisatie van negen medewerkers en een
groot netwerk aan zelfstandige kunstenaars (beeldend, dans, muziek, theater, film,
e.d.) en culturele organisaties (musea, archieven, theaters, galeries, bibliotheken,
muziekpodia, festivals, e.d.). We werken als flexibele en slagvaardige organisatie,
die desgewenst regie neemt in processen. We streven naar meer zichtbaarheid
hiervan, in de media en via eigen kanalen (website, social media).
KEW kent het onderwijs en de maatschappelijke organisaties (stichting Welzijn
Middelburg, stichting Welzijn Veere, stichting ROAT, Sport Zeeland, e.d.) goed en
zet deze contacten effectief in om nog beter te kunnen aansluiten bij vragen
vanuit onderwijs en samenleving op het gebied van cultuureducatie en participatie. Als cultureel verbinder wil KEW vraag naar en aanbod van kunst en
cultuur op Walcheren komende jaren beter op elkaar afstemmen, leemtes invullen
en doublures voorkomen.
We willen functioneren als cultureel vliegwiel en actief inzetten om
cultuureducatie en -participatie een vaste plek te geven in onderwijs, welzijn en
zorg. We doen dit in de overtuiging hiermee aan te sluiten bij de visies van de
gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen op de betekenis van kunst en cultuur
in de samenleving en uitvoering te geven aan het gemeentelijk beleid hiervoor.
In de maanden juni en juli 2020 vond overleg plaats met de drie Walcherse
gemeenten, enerzijds als kennismaking van de nieuwe directeur-bestuurder met
de verantwoordelijke wethouders en anderzijds om voor de nieuwe beleidskoers
van KEW voor de komende jaren aansluiting te vinden bij het vigerende
cultuurbeleid in de drie gemeenten.
- Met de gemeente Middelburg werd afgesproken om de koers op het gebied van
cultuureducatie en cultuurparticipatie te continueren. Met het Pennywafelhuis
verkenden we nog meer de mogelijkheden om in de wijk activiteiten in de
openbare ruimte uit te voeren en zo mogelijk ook in andere wijken. Met het Etty
Hillesum Onderzoekscentrum en de Primas-Scholengroep werkten we aan het
project Worden wie je bent over het gedachtegoed van Etty Hillesum. Zij werd in
2017 uitgeroepen tot grootste Middelburger aller tijden.
- Met de gemeente Veere werd afgesproken om naast voortzetting van onze
werkzaamheden op het gebied van cultuureducatie en de samenwerking met
Welzijn Veere op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling in 2021
een specifieke verkenning uit te voeren op een nieuw project voor cultuur in de
kernen van Veere, waarbij met kunstenaars van verschillende disciplines zal
worden samengewerkt.
- Met de gemeente Vlissingen werd afgesproken om samen te verkennen op welke
wijze de werkzaamheden van KEW op het gebied van cultuureducatie weer meer
gemeentelijke ondersteuning kan krijgen. Daarnaast werd een nieuw project op het
gebied van community art voor de jaren 2021-2022 overeengekomen. De door KEW
hiervoor in september 2020 bij de gemeente aangevraagde subsidie werd in
december toegekend (mogelijk door de regeling Gezondheid In De Stad en het
Aanjaagfonds Cultuur).
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Op 29 januari belegden we, samen met Cultuurkwadraat en KCE
Oosterschelderegio, een Cultuurprofessional Meet-up in ons gebouw aan de
Kuiperspoort 12 in Middelburg. Vanuit Walcheren deden 17 cultuurprofessionals
mee aan de trainingen over trends en ontwikkelingen in het (speciaal) onderwijs.
Door de beperkingen in 2020 als gevolg van het coronavirus was het na deze Meetup niet altijd mogelijk de banden stevig te houden met de cultuurprofessionals
waarmee we werken. In 2021 zetten we in op versteviging van het netwerk met
hen, fysiek indien mogelijk en anders in ieder geval online.
Als kerstgroet stuurden we iedereen eind 2020 een KEW-mondkapje met daarin
een collage van kunstzinnige disciplines en de slogan “Kunst maakt gezond!”.
Gelukkig konden we in 2020 toch nog met veel culturele instellingen en
cultuurprofessionals samenwerken. Onze dank voor die samenwerking gaat dan
ook uit naar:
Betrokken zelfstandige professionals en vrijwilligers
Hazem Al-Haj Ahmad
Karin den Boer
Elleke Cremers
Laura van Eenennaam
Ester & Sipke
Martijn Fincke
Christian Godschalk
Sjef Hermans
Dax Hovius
Nasser El Jackson
Bo de Jong
Bart van Kervinck
Marisa Laperdrix
Rihab Massri
Donson Olijfveld
Marlou Pluymaekers
Olof Sinke
Rachelle Verhage
Martijn Weber
Kris van der Werve
Sam Zegelink

Anne van den Ban
Anna de Bruyckere
Jessica van Dierendonck
Sander Elderkamp
Martijn Everts
Femke Gerestein
Agnes den Hartogh
Mario Hillebrand
Saskia Humbs
Lisette Jacobs
Ria Kamp
Liesbeth Labeur
Leon Linders
Hans Notenbaart
Geert van Oorschot
Anda van Riet
Chris Smith
Wesley Versteeg
Hans van der Werf
Peter Wisse
Roos Zwigtman

Culturele instellingen
CBK Zeeland
Cinema Middelburg
Danzette, Lisette Jacobs
De Spot
Erfgoed Zeeland
Film by the Sea
Jeugdtheaterschool Zeeland
Kunstbende Zeeland
Museum Scheldewerf
Muziekpodium Zeeland
Panorama Walcheren
Polderhuis Westkapelle

Chr. Brassband Middelburg
Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen
De Piek
De Vleeshal
Etty Hillesum Onderzoekscentrum
Grote Kerk Veere
KCE Oosterschelderegio
Middelburgs Muziekkorps
Museum Veere
Muziekschool Zeeland
Podium-Z
Popaanzee Kickstart
7
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Stadsschouwburg Middelburg
Stichting Kinderkunstweek
The Beatyard
ZB Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland
Zeeuws maritiem muZEEum

Stichting Bunkerbehoud
Terra Maris
Toonbeeld
Zeeuws Archief
Zeeuws Museum

Overheid
Gemeente Middelburg
Gemeente Vlissingen

Gemeente Veere

Onderwijs en kinderopvang
HZ University of Applied Sciences
Koozie Kindcentrum
Stichting Onze Wijs

Kinderopvang Walcheren
Stichting Archipel Scholen
Vereniging Primas-scholengroep

Welzijn en sport
City Seeds
Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland
NL Doet
Panna Knock Out
Stichting ROAT (Vlissingen)
Stichting Welzijn Middelburg
Vlissingen in Beweging
Woongoed Middelburg

Cruyff Foundation
KNHM/Kern met Pit
Optisport Vlissingen
Repair Café
Stichting TAAT
Stichting Welzijn Veere
Wijkteam Dauwendaele
Mondo Taalbureau

Workshop fotograferen met je smartphone van Martijn Fincke
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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. Vrijwel alle basisscholen op Walcheren nemen deel aan deze
programmalijn. We richten ons op:
- scholen adviseren over de ontwikkeling en invulling van hun
cultuureducatiebeleid;
- scholen adviseren 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;
- het 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.
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 105 verschillende
activiteiten voor leerlingen te vinden. Voor scholen die een vast programma willen
afnemen zijn twee cultuurmenu’s en een museummenu van de Veerse musea
beschikbaar. In het schooljaar 2020-2021 schreven 39 van de 46 scholen zich in voor
in totaal 465 activiteiten. We bereiken daarmee 9.247 leerlingen. Dit aantal is
vrijwel gelijk aan het voorgaande schooljaar. Een deel van de activiteiten betreft
doorgeschoven activiteiten uit schooljaar 2019-2020 i.v.m. de coronamaatregelen.

Leerlingen van het primair onderwijs in Museum Scheldewerf

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
9
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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.

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. Scholen tekenen in op de cultuurmenu’s voor een vaste basisprijs per
leerling. In 2020 bedroeg deze € 10,00 per leerling.

Voorstellingen Aladdin en TimTim voor het primair onderwijs

Naast twee cultuurmenu’s is er ook een museummenu voor scholen uit de gemeente
Veere. Een werkwijze die in schooljaar 2020-2021 wordt voortgezet. Omdat de
deelname aan dit menu terugloopt, voerde KEW in 2020 gesprekken met elk van de
aanbiedende musea om te bezien of en zo ja welke vernieuwing van het aanbod
mogelijk is. Door de coronamaatregelen was museumbezoek lang niet altijd mogelijk
in het verslagjaar, waarvoor actief attenderen van scholen op deelname weinig zinvol
10
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was. In 2021 start onder coördinatie van Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland een
nieuw project voor erfgoededucatie: Reizen in de Tijd door Zeeland. Enkele scholen
en musea op Walcheren werken mee aan de pilot. KEW hoopt enkele Veerse musea
bij deze doorgaande leerlijn erfgoededucatie te betrekken.
In schooljaar 2020-2021 schreven acht Veerse scholen in voor het museummenu,
waarvan een groot deel van de bezoeken helaas nog geen doorgang heeft gevonden
in verband met de sluiting van musea en scholen.
Deelname-overzicht schooljaar 2020-2021

Schooljaar
2020-2021
Vlissingen
Middelburg
Veere
Totaal

aantal scholen
cultuurmenu

5
6
1
12

aantal scholen aantal
vrije keuze
activiteiten

11
12
8
31

160
220
85
465

aantal
leerlingen
aantal leerlingen museummenu
bereikt
Veere

3562
3973
1712
9247

0
0
333
333

Online aanbod
Vanwege de coronamaatregelen is KEW tijdens de sluiting van de scholen en
culturele instellingen gestart met de organisatie van online workshops in
samenwerking met lokale cultuurprofessionals. Hiermee werd beoogd het Walcherse
onderwijs en de ouders thuis op een laagdrempelige manier cultuuronderwijs te
blijven bieden op afstand. Zo werd ook vanuit huis de creativiteit van kinderen
gestimuleerd. Tegelijkertijd ondersteunden we lokale cultuurprofessionals door voor
de ontwikkeling en uitvoering van de workshops een redelijke vergoeding te bieden.
Er is hiervoor een bedrag uit het Rabobank Noodfonds toegekend. Er zijn in
samenwerking met cultuuraanbieders 16 workshops ontwikkeld die, via livestream of
vooraf opgenomen, online gevolgd konden worden. Alle workshops blijven
beschikbaar via YouTube.

Foto: Omroep Zeeland (bron: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/120308/ModeontwerperSam-laat-voor-de-webcam-zien-hoe-je-een-oude-trui-pimpt)

11

Kunsteducatie Walcheren - jaarverslag 2020

4.1.2. Etty Hillesum: Worden wie je bent
In 2020 is de uitvoering van het multidisciplinaire project Etty Hillesum: Worden
wie je bent van start gegaan. Het project werd voorgaande jaren door KEW
ontwikkeld in samenwerking met de initiatiefnemers beeldend kunstenaars Bo de
Jong en Liesbeth Labeur, schrijver/filosoof Anna de Bruyckere, het Etty Hillesum
Onderzoekscentrum (EHOC) en de Primas-scholengroep.
Er werd een projectplan uitgewerkt en fondsen geworven (Prins Bernhard
Cultuurfonds Zeeland, VSBfonds, Fonds21, Stichting Moerman Promotie Vlissingen
en Gemeente Middelburg).
De ontwikkeling resulteerde in een informatieve en stimulerende lesbrief voor
docenten, een film ter introductie van Etty Hillesum en haar gedachtegoed,
gemaakt door cineaste Wietske de Klerk en drie workshops die worden gegeven
door de ontwikkelaars: 1. Gesamtkunstwerk (Liesbeth Labeur); 2. Metamorfose (Bo
de Jong); 3. Een brief schrijven aan jezelf (Anna de Bruyckere). Zeelandtheaters
bood ons de mogelijkheid om gedurende schooljaar 2020-2021 het project uit te
voeren in de Stadsschouwburg Middelburg.
De aanvankelijk geplande start in het voorjaar kon vanwege de coronabeperkingen
niet doorgaan. Maar eind oktober was dit alsnog mogelijk en namen de Primasscholen ’t Klinket uit Koudekerke, De Magdalon uit Veere en De Lichtstraal uit
Westkapelle als eerste aan het project deel. Tijdens de uitvoering voor de
leerlingen van ’t Klinket uit Koudekerke maakte Wesley Versteeg een videoverslag:
Educatieproject Etty Hillesum: Worden wie je bent | Kunsteducatie Walcheren YouTube.
Het project werd zeer positief ontvangen door leerkrachten en leerlingen en werd
beoordeeld met gemiddeld een 8,8. Er is veel media-aandacht voor het project
geweest, o.a. door Omroep Zeeland, PZC en regionale weekmedia en heeft een
groot bereik gehad door de video die is ontwikkeld bij de pilot.
Voor schooljaar 2020-2021 schreven in totaal 12 scholen uit Walcheren in voor het
project, met in totaal 601 leerlingen (Vlissingen: 249, Middelburg: 341, Veere: 11).
Het project werd via de cultuurmenu’s en het vrije keuze aanbod van KEW en KCE
Oosterschelderegio aangeboden. De uitvoering van het project loopt door in 2021
en er wordt gestreefd in schooljaar 2021-2022 nieuwe scholen te interesseren voor
deelname.
4.1.3. 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 directeur van Film by the Sea zijn
uitvoeringsafspraken gemaakt voor 2019 en verder. Deze resulteerden in deelname
van 1.147 leerlingen (Vlissingen: 468, Middelburg: 518, Veere: 161) aan de editie van het
festival in september 2020. Een stijging van bijna 200 leerlingen ten opzichte van
vorig jaar.
4.1.4. De Vleeshal
In 2020 voerde KEW een pilot uit voor samenwerking in de aanpak van educatie bij
het tentoonstellingsprogramma van de Vleeshal. De pilot richtte zich op een
gedeelde aanpak van de educatiewerkzaamheden van de Vleeshal bij de
12
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tentoonstelling Midnight van Sandra Mujinga, die plaatsvond van 20 september tot 13
december van het verslagjaar. Waar KEW voorheen uitsluitend de planning en
organisatie van de bezoeken voor haar rekening nam vanaf het moment dat een
educatieprogramma werd aangeboden, is nu ook in het ontwikkeltraject van het
programma een rol genomen. Er is vanuit KEW een docent betrokken om een
educatieopdracht bij de tentoonstelling te ontwikkelen, passend bij de thema’s uit
het werk van Mujinga. Dit heeft geresulteerd in een opdracht voor de bovenbouw van
het primair onderwijs. KEW fungeerde als intermediair tussen de docent en de
Vleeshal, als stem van het onderwijs en nam tevens taken over in de communicatie
met de scholen.
De tentoonstelling viel ongelukkig in een periode waarin een groot aantal scholen
vanwege de coronamaatregelen en toenemende besmettingen geen activiteiten
konden ondernemen. Uiteindelijk heeft één klas deelgenomen aan het
educatieprogramma, dat beoordeeld werd met een 10. De ontwikkelfase van de
opdracht was desondanks een goede testcase en is geëvalueerd. De samenwerking is
positief bevonden en wordt op een aantal onderdelen voortgezet. In 2021 wordt per
tentoonstelling bekeken in hoeverre deze geschikt is voor een educatieprogramma
en op welke manier de educatie in samenwerking met KEW wordt opgezet.
4.1.5. Impuls Muziekonderwijs
In 2020 heeft KEW de Ichtusschool en Het Vlot voor het derde en laatste
schooljaar begeleid bij de driejarige uitvoering van de Impuls Muziekonderwijs.
KEW zet zich in voor de organisatie van bijeenkomsten ten behoeve van de
deskundigheidsbevordering van de teams van beide scholen en de organisatie van
leerlingactiviteiten. Voorgaande jaren resulteerde dat in lessen gitaar en ukelele
voor de leerkrachten en een teamtraining van Suzan Lutke. De leerlingen hebben
percussielessen gevolgd. In 2020 volgden de leerkrachten een zangworkshop van
Marjo Schillings en werden de lessen gitaar en ukelele voor de leerkrachten
voortgezet. Deze lessen zijn door de coronamaatregelen verplaatst naar 2021.
4.1.6. Cultuureducatie met Kwaliteit Zeeland 2017-2020
Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs dat hen plezier geeft en
belangrijke culturele vaardigheden leert. Omdat kinderen zich dankzij goed
cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn
voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Dat is sinds 2012 het uitgangspunt voor de
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).
Onder coördinatie van stichting Cultuurkwadraat was KEW, samen met KCE
Oosterschelderegio, uitvoeringspartner van Cultuureducatie met Kwaliteit 20172020 in Zeeland. Het doel was in deze projectperiode alle basisscholen in de
Oosterschelderegio en op Walcheren te bereiken en een verdere verduurzaming en
verankering van cultuureducatie te realiseren. Hiervoor bood Cultuurkwadraat de
scholen De Cultuur Loper aan, 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 was er het Stimuleringsbudget Verdieping Cultuuronderwijs, een stimulans
bestaand uit geld en advies.
KEW werkte voor CmK2 intensief samen met Erfgoed Zeeland, het 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 op Walcheren.
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In 2020 hebben de KEW-adviseurs in het kader van CmK2 15 scholen die met De
Cultuur Loper aan de eigen doelen voor cultuureducatie werkten begeleid en 12
scholen die elk op een eigen manier een gerichte ontwikkeling op gang wilden
brengen. Bij elkaar 27 begeleidingstrajecten op 16 unieke scholen op Walcheren.
De Cultuur Loper
Gemeente
Middelburg
Middelburg
Middelburg

Scholengroep
Onze Wijs
Onze Wijs
Onze Wijs

Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Vlissingen
Vlissingen

Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Archipel Scholen
Archipel Scholen
Archipel Scholen

School
Kindcentrum Wilgenhof
Acaciahof Zuidsingel
Acaciahof Gen. Hakewill
Smithlaan
Onderdak
De Bergpadschool
De Wegwijzer
De Kamperschouw
’t Klinket
De Magdalon
De Goede Polder
De Lichtstraal
‘t Paalhoofd
De Lichtboei
De Ravensteinschool
Frans Naereboutschool

In 2020, het laatste jaar van CmK2, is er op Walcheren geen nieuwe De Cultuur
Loper school bijgekomen.
Stimuleringsbudget Verdieping Cultuuronderwijs
Gemeente
Middelburg
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Vlissingen
Vlissingen

Scholengroep
Onze Wijs
Archipel Scholen
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Primas-scholengroep
Archipel Scholen
Archipel Scholen

School
Kindcentrum Wilgenhof
De Sprong
De Magdalon
Onderdak *
De Bergpadschool *
De Wegwijzer *
’t Klinket *
De Goede Polder *
De Lichtstraal *
‘t Paalhoofd *
De Ravensteinschool
Tweemaster-Kameleon*

De met een * gemerkte scholen zijn in 2020 gestart met hun
verdiepingsprogramma.

KEW ontwikkelde in Cultuurkwadraat-verband tijdens CmK2
deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en cultuurprofessionals. In 2020 zijn
gerealiseerd:
• De eerste Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs op 4 maart. Uit
Walcheren namen totaal 15 leerkrachten en 30 cultuurprofessionals deel.
• 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.
14
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•

•
•

•
•
•
•

Een basistraining Interne Cultuurcoördinator (ICC) startte aanvankelijk in
januari en kon vanwege corona weer gedeeltelijk online doorgang vinden in
de periode tussen september en november. Zeven deelnemers van
Walcherse scholen en culturele instellingen hebben een icc-certificaat
behaald.
De training Kunst Kijken op 3 februari door Ollo Feenstra voor 10
educatiemedewerkers van het Zeeuws maritiem muZEEum.
Een Inspiratiemiddag Kinderkunstweek Walcheren voor leerkrachten op 29
januari bij Archipel Scholen en op 10 maart bij de Ichtusschool/Het Vlot. 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 20 leerkrachten uit Walcheren mee.
De Cultuurprofessional Meet-up op 29 januari met trainingen over trends en
ontwikkelingen in het onderwijs en speciaal onderwijs met 17
cultuurprofessionals uit Walcheren die deelnamen.
Een Masterclass Cultuureducatie op 11 december voor 60 derdejaars pabostudenten van HZ University of Applied Sciences.
De online-inspiratiebijeenkomst Proeftuin Muziekeducatie op 22 september
in samenwerking met Muziekschool Zeeland, Suzan Lutke, Marjo Schillings
en Arthur Huige.
Een training Wijzer met Erfgoed op 5 februari samen met Erfgoed Zeeland,
met 9 deelnemers van musea uit Walcheren.

Eind 2020, bij de afronding van de periode 2017-2020, waren op Walcheren 38 van
de 46 scholen voor primair onderwijs op Walcheren verbonden aan de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit. CmK2 loopt door corona tot 1 maart 2021.
4.1.7. De Cultuurbus
KEW helpt scholen op verschillende manieren om van kunst en cultuur een feest te
maken. In de klas, maar ook zeker daarbuiten. 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 busvervoer. Na
een succesvolle pilot is De Cultuurbus in schooljaar 2019-2020 van start gegaan.
KEW geeft uitvoering aan de regeling op Walcheren. In 2020 zijn er, ondanks
coronabeperkingen, 137 schoolgroepen (primair en voorgezet onderwijs) uit
Walcheren op pad geweest met De Cultuurbus.
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Donderdag 16 januari was het officiële startmoment voor De Cultuurbus. Gedeputeerde
Anita Pijpelink pakte de bus en reisde met OBS De Vliete mee van Wissenkerke naar het
vernieuwde Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

“Het bezoek aan het museum en de busrit was voor de kinderen een
schoolreisje.”

J. Dekker (Graaf Jan van Nassauschool, Vlissingen)

“De Cultuurbus geeft ons de mogelijkheid dingen met ze te doen die we
anders niet georganiseerd krijgen.”

Corinne van Brummelen (SO Keurhove, Middelburg)

4.1.8. Kinderkunstweek
In 2020 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.
Op 29 januari werd een Inspiratiemiddag Kinderkunstweek Walcheren voor
leerkrachten georganiseerd. Aan deze middag deden 20 leerkrachten uit Walcheren
mee.
Deze voorbereiding resulteerde in 2020 in een deelname van 26 Walcherse
basisscholen aan de Kinderkunstweek.
4.1.9. Ontwikkeling Cultuureducatie met Kwaliteit Zeeland 2021-2024
Inmiddels werken in Zeeland 140 schoollocaties met CmK aan het verbeteren van
hun cultuuronderwijs. Dat is 70% van het primair onderwijs, zelfs 5% meer dan
landelijk. Cultuurkwadraat ontwikkelde in 2020, in samenwerking met
Kunsteducatie Walcheren, KCE Oosterschelderegio, Cultuureducatie ZeeuwsVlaanderen en Toonbeeld, een CmK-programma voor de periode 2021-2024. Dit
werd gedaan in co-creatie met scholen en cultuurprofessionals, waarvoor in de
periode juni-september verkenningsgesprekken in het onderwijs (vanuit KEW op
Walcheren) werden belegd en in september ontwikkelgesprekken met de culturele
16
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sector (op 8 september in Middelburg). Op 27 oktober werd het projectplan
Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering vastgesteld door
Gedeputeerde Staten van Zeeland en aansluitend ingediend bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie. Op 27 januari 2021 ontving Cultuurkwadraat bericht van het
FCP dat het projectplan positief was beoordeeld. Naast een rijksbijdrage van 1,2
miljoen euro voor de periode 2021-2024 matchen Provincie Zeeland en de 13
Zeeuwse gemeenten eenzelfde bedrag. De periode CmK3 ging van start tijdens de
Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs #2 op 25 februari 2021.
De nieuwe regeling is in eerste instantie gericht op het primair onderwijs, maar
biedt ook ruimte voor het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en
speciaal onderwijs.
Centraal staat nog steeds:
• Verduurzaming en verankering van cultuureducatie in het onderwijs;
• Intensieve samenwerking tussen onderwijs en culturele sector;
• Vergroting van de professionalisering van leerkrachten/docenten en
culturele partners.
Belangrijke aandachtspunten voor CmK3 zijn:
• Zeeland-breed en gericht op kansengelijkheid;
• Integrale cultuureducatie in verbinding met andere vakken;
• Toewerken naar leergebied Kunst & Cultuur in nieuwe onderwijscurriculum;
• Doorlopende leerlijn cultuureducatie van primair naar voortgezet onderwijs;
• Binnen- en buitenschoolse cultuureducatie verbinden.

Video: presentatie nieuwe bouwstenen voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 op
obs De Lonneboot in Nieuw- & Sint-Joosland
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4.1.10. Proeftuin Muziekeducatie
Door middel van initiatieven en regelingen als Méér Muziek in de Klas,
Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls Muziekonderwijs is er de laatste jaren
door het Zeeuwse onderwijs flink geïnvesteerd in muziekonderwijs. Eind 2019
kreeg Zeeland een ‘proeftuin’ toegewezen door het ministerie van OCW om de
ingezette ontwikkeling verder vorm te geven. Met de Proeftuin Muziekeducatie
wordt er de mogelijkheid geboden om de bestaande beweging verder financieel en
beleidsmatig te verduurzamen. Cultuurkwadraat is penvoerder van de Proeftuin
Muziekeducatie en werkt voor de uitvoering samen met de regionale centra voor
cultuureducatie KEW, KCE Oosterschelderegio en Toonbeeld.
De Proeftuin zal vanaf 2021 geïntegreerd worden in het programma voor
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, d.m.v.:
• Verdieping en verankering van cultuuronderwijs – muziekonderwijs;
• Deskundigheidsbevordering van schoolteams, vakdocenten en
cultuurprofessionals;
• Verbinding en samenwerking met culturele partners uit de omgeving.
Walcherse scholen kunnen aan de hand van hun eigen ambities op het gebied van
muziekeducatie een actieplan bij Cultuurkwadraat indienen. In 2020 dienden
Primas-scholengroep, Oleanderhof, Vrije School Zeeland, Ichtusschool, Het Vlot,
Herman Faukeliusschool, Petrus Immenschool en Tweemaster-Kameleon een
actieplan in. Hiermee zijn 15 Walcherse scholen samen met culturele instellingen,
muziekverenigingen en cultuurprofessionals gestart met een eigen muziekeducatie
ontwikkelvraag.
4.1.11. Reizen in de Tijd door Zeeland
Onder coördinatie van Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland werkte KEW (evenals
KCE Oosterschelderegio en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen en de vijf Zeeuwse
themamusea) in 2020 mee aan de voorbereiding van het erfgoededucatieproject

Reizen in de Tijd door Zeeland.

Hiervoor is in 2020 subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, de
Provincie Zeeland, het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland en de gemeenten
Middelburg en Vlissingen. Alle aangevraagde subsidies werden toegekend, zodat het
project begin 2021 van start kan gaan.
Vanuit Walcheren gaan Het Talent uit Middelburg, de Ravensteinschool uit Vlissingen,
het Zeeuws Museum uit Middelburg en Zeeuws maritiem muZEEum uit Vlissingen
deelnemen aan de ontwikkeling van het project. Na de pilotperiode van drie jaar
worden ook andere scholen (en mogelijk ook musea) uit Walcheren bij het project
betrokken.
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4.2
Programmalijn Voorgezet Onderwijs
In 2020 heeft KEW haar rol als intermediair en partner voor het voortgezet
onderwijs (CSW en Mondia) voortgezet. De vraag naar cultuurdagen en activiteiten
is sinds 2019 toegenomen. Ook voor 2020 stonden er voor beide schoolgroepen
cultuurdagen gepland, voornamelijk in het voorjaar. Wegens de sluiting van de
scholen ten gevolge van de corona-maatregelen kon een groot deel hiervan geen
doorgang vinden.
In het tweede deel van 2020 heeft alsnog een aantal activiteiten kunnen
plaatsvinden, waaronder activiteiten in de buitenlucht. De begeleiding door KEW bij
de subsidieaanvragen voor cultuureducatie in het vmbo bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie is wegens het vroegtijdig sluiten van de regeling beëindigd.
Hieronder volgt een toelichting op de dienstverlening en projecten die KEW in 2020
voor en met het voorgezet onderwijs uitgevoerd.

Workshops tijdens cultuurdagen van CSW van de Perre op 10 november

4.2.1. Versterking cultuureducatie vmbo
KEW heeft in 2020 Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg en
Scheldemond College in Vlissingen (beide onderdeel van de Mondia Scholengroep)
verder begeleid bij de aanvraag 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 aanvraag is begin 2020
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afgewezen. Na het betrekken van teamleiding en directie van de scholengroep en
een intensieve herschrijving van het projectplan is in de zomer een nieuwe
conceptaanvraag verstuurd. De subsidieregeling werd kort daarna vroegtijdig
gesloten, waardoor geen aanspraak meer gedaan kon worden op de regeling.
4.2.2. Culturele activiteiten op de scholen
De vraag om cultuurdagen voor scholen te organiseren is sinds 2019 toegenomen.
In 2020 heeft KEW als intermediair geregeld dat opnieuw op zeven vo
schoollocaties projecten en activiteiten werden afgenomen, waarvan uiteindelijk
op vijf scholen de activiteiten doorgang konden vinden. Twee cultuurdagen en vijf
workshopreeksen werden geannuleerd in verband met de coronamaatregelen.
Ondanks de langdurige sluiting van de scholen, werden in de maanden januari t/m
half maart en november t/m half december alsnog in totaal een 37-tal
cultuuractiviteiten georganiseerd voor middelbare scholieren, verzorgd door 25
verschillende kunst- en cultuurprofessionals en culturele instellingen. In het najaar
lag er meer nadruk op buitenactiviteiten die binnen de geldende maatregelen
konden plaatsvinden. In totaal namen 953 leerlingen deel aan de culturele
activiteiten, dat is bijna een halvering van het aantal leerlingen dat in 2019 werd
bereikt.

Workshops tijdens cultuurdagen van CSW van de Perre op 10 november
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4.2.3. Kunstbende Ateliers
De in 2018 gestarte samenwerking met Kunstbende Zeeland wilden we ook in 2020
voortzetten bij Nehalennia SSG, Scheldemond College en CSW Toorop. Op deze
drie scholen zouden in vijf verschillende ateliers plaatsvinden, in aanloop naar de
voorrondes van Kunstbende Zeeland.
In verband met de sluiting van de scholen ten gevolge van de coronamaatregelen
hebben deze activiteiten geen doorgang gehad. Er wordt gestreefd de ateliers
opnieuw aan te bieden in 2021. 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.

Zeeuws maritiem MuZEEum, één van de pilotmusea voor Reizen in de Tijd door Zeeland
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4.3.
Programmalijn Brede School/Naschools
In 2020 was KEW in alle drie de Walcherse gemeenten actief in de rol van
cultuurcoach. Juist in dit jaar van coronabeperkingen, lockdown in het onderwijs en
overige beperkingen in de samenleving lieten onderstaande buitenschoolse
activiteiten nog weer eens de kracht van creatieve vrijetijdsbesteding en de
verbindende factor van kunst en cultuur zien.
4.3.1. Buitenschoolse activiteiten
• Workshop portretfotografie door Martijn Fincke op 12 februari bij de
Regenboogschool. Dit is de enige workshop met 10 deelnemers die kon
doorgaan.
• Voor de Brede Scholen in Middelburg werden naschoolse activiteiten
georganiseerd. ‘Maak kennis met de Muziekvereniging’ vond op 4, 11 en 18
februari plaats bij BSO Kameleon in Middelburg.
Er deden 25 kinderen mee aan de kennismakingslessen van de Middelburgse
Muziekverenigingen; Chr. Brassband Middelburg en het Middelburgs
Muziekkorps en tijdens de laatste les werd er een presentatie aan de ouders
gegeven.
• Samen met Sport Zeeland en het Jeugdfonds Sport & Cultuur ontwikkelden
we onder leiding van Cultuurkwadraat de Sport & Cultuur TAS voor THUIS.
Daarmee konden kinderen tijdens de lockdown thuis creatief en sportief aan
de slag gaan. De tas bevatte onder meer Kinderkunstweek creatieve
opdrachten, beeldhouwpakketten van het KinderKunstAtelier, een setje
jongleerballen, een frisbee, kleurpotloden en een bidon. De eerste TASSEN
voor THUIS werden op 8 mei 2020 door de gedeputeerden Jo-Annes de Bat
(sport) en Anita Pijpelink (cultuur) in Goes uitgereikt. Via het Jeugdfonds Sport
& Cultuur zijn vervolgens 1.500 tassen onder Zeeuwse kinderen verspreid. De
TAS voor THUIS was vooral bestemd voor gezinnen met weinig geld, voor wie
onlinemogelijkheden vaak beperkt zijn.
• Samen met het Buurtcoachteam Middelburg organiseerde KEW in de
zomervakantie diverse culturele zomerworkshops: Yoga op 21 juli door
YOGAnne, Beat the Bucket op 4 augustus door Chris Smith en Stencil Art op
28 juli door Tessa Sonnemans op pleintjes in de wijken. Daarnaast werd er op
11 augustus een Stegentocht door het historische centrum van Middelburg
georganiseerd m.m.v. Hans Notenbaart. Deze zomeractiviteiten trokken in
totaal 76 deelnemers.
• In de Middelburgse wijk Dauwendaele ontwikkelden we samen met het
Pennywafelhuis het Kinderatelier. In het Kinderatelier kunnen kinderen uit de
wijk zowel onder als na schooltijd deelnemen aan creatieve activiteiten. De
Franciscusschool kwam met het initiatief en nam met 27 kinderen op 28
oktober en 4, 11 en 19 november deel aan het Kinderatelier. De activiteiten
werden begeleid door Sam Zegelink. Sam is de workshopdocent; Esther
Coomans, directeur Franciscusschool, was ook aanwezig bij de activiteiten.
• Vanwege de coronabeperkingen konden we dit jaar helaas niet het
JeugdParticipatieProject (JPP) op de Wilgenhof en Franciscusschool in de
Middelburgse wijk Dauwendaele organiseren. 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 zouden deelnemen aan een van vier
workshops: street beats, graffiti, video maken en rap. Deze workshops hopen
we in mei 2021 weer op beide scholen te organiseren.
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•

Ook konden we in 2020 vanwege de coronabeperkingen niet het populaire
muziekeducatieproject Eddy’s Kids organiseren. KEW neemt dit project in
2021 mee in de Proeftuin Muziekeducatie van Cultuurkwadraat en
onderzoekt in 2021 of dit project aansluitend beter in uitvoering kan komen
bij een andere organisatie zoals Muziekschool Zeeland.

4.3.2. Cultuur@CruyffCourts
Met C@CC zijn in 2020 veel kinderen en jongeren bereikt. In Middelburg tijdens 7
middagen: van 21 tot 25 september, 30 september en 7 en 14 oktober 137
deelnemers. In Vlissingen tijdens 6 middagen: de kick-off op 2 september en
verder op 9, 16, 23, 30 september en op 4 oktober in combinatie met de finale van
Panna Knock Out. Tijdens de 6 middagen waren er 367 deelnemers. De deelnemers
konden meedoen aan verschillende activiteiten: fashion door Sam Zegelink
(bekend van het televisieprogramma ‘Hip voor Nop’ en de Kunstbende), dans door
dansschool Danzette met dansdocente Lisette Jacobs, Beat the Bucket en Looper
de Loop door Chris Smith, Panna Knock Out Toernooi, boetseren en schilderen
door het KinderKunstAtelier van Jessica van Dierendonck, Playground Music
Sessions door Muziekschool Zeeland, rap met MC Donson en theater met Roos
Zwigtman van Jeugdtheaterschool Zeeland.
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, Sport Zeeland en Jeugdfonds Sport & Cultuur
Zeeland. In 2021 gaat KEW met Sport Zeeland en Jeugdfonds Sport & Cultuur het
concept van C@CC bespreken en bekijken wat de mogelijkheden zijn om het
concept Zeeland-breed uit te werken.

Bekijk het filmpje van de kick-off. Foto: Dirk-Jan Gjeltema
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4.3.3. Podium-Z
Podium-Z is hét podium op Walcheren voor jonge muzikale talenten. Podium-Z richt
zich op:
• Muziekworkshops - Ontwikkel je muzikale talent;
• Bandcompetitie - Doorbreken met jouw band;
• Backstage - Vrijwilligers en stagiaires voor licht en geluid, presentatie,
fotografie en organisatie;
• Ontmoetingen tussen (muzikale) jongeren.
Podium-Z wordt georganiseerd door KEW en stichting Welzijn Veere. Het wordt mede
mogelijk gemaakt door de Gemeente Veere, Provincie Zeeland, de Zeeuwse
Muziekschool en de Zeeuwse muziekscene. Aan Podium-Z deden in 2020 in opdracht
van KEW vier bandcoaches mee. Zij leverden 118 uren coaching aan de deelnemers
en 18 uur online coaching vanwege de coronamaatregelen. Voor de vrijwilligers van
Podium-Z werd er een workshop film en fotografie georganiseerd waar vijf
vrijwilligers aan deelnamen. De finale van Podium-Z was op vrijdag 11 september in
Schuttershof Domburg voor een select publiek. De finale is toen opgenomen en werd
uitgezonden op vrijdagavond 25 september. Er waren vijf finalisten: Lost Contacts,
Gin&Juice, Sigourney Rose, Baneham en Faure. Sigourney Rose won de finale.

Finale Podium Z met deelnemers en organisatie

4.3.4. The Beatyard
Op zolderkamers door heel Zeeland zijn zowel beginnende als gevorderde
beatproducers actief met het produceren van hiphop tot club beats en van
dubstep tot dance beats. In 2019 startte KEW met de ontwikkeling van het project
The Beatyard, samen met de Zeeuwse beatproducers Chris Smith (DJ Vindictiv),
Tom Wattel (DJ TO-WA) en Richard Mars (Rebl One / Zeeland Hip Hop). In 2020
werd het project uitgevoerd. Met The Beatyard wordt beatproducers de
mogelijkheid geboden (nadat die behoefte werd gesignaleerd) om medebeatproducers op een laagdrempelige manier te ontmoeten, kennis te maken met
andere muziekgenres, te experimenteren, elkaar te inspireren en nieuwe
samenwerkingen aan te gaan.
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The Beatyard bevordert en versterkt - als eigentijdse vorm van cultuurparticipatie
- op een laagdrempelige, kleinschalige en bottom-up manier de
beatproducingcultuur onder (amateur)muzikanten in Zeeland. The Beatyard wil
uitgroeien tot het on- en offline platform in Zeeland op het gebied van
beatproducing in de breedste zin van het woord.
Ondanks coronabeperkingen konden de activiteiten van The Beatyard in 2020
(online) doorgang vinden. Zo werden er twee online sample challenges
georganiseerd met in totaal 24 deelnemers en ongeveer 200 kijkers per keer. In
september kon er een fysieke bijeenkomst doorgaan met een masterclass van
producer Terilekst een sample challenge en de release van de eerste The Beatyard
EP. Bij deze bijeenkomst waren 25 beatproducers aanwezig. In december werd er
een try-out gedaan met een podcast met gast BDM. Deze podcast werd beluisterd
of als livestream bekeken door 212 mensen en ongeveer 15 mensen waren actief in
de chat.

Op 7 september 2020 bracht minister Ingrid van Engelshoven van OCW een bezoek aan
basisschool ’t Klinket in Koudekerke om kennis te maken met de cultuureducatie op deze
school. Op de achtergrond van links naar rechts: wethouder Pieter Wisse van de gemeente
Veere, minister Ingrid van Engelshoven, directeur Agnes de Jong van Primas-scholengroep
en gedeputeerde Anita Pijpelink van de Provincie Zeeland bij een workshop djembé. De
workshop werd verzorgd door Esther Abrahamse, vakleerkracht muziek.

25

Kunsteducatie Walcheren - jaarverslag 2020

4.4

Programmalijn Culturele Projecten en Community Art

4.4.1. Het Pennywafelhuis
In 2015 heeft KEW opdracht gegeven aan kunstenaars Marlou Pluymaekers
(schilder) en Anda van Riet (fotograaf) om het Pennywafelhuis tot stand te
brengen. Het Pennywafelhuis is een community art project in de Middelburgse wijk
Dauwendaele en is gehuisvest in een flat aan de Meanderlaan. Een flat met 250
huishoudens en veel nationaliteiten van diverse samenstellingen en achtergronden.
Het Pennywafelhuis is inmiddels uitgegroeid tot het ‘culturele hart’ van de wijk
Dauwendaele, met name rondom de Meanderflats. Maandelijks ontvangt het zo’n
100 à 150 bezoekers (circa 1.000 per jaar). Er is een duidelijke toename van
statushouders en vluchtelingen. Vanaf 2017 krijgt KEW subsidie voor dit community
art project van de gemeente Middelburg (vooralsnog t/m 2022).
Het Pennywafelhuis is ontstaan uit de gedachte dat kunstenaars stimuleren dat
mensen anders naar zichzelf, de ander en de omgeving kijken. Kunstenaars in de
wijk kunnen het verschil maken. Kunst is een prachtig middel om een antwoord te
vinden op maatschappelijke vragen. In het atelier, de markthal, de eetkamer en de
tuin van het Pennywafelhuis worden mensen met elkaar in verbinding gebracht,
verhalen beluisterd, herinneringen gedeeld, beeldvorming gekanteld en in beweging
gebracht. Zo draagt het Pennywafelhuis bij aan (meer) sociale cohesie in de wijk.
In het voorjaar van 2020 werd bekend gemaakt dat het Pennywafelhuis de Kern met
Pit-prijs had gewonnen voor het beste buurtproject van Zeeland. Het Pennywafelhuis
ontving een cheque van € 2.500. Op 5 september 2020 vond de landelijke uitreiking
van de Kern met Pit-prijs plaats. Deze landelijke uitreiking kon vanwege de
coronapandemie niet fysiek plaatsvinden. Vanuit een eigen buurtfeest werd online
deelgenomen. Helaas heeft het Pennywafelhuis niet gewonnen maar wel veel
publiciteit gehaald! De pers was goed vertegenwoordigd en onder de ruim 100
genodigden waren o.a. de gedeputeerde voor cultuur Anita Pijpelink en de
Middelburgse wethouder voor cultuur Carla Doorn aanwezig. Zij namen, geheel
binnen de RIVM-richtlijnen, deel aan een buitenfeest met muziek, schminken,
workshops schilderen en fotografie. Het geheel werd verzorgd met een hapjesbuffet
uit vele culturen, verzorgd door de bewoners van de Meanderflat.
In oktober werd een nieuwe full color folder uitgebracht om bewoners en andere
geïnteresseerden te informeren over de activiteiten. In de najaarseditie 2020 van het
magazine Zeeuwse Cultuur Agenda verscheen een fraai full color artikel over het
Pennywafelhuis.
De intentie is om het Pennywafelhuis vijf dagen per week open te laten zijn.
Vooralsnog is dit voor twee volle dagen en twee dagdelen per week mogelijk. Dit
gebeurt mede dankzij enkele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten. Ook in
het Pennywafelhuis hebben de coronabeperkingen hun weerslag gehad. Markthal en
atelier konden gedurende de aangescherpte maatregelen slechts een aantal
dagdelen geopend zijn. Vrije inloop was veelal niet mogelijk. De kunstenaars zijn zich
tijdens de pandemie echter blijven inzetten voor de bezoekers. Flatbewoners c.q.
buurtbewoners gaven aan in grote mate behoefte te hebben aan contact.
Eenzaamheid en psychische klachten namen toe. In 2020 kende het Pennywafelhuis
een sterke toename van allochtone buurtbewoners, onder andere Eritrese vrouwen.
Het belang van de (laagdrempelige) markthal is hierin van onschatbare waarde.
Eenmaal in het Pennywafelhuis raakten de vrouwen zeer geïnteresseerd in leren
breien en de Nederlandse taal.
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Ondanks de coronabeperkingen heeft het Pennywafelhuis ook in 2020 zeer positieve
resultaten behaald en konden een aantal activiteiten - met inachtneming van de
coronamaatregelen op afspraak - doorgang vinden. We noemen hier speciaal:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

Het Naaiatelier (hele jaar) onder leiding van vrijwilliger Rihab Massri;
Computerlessen/Digisteun (hele jaar) onder leiding van Digisteunpunt Goes;
Tijdens de eerste lockdown (maart): Atelier in de Tuin - schilderen en
fotograferen. Herhalingen in april, mei en juni;
Project Kijkdozen (vanaf januari) en creatieve workshops (juni-juli) met
stichting TAAT;
In het kader van NL Doet is in samenwerking met de sociale conciërge van
de Meanderflat een grote schoonmaak- en opruimactie geïnitieerd (mei);
Zomerlunch (juli) met zelfgemaakte hapjes en drankjes i.s.m. stichting
Welzijn Middelburg, Vitale Vrouwen en stichting TAAT;
Kern met Pit feest (september) met muziek, schminken, workshops schilderen
en fotografie en een buffet met hapjes uit vele culturen (zie ook hiervoor);
In september werden de voorbereidingen gestart voor het Boek ter Inspiratie
(werktitel); een boek over de kracht van community art, dat dieper ingaat op
de werking van het Pennywafelhuis. Er werd een redactieteam geformeerd dat
sindsdien maandelijks bijeenkomt. Voornemen is dit boek in de tweede helft
2021 of eerste helft 2022 uit te brengen.
Taalmaatje (vanaf september) voor Eritrese vrouwen onder leiding van
Hazem Al-Haj Ahmad;
Het Kinderatelier (oktober-november) in samenwerking met basisschool
Franciscusschool en City Seeds (zie ook bij 4.3.1.) Er namen in totaal 27
kinderen aan deel. Door de lockdown konden niet alle geplande
kinderateliers plaatsvinden in het Pennywafelhuis en moest worden
uitgeweken naar een alternatieve ruimte op school. In 2021 wordt er
aangestuurd op voortzetting van de workshops;
Eerste uitwisseling met en bezoek aan het Zeeuws Museum, i.s.m. stichting
TAAT (december). Het uiteindelijke doel van de uitwisseling is om het
naaiatelier van het Pennywafelhuis meer te verbinden met de
Handwerkplaats van het Zeeuws Museum.
Helaas heeft door de aansluitende lockdown slechts één rondleiding plaats
kunnen vinden. In 2021 wordt de samenwerking voortgezet;
Syrische kookworkshop i.s.m. stichting TAAT (nog net voor de tweede
lockdown);
Voedseluitreiking (brood en zuivel), ter beschikking gesteld door de Plus
supermarkt uit Vrouwenpolder;
Ter gelegenheid van Pasen en Hemelvaartsdag zijn er voedselpakketten
uitgedeeld, met muzikale begeleiding van het duo Ester en Sipke;
Extra voedselpakket actie geïnitieerd tijdens de herfstvakantie;
In december zijn er 400 brievenbuspakketjes als eindejaarsgeschenk
uitgedeeld, bestaande uit: een kaars, pakje pennywafels, de nieuwe folder,
een sticker en een kerstkaart. De brievenbuspakketjes werden gesponsord
door Woongoed Middelburg, Rotary Middelburg en KEW;
Ook werden er in december extra kerstpakketten uitgedeeld aan de
bewoners, gesponsord door een aantal Middelburgse ondernemers.
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4.4.2. Community Art Vlissingen
De verkennende bespreking met de gemeente Vlissingen (zie 3) resulteerde in
onder meer een verzoek van de gemeente om een voorstel voor een community
art project in Vlissingen bij de gemeente in te dienen. Op 30 september 2020 werd
door KEW een projectplan met begroting voor het project Community Art
Vlissingen ingediend in het kader van de regeling Gezondheid in de Stad (GIDS). Dit
project richt zich op dezelfde doelgroep als het Pennywafelhuis in Middelburg.
Op 4 december 2020 stemde de gemeente Vlissingen in met volledige verlening
van de ingediende begroting van € 28.000, deels mogelijk gemaakt vanuit GIDSgelden en deels via het Aanjaagfonds Cultuur van de gemeente Vlissingen. Met de
komst van een nieuwe adviseur cultuurparticipatie per 1 maart 2021 zal dit project
voor 2021-2022 in voorbereiding worden genomen.

Het atelier in het Pennywafelhuis. Foto: Anda van Riet
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5. KEW in de media
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6. Organisatie
6.1.
Bestuur
Het bestuur van KEW was tot 1 april 2020 in handen van de heer J.C. Eygenraam.
Per 16 april 2020 is de heer L.C.M. Adriaanse aangetreden als directeur-bestuurder.
6.2. 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 Pieter Zeeman
(Scholengroep Pontes);
- mevrouw M. Plak-de Vries, docent OdyZee so/vso-school.
Bestuur en raad van toezicht passen de principes en aanbevelingen van de
Governance Code Cultuur toe. Ook streven zij toepassing van de Fair Practice Code
na.
Leden van de raad van toezicht zijn werkzaam in het onderwijs, de culturele sector,
het sociaal domein en het bedrijfsleven. De raad streeft bij zijn samenstelling naar
diversiteit en verbinding met de domeinen in de samenleving waarin de stichting
werkzaam is. 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. Deze staat gepubliceerd op de website.
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 er geen vacatures.
De raad van toezicht kwam in 2020 zesmaal bijeen. Op de agenda stonden onder
meer de volgende onderwerpen:
- jaargesprek met directeur-bestuurder; afscheid van directeur-bestuurder, de heer

J.C. Eygenraam;

- sollicitatieprocedure en benoeming nieuwe directeur-bestuurder, de heer L.C.M.

Adriaanse;

- de uitkomsten van een onderzoek om met culturele interventies meer inclusie te
bereiken;
- de uitkomsten van een KEW behoefte- en ervaringsonderzoek onder scholen en
cultuurprofessionals;
- een verkenning op de beleidsperiode 2021-2024;
- de uitkomsten van een onderzoek naar de cultuureducatieve infrastructuur in
Zeeland (de voorzitter nam aansluitend deel aan een provinciale bespreking van
de onderzoeksrapportage).
De raad keurde in zijn aprilvergadering het jaarverslag en de jaarrekening over 2020
goed. In juni verscheen een publieksversie van het jaarverslag. De raad keurde in zijn
decembervergadering het werkplan 2021 en bijbehorende meerjarenbegroting goed.
In december droeg de raad zorg voor een zelfevaluatie op basis van de richtlijnen van
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de Governance Code Cultuur. Op basis daarvan besloot de raad in 2021 het eigen
toezichtkader in 2021 een update te geven.
6.3.
Medewerkers
In het najaar van 2020 wijzigde de interne organisatie van het kernteam van KEW
naar twee subteams.
1. Allereerst het team educatie & participatie (drie adviseurs en twee
steunfunctieassistenten). De adviseurs zijn projectleider voor de programmalijnen
cultuureducatie, cultuurparticipatie en de werkzaamheden voor Cultuurkwadraat.
Doordat we in de besprekingen over de beleidskoers voor 2021-2024 duidelijker
zijn gaan inzetten op het werkveld cultuurparticipatie werd in november 2020 een
vacature opengesteld, specifiek voor een nieuwe adviseur cultuurparticipatie. Eind
december kon de vacature worden ingevuld met de aanstelling van een nieuwe
adviseur per 1 maart 2021.
2. Daarnaast is er een team bedrijfsvoering & communicatie (drie medewerkers).
Nieuw hierin is een medewerker communicatie, met in hoofdzaak uitvoeringstaken
voor Cultuurkwadraat, maar daarnaast ook communicatieversterking voor KEW.
Hiervoor werd in december 2020 een vacature opgesteld, die in januari 2021 kon
worden ingevuld met een medewerker per 1 februari 2021.
Op 1 januari 2020 bestond de formatie uit 6,69 fte:
Directie
0,67 fte
Kernteam (8 medewerkers)
6,02 fte
Totaal
6,69 fte
Door het vertrek van twee medewerkers in het najaar van 2020 ontstonden er twee
vacatures waarvoor de werving is gestart in november, respectievelijk december
2020.
Per 31 december 2020 bestond de formatie uit 7,79 fte:
Directie
1,0 fte
Kernteam (6 medewerkers)
5,34 fte
Openstaand (2 vacatures)
1,45 fte
Totaal
7,79 fte
Het gemiddelde aantal fte in 2020 bedroeg 7,19 fte (2019: 6,14 fte), verdeeld over
negen medewerkers.
Team educatie & participatie (E&P):
Adviseurs: Eveline Cleiren, Lonneke de Klerk (tot 1 oktober 2020), Tessa Sonnemans
Assistenten: Vanessa van Driel, Tanja Houmes (tot 1 september 2020), Melissa de Vos
(voorheen medewerkers Planning & Organisatie)
Team bedrijfsvoering & communicatie (B&C):

Leo Adriaanse (per 16 april 2020), Jacolien Boonman, Han Eygenraam (tot 1 april
2020), Wilma Veerman.
Het ziekteverzuimpercentage daalde in 2020 van 2,85% (2019) naar 0,59%.
De gemiddelde verzuimduur in 2020 bedroeg 0,59% (1 geval).
KEW bood in de eerste helft van 2020 een stageplek aan aan Robbie Boot voor zijn
Bachelor studie Communicatie aan HZ University of Applied Sciences. Zijn onderzoek
31

Kunsteducatie Walcheren - jaarverslag 2020

t.b.v. Cultuurkwadraat richtte zich op de motivatiefactoren van scholen om al dan
niet deel te nemen aan De Cultuur Loper en/of het Stimuleringsbudget verdieping
cultuuronderwijs. Robbie voltooide zijn studie in augustus met succes.
Vanwege de coronabeperkingen is besloten voorlopig af te zien van het bieden van
stageplaatsen.
6.4. Kantoor en thuiswerken
KEW houdt sinds 2016 kantoor in het pand Kuiperspoort 12 in Middelburg. Dit
rijksmonument is dat jaar daartoe gemoderniseerd. In 2019 vonden de nodige ICTaanpassingen aan de werkplekken plaats.
Door de coronauitbraak en als gevolg daarvan het dringend advies van de
rijksoverheid om thuis te werken, heeft KEW alle medewerkers daartoe in 2020
gefaciliteerd (laptop en beeldscherm voor thuisgebruik, vergoeding kosten gebruik
privé smartphone, e.d.). De kantoorbezetting is sinds maart 2020 beperkt gehouden
tot alleen de daar noodzakelijke werkzaamheden.
6.5. Goed opdrachtgeverschap
KEW werkt uitsluitend met docenten en specialisten cultuureducatie en
cultuurparticipatie 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 praktijk van
onderwijs en sociale domein en prijs.
Bij het verstrekken van opdrachten aan cultuurprofessionals maken we gebruik
van de modelovereenkomst van onze brancheorganisatie Cultuurconnectie, die
door de Belastingdienst is goedgekeurd. Daartoe is de overeenkomst van KEW in
2020 aangepast.
KEW werkt sinds 2019 met de Fair Practice Code als uitgangspunt voor goed
opdrachtgeverschap.
6.6. Kwaliteit in Beeld
Als aangesloten instelling bij de brancheorganisatie Cultuurconnectie werkt KEW
met het certificeringskader Kwaliteit in Beeld van de Certificeringsorganisatie
Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). In het najaar van 2020 werd KEW
benaderd door CBCT voor een nieuwe audit in het kader van deze certificering. We
gaan het jaar 2021 benutten om een aantal processen, met name in de
bedrijfsvoering, aan de hand van het certificeringskader een update te geven.
Aansluitend zal de audit in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden.
6.7. 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). Cultuurkwadraat heeft zich sindsdien verder
ontwikkeld als hét Zeeuws kennisplatform voor cultuureducatie. Samen met de
partnerorganisaties KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren en de
combi Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen / Toonbeeld maakt Cultuurkwadraat
zich met verschillende projecten sterk voor een blijvend bloeiende
cultuureducatiepraktijk in en rondom het Zeeuwse onderwijs. Inmiddels is
Cultuurkwadraat niet alleen penvoerder voor Cultuureducatie met Kwaliteit, maar
ook voor De Cultuurbus, het erfgoededucatieproject Reizen in de Tijd door Zeeland
en de Proeftuin Muziekeducatie (zie verder bij 4.1.9 en 4.1.10).
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Cultuurkwadraat heeft sinds 2017 onderdak bij Kunsteducatie Walcheren. De
directeur-bestuurder van KEW is tevens directeur-bestuurder van
Cultuurkwadraat. Naast dat adviseurs van KEW de inhoudelijke contactpersonen
zijn voor bovengenoemde regelingen en projecten, worden vanuit KEW ook de
backoffice-werkzaamheden ondersteund: communicatie, secretariaat en financiële
administratie.
Stichting Cultuurkwadraat brengt een eigen jaarverslag en jaarrekening over 2020
uit.
6.8. Financiële ondersteuning
De in 2020 uitgevoerde projecten en activiteiten waren mogelijk dankzij financiële
ondersteuning van:
• Structurele en projectmatige werkzaamheden cultuureducatie en
cultuurparticipatie
•
•
•

Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen, Jeugdfonds Sport & Cultuur,
Noodfonds Rabobank;
Etty Hillesum: worden wie je bent

Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland, VSBfonds, Fonds21, Stichting
Moerman Promotie Vlissingen en Gemeente Middelburg;
The Beatyard

Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland, VSBfonds, Fonds voor
Cultuurparticipatie;
Pennywafelhuis

Gemeente Middelburg, KNHM/Kern met Pit, MAEX Zeeland.

Op 2 september 2020 opende wethouder Rens Reijnierse van de gemeente Vlissingen
Cultuur@CruyffCourts. Rechts naast hem Dax Hovius, winnaar van The Voice Kids, die
aansluitend een optreden verzorgde.

33

Kunsteducatie Walcheren - jaarverslag 2020

Kunsteducatie Walcheren
Kuiperspoort 12
4331 GS Middelburg
(0118) 414 928
info@kewalcheren.nl
www.kewalcheren.nl
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