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VOORWOORD

CULTUURPARTICIPATIE

• Samenleving 

• Amateurkunst

TALENTONT WIKKELING

CULTUUREDUCATIE

• Primair onderwijs

• Voortgezet onderwijs 

DE ORGANISATIE 

• Algemeen 

• Organisatiestructuur en personeel

• Financiën

• Certificering Cultuurkeur

• Samenwerking met (culturele) organisaties

COLOFON

Dienstverlening in
een andere (corona)jas.
De aanhoudende pandemie heeft grote gevolgen gehad 

voor onze manier van werken. Vanuit huis werkend is 

de digitalisering van onze organisatie heel snel gegaan. 

Van het online overleggen tot aan het verzorgen van 

online netwerkbijeenkomsten met meer dan 200 

deelnemers. Cursussen, webinars, hybride werken: 

zolang de techniek en internet ons niet in de steek 

lieten, zijn we tot veel in staat gebleken. 

Natuurlijk was ook in 2021 het grootste gemis het niet volledig 
kunnen uitvoeren van projecten op scholen, het niet kunnen 
organiseren van de Maand van de Amateurkunst of projecten 
in wijken en dorpen. Het najaar bracht de mogelijkheid van 
een alternatieve Uitmarkt Emmen Inside|Out 2021 ter opening 
van het culturele seizoen. Op kleine schaal hebben op diverse 
locaties activiteiten plaatsgevonden. 

De adviesfunctie voor het onderwijs heeft een verdiepingsslag 
gekregen. Er was mogelijkheid met enkele VO-scholen dieper in 
te gaan in het (her)definiëren van hun cultuurbeleid. De nieuwe 
periode van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2021-
2024) bracht in het PO intensieve online 1-op-1 gesprekken 
waarbij het kind centraal staat op gang. Zowel in de gemeente 
Emmen als in Provincie Drenthe wordt gewerkt aan een 
netwerk voor het Jonge Kind in samenspraak met kinderopvang, 
voorscholen en opleiders MBO en HBO. De Kunstbeweging zet 
specifiek in op deze doelgroep.

De samenwerking met Bibliotheek Emmen krijgt inhoudelijk 
vorm in grote samenwerkingsprojecten als het STROOMlab, de 
Kinderboekenweek en een grote Europese tentoonstelling in de 
centrale bibliotheek. 

In vervolg op het onderzoek in 2020 over het mogelijk 
samengaan van De Kunstbeweging met Bibliotheek Emmen, is 
door de Raden van Toezicht van beide organisaties besloten 
tot fusie over te gaan. Met dit besluit is door het jaar heen hard 
gewerkt om per 1 januari 2022 tot een juridische fusie te komen. 

Interne processen op het gebied van organisatiestructuur, 
kantoorautomatisering, personele organisatie, positionering, 
naamgeving, enz. hebben veel tijd genomen van met name het 
bestuur, de Raad van Toezicht en de ondersteunende afdeling.

Met het dagelijks om 10.00 uur online koffiemomentje is het 
onderlinge contact tussen de collega’s gebleven en hebben 
wij elkaar kunnen motiveren om vol passie te blijven inzetten 
op waar De Kunstbeweging voor staat: het bijdragen aan en 
stimuleren van de ontwikkeling van inwoners van de gemeente 
Emmen met de creatieve kracht van kunst.
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CULTUURPARTICIPATIE

1. Samenleving
Kunst en cultuur worden steeds vaker ingezet bij 

maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, eenzaamheid, 

vergrijzing, sociale cohesie, veiligheid en een inclusieve 

samenleving. Door kunst en kunstbeoefening worden 

mensen geraakt.  

Door onderwerpen op een andere manier te delen en 

ervaren dan de dagelijkse- merken we dat we allemaal 

mens zijn en misschien niet zoveel van elkaar verschillen 

als we soms denken. Het zorgt voor nieuwe inzichten, 

verbinding met elkaar en inspiratie. Uit onderzoek blijkt 

dat de kwaliteit van ons leven erdoor toeneemt en onze 

woonomgeving aantrekkelijker wordt. 

De Kunstbeweging verbindt partijen uit verschillende 

sectoren in de samenleving. We realiseren activiteiten, 

doen onderzoek en adviseren bij trends en ontwikkelingen. 

We betrekken inwoners van alle generaties en culturen bij 

projecten die leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen en 

werken nauw samen met (lokale) organisaties, kunstenaars 

en de gemeente.

In 2021 was er veel niet mogelijk maar de inhoudelijke 

ontwikkeling en verdieping gingen door. We werken 

in 2022 nog meer in netwerken aan maatschappelijke 

thema’s, werken toenemend met de principes van Co-

creatie en Design Thinking en merken dat lokale partners 

deze werkwijze en onze voortrekkersrol hierin waarderen.

Wijkprojecten

In Angelslo leerden kinderen van groep 6, 7 en 8 van basisscholen 
OBS Angelslo en ‘t Twiespan in 2020 filmen, vloggen en 
interviewen. Zij werden aangezet tot nadenken over hun eigen 
woonwijk en maakten filmportretten van elkaar en van inwoners 
uit de wijk. Door Corona kon het wijkfeest, dat we als vervolg 
gepland hadden niet doorgaan maar realiseerden we eind 2020 
een wensboom in samenwerking met de winkeliers- vereniging 
in de kerstvakantie in het winkelcentrum. Ook het vervolg in 
2021 bleek lastig, mede doordat alle samenwerkingspartners 
iets anders gingen doen of andere prioriteiten hadden (Sedna, 
de scholen en de gebiedscoördinator). Wel is er besloten een 
fotoproject voor jongeren te starten en dit te koppelen aan het 
project Groeten Uit.
 
In 2020 hebben bewoners van de wijk Bargermeer Meerveld 
deelgenomen aan de training van LSA Jongeren actief in de 
buurt. Uitkomsten uit de afsluitende bijeenkomst zouden 
worden opgenomen in een publicatie. Daarvoor heeft ook een 
interview plaatsgevonden met drie wijkbewoners en Adviseur 
Participatie. De publicatie is klaar en wordt binnenkort gedrukt 
of online gezet aldus LSA.

In 2021 is de samenwerking met de wijk weer kleinschalig 
opgepakt. Er heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden 
en als uitkomst hierop is besloten om in eerste instantie met 
bewoners van de Buitenweg een participatie activiteit(en) te 
realiseren. De Emmense kunstenaar Myrte van Dijk heeft een 
start gemaakt met het bezoeken en interviewen van inwoners. 
Voor 2022 is de intentie om een gezamenlijk kunstwerk te 
realiseren dat haar oorsprong vindt bij wensen die opgehaald 
zijn bij inwoners en dit (deels) samen met hen vorm te geven.
 

De Kunstbeweging zet in op actieve cultuurdeelname van inwoners. Kunst en cultuur raken 

vrijwel altijd emoties en zijn daardoor een rijke en waardevolle bron om mee te werken en mensen

te bereiken. Juist die actieve deelname was gedurende 2021 nauwelijks mogelijk. 

Zoals te lezen is in dit jaarverslag is er zoveel mogelijk contact gemaakt met doelgroepen. In vele (veelal online) 
gesprekken zijn activiteiten ontwikkeld en voor besproken, maar de realisatie moet in de meeste gevallen
wachten tot in 2022, wanneer de samenleving weer open kan zijn en activiteiten mogelijk worden. 
We verdelen de afdeling Cultuurparticipatie in twee onderdelen: samenleving en amateurkunst.

Groeten Uit Extra

Het fotoproject Groeten Uit is ontstaan vanuit de behoefte 
contact te leggen met inwoners in Angelslo, tijdens de eerste 
coronagolf. De titel ‘Groeten Uit’ verwijst naar ansichtkaarten 
uit verre vakantie- bestemmingen. Tijdens de pandemie konden 
mensen niet reizen en verbleven veelal thuis. Dus ontmoetten 
zij elkaar op openbare plekken zoals de lokale winkelcentra. 
De foto’s laten een beeld zien van de inwoners in coronatijd 
en korte interviews geven een indruk van de tevredenheid 
onder inwoners over hun woon- en werkplek. In 2021 zou een 
tentoonstelling plaatsvinden in het CBK Emmen. Deze is twee 
keer uitgesteld en staat nu gepland in april van dit jaar 2022.

Groeten Uit Extra betekent dat we het project hebben 
uitgebreid. Het plan is opgevat om aan de tentoonstelling 
workshops portretfotografie te koppelen. Bij de start kunnen 
gezinnen en kinderen in het CBK deelnemen, waar de 
tentoonstelling plaatsvindt. Daarna realiseren we workshops 
in Angelslo en is de gedachte om, met de kunstenaar JR als 
inspiratie voor de jongeren murals te realiseren: fotoportretten 
die op papier worden afgedrukt en in de openbare ruimte op 
enkele plekken in de wijk tentoongesteld worden.
 
Dag en week van de Mantelzorg

De Kunstbeweging draagt al enkele jaren bij avan het initiatief 
van de gemeente om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. 
In 2020 gebeurde dit met het succesvolle alternatief Ode aan 
de Mantelzorger. In 2021 heeft de Week van de mantelzorg 
gelukkig weer fysiek plaatsgevonden en heeft De Kunstbeweging 
aan de openingsdag bijgedragen met een optreden van de 
Drentse zangeres Martijje en diverse kunstzinnige workshops 
o.l.v. kunstenaars uit Emmen en omgeving.

Eenzaamheid

In 2021 hebben we een start gemaakt met het nadenken en 
uitwisselen over het thema eenzaamheid. Eenzaamheid neemt 
flink toe en veel organisaties zijn er op hun eigen manier mee 
bezig. We hebben besloten in ieder geval een Symposium 
rond dit thema te organiseren waarin we alle lokale partijen 
betrekken en aansluiten bij het landelijke programma Een tegen 
eenzaamheid waar al veel gemeentes in participeren. Belangrijk 
vinden we om niet alleen op de doelgroep ouderen te focussen 
maar zeker ook de groep jongeren mee te nemen. Dit nadenken 
krijgt een concrete uitwerking in 2022.

Makersplaats STROOMlab

Het nieuwe STROOMlab op de eerste verdieping van de 
centrale bibliotheek heeft in 2021 vorm gekregen. Door Corona 
stagneerde de ontwikkeling aanvankelijk, maar o.l.v. de labcoach 
staat er inmiddels een goed geoutilleerde makers plaats waar 
een vaste groep jongeren de open lab dagen bezoekt en een 
wisselende groep deelneemt aan de extra activiteiten. 

Het STROOMlab is een plek waar jongeren kunnen 
experimenteren, ontdekken, maken en geïnspireerd raken. 
Ze kunnen zich daar creatief ontwikkelen en gelijkgestemden 
ontmoeten. De lab coach (aangesteld in december 2020) heeft 
de werkwijze van het samen met jongeren ontwikkelen van 
programmering omgezet naar zoveel mogelijk (online) contacten 
realiseren waaruit o.a. online communities zijn ontstaan.  Ook VO 
scholen beginnen de weg naar het STROOMlab te ontdekken. 
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CULTUURPARTICIPATIE

2. Amateurkunst
De amateurkunst in Emmen kent een breed netwerk in 

diverse disciplines. Het netwerk bestaat uit beoefenaars die 

lid zijn van amateurkunstverenigingen én kunstbeoefenaars 

die niet in ‘georganiseerd’ verband actief zijn. Naast het 

verrijkende en verbindende aspect van samen cultuur 

maken en beleven hebben deze groepen een grote 

sociale en maatschappelijke waarde, bijvoorbeeld in het 

voorkomen van eenzaamheid. Amateurkunstverenigingen 

geven hun wijk of dorp kleur, hebben een sociale functie 

en leveren een groot aandeel in het mentaal welbevinden.

We zien dat steeds meer verenigingen zich creatief 

ontwikkelen, buiten hun kaders gaan denken en vaker 

samenwerking met andere verenigingen en partijen zoeken. 

In bijna alle wijken en dorpen van Emmen zijn activiteiten 

op het gebied van amateurkunst te vinden. Dit betekent dat 

kunst en cultuur voor veel inwoners in Emmen dichtbij zijn.

Het afgelopen jaar heeft gezorgd voor veel uitval; veel 

amateurkunstenaars konden hun hobby niet (gezamenlijk) 

uitvoeren. 2022 brengt de uitdaging om te zorgen dat we 

samen de juiste stappen zetten die nodig zijn om het netwerk 

te behouden. In het land zijn veel onlinebijeenkomsten 

georganiseerd waarbij werd ingegaan op actuele thema’s. 

Met collega instellingen houden we hier contact over. 

Doe-ma-mee-dagen

Omdat veel gezinnen in de zomerperiode wegens Corona 
niet op vakantie gingen hebben we i.s.m. de bibliotheek, een 
workshopaanbod voor kinderen van groep 6 t/m 12 jaar met dans, 
slagwerk, beeldend en techniek georganiseerd. De workshops 
werden in alle vestigingen van de Bibliotheek georganiseerd en 
in wijkcentrum Angelslo i.s.m. Sedna. Het voornemen is dit elke 
zomervakantie te organiseren als vaste activiteit, waarbij extra 
aandacht komt te liggen op de mogelijkheden van het vervolgen 
van kunstzinnige lessen in de vrije tijd, zowel voor de kinderen 
als voor de ouders. 

Europe Readr - Het leespaviljoen

Het digitale Europe Readr-platform brengt actuele 
maatschappelijke vraagstukken bij lezers over de hele wereld. 
Studenten van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft 
maakten in 2021 een stedelijke kunstinstallatie in de open 
ruimte. In het najaar begon de installatie aan haar eerste reis 
door het land om de leescultuur en nieuwe manieren van 
denken over de huidige uitdagingen van Europa en de rest van 
de wereld te stimuleren. Kern van het project was ‘Open a 
book for a better future’. Ook Bibliotheek Emmen heeft het 
paviljoen tentoongesteld. Bezoekers van jong tot oud konden 
hun favoriete boek opschrijven en boeken lenen uit de speciaal 
hiervoor verzamelde collectie. Naast het paviljoen was in de 
centrale bibliotheek de tentoonstelling ‘Poetry Images’ van 
illustratoren van Hongaarse kinderboeken te zien waaraan 
workshops voor kinderen werden gekoppeld. Dit project was 
een voorbeeld van samenwerking met Bibliotheek Emmen.

Symfonica in D

2021 was een bijzonder jaar met 2 versies van het project.  
Van de uitgestelde versie van 2020 is een gefilmde online editie 
gemaakt, gebaseerd op een speciaal hiervoor gecomponeerd 
lied van de Drentse zangeres Martijje. Deelnemers studeerden 
de partijen in met hun muziekdocenten en vervolgens werd dit 
opgenomen en gemonteerd tot clip. De tweede editie kon eind 
oktober 2021 live doorgaan in het ATLAS Theater. Hieraan 
deden in totaal 95 kinderen mee (orkest en koor).   

#GOCLASSIC

Dit provinciale (klassieke) muziekproject voor jongeren en 
jongvolwassenen tot 27 jaar is volop in ontwikkeling. Na een 
debuut op Festival Veenhuizen in 2021 wordt nu toegewerkt 
naar een Summerschool in de zomer van 2022. 
 
Harfa 

Ook in 2021 hebben diverse leerlingen hun Harfa theorie- 
en praktijkexamens gedaan.  Er waren 12 leerlingen voor het 
theorie - en 7 voor het praktijkexamen. 

Lezing passiewerken Bach

Traditiegetrouw worden in de tijd voor Pasen veel passiewerken 
uitgevoerd. Toonkunstkoor Emmen voert jaarlijks de Mattheüs 
Passion uit in de Grote Kerk. Toen dit niet door kon gaan 
hebben we samen met hen een lezing over de passiewerken 
van Bach aangeboden, die werd uitgevoerd door de dirigent van 
het Toonkunstkoor.

Workshop online afbeeldingen maken

De PR van verenigingen heeft zich de afgelopen jaren stevig 
ontwikkeld. De verenigingen hebben de kracht en het belang 
van social media ontdekt in de huidige tijd. De Kunstbeweging 
heeft daarom een workshop ‘Online afbeeldingen maken’ 
aangeboden. In 2022 wordt deze vervolgd en wordt de 
workshop ook aangeboden aan cultureel ondernemers van o.a. 
de website CultuurMarktplaatsEmmen. 

www.cultuurmarktplaatsemmen.nl

Op deze website staan een overzicht van cultureel aanbod 
voor zowel binnen- als buitenschoolse kunsteducatie als ook de 
amateurkunstverenigingen in alle wijken en dorpen. Inwoners 
blijken deze website goed te vinden. In 2021 werden er 9106 
unieke paginaweergaven geteld

Maand van de Amateurkunst

Jaarlijks wordt in juni de MAK (IK TOON) georganiseerd. 
Vanwege Corona hebben we deze verplaatst naar november, 
hoewel er ook toen nog veel beperkingen waren t.a.v. 
groepsbijeenkomsten. Er waren wel diverse optreedlocaties 
beschikbaar gesteld zoals de Grote Kerk, het Atlastheater, Café 
Groothuis en het Rensentheater. Diverse verenigingen hebben 
zich hiervoor aangemeld en konden zodoende weer eens 
opgetreden, wat ze erg fijn vonden na zo’n lange periode van 
stilstand. In de toekomst willen we de MAK breder uitzetten 
door o.a. ook in buitendorpen optreedlocaties beschikbaar te 
stellen, op locatie workshops en activiteiten aan te bieden en de 
wensen van partijen die in de buitendorpen actief zijn op te halen.  
 
Uitmarkt Emmen

Uitmarkt Emmen vond vanwege de maatregelen in 2021 in 
afgeslankte editie plaats. In het 2e weekend van september was 
er in samenwerking met Stichting Uitmarkt Emmen, ATLAS 
Theater, het  Rensentheater, De Muziekkoepel, The Bake 
Shop, CKB Emmen, De Brede School, Bibliotheek Emmen, 
De Kunstbeweging, Stichting Grote Kerk Cultureel, Loods 
13, STROOMlab Emmen, Urban Arts MM, Writer’s Block 
Emmen, De Nachtwacht van Emmen en Filmhuis Emmen een 
gevarieerd programma voor alle leeftijden. De Kunstbeweging 
heeft in dat weekend de cultureel aanbieders van de website  
www.cultuurmarktplaatsemmen.nl gepromoot. ■

Vanuit de opdracht Talentontwikkeling zijn 

twee initiatieven ontwikkeld:

Het V.I.P. Scholierenkoor (Voices in progress) 

Dit koor draaide op locatie in de Bibliotheek een pilot van 10 
lessen onder leiding van Martine Salomons. Aan deze pilot deden 
13 jongeren mee. Het is de bedoeling dat dit initiatief wordt 
verduurzaamd. Er is contact over een eventuele toekomstige 
samenwerking met project Veenbrand.

Kunstbende 

De Kunstbende promotor bezocht i.h.k.v. de jaarlijkse 
Kunstbende scholentour alle VO  scholen in de gemeente om 
scholieren te informeren en ze enthousiast te maken voor 
deelname aan Kunstbende. In februari ‘22 kunnen de aspirant 
deelnemers deelnemen aan en gevarieerde workshopdag. ■

Doe-ma-mee-dagen!  

Doe deze zomer gratis mee met 
drummen, dansen, techniek en kunst!

ZOMERACTIVITEITEN

TALENTONT WIKKELING
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CULTUUREDUCATIE

1. Primair Onderwijs
Opdracht gemeente Emmen

•  Advies aan onderwijsinstellingen t.b.v. verankering
 van cultuureducatie in het leerplan
•  Aansluiting zoeken bij Brede school Emmen en
 Voortgezet Onderwijs
•  Het mede verzorgen van inspiratiebijeenkomsten
 in het kader van de voorscholen
•   Productontwikkeling en uitvoering t.b.v. het basisonderwijs

De Kunstbeweging brengt de werelden van kunst en onderwijs 
in de gemeente Emmen bij elkaar. Wij helpen scholen in het 
basis-en voortgezet onderwijs met hun cultuurbeleid en hun 
-programma zodat kunst en cultuur toegankelijk is voor iedereen. 
Kinderen ontdekken, leren en groeien door zich creatief te 
ontplooien. Elke school maakt zijn eigen cultuurbeleid. 
Wij delen onze kennis over kunst- en cultuuronderwijs, adviseren 
scholen en bieden trainingen en ondersteuning zodat scholen 
hun eigen cultuurbeleid kunnen ontwikkelen. Samen met de 
school creëren en realiseren we kunst- en cultuurprogramma’s. 
Daarbij gebruiken wij ons netwerk, onze kennis en ervaring.

KERNTAKEN 
• Scholen aanjagen, adviseren, ondersteunen en inspireren
 bij hun cultuuronderwijs
• Waar nodig nieuwe producten ontwikkelen
• Begeleiding bij subsidie-aanvragen:

1. CMK-regeling productontwikkeling voor cultuuraanbieders
2. CMK-regeling voor scholen
3. Participatie in innovatieve trajecten/onderzoek: 
 Leergemeenschappen
4. Meer Muziek in de Klas, totstandkoming activiteiten 
 Muziekakkoord Drenthe

8

FACTS & F IGURES

Totaal aantal leerlingen 

in het primair onderwijs:

8314 

Tot augustus 2021 konden scholen beschikken over de 

CMK2-subsidie. 57 van de 61 basisonderwijs scholen 

kregen deze subsidie. Een aantal scholen heeft in overleg 

bewust gekozen geen gebruik te maken van de regeling. 

Oorzaak van de terugloop is dat een aantal scholen de 

verplichte EVI (evaluatie instrument) niet heeft ingevuld.

Inmiddels is bekend dat er vanuit de regeling CMK3 ruim 1,5 
miljoen euro is toegekend voor de komende 4 jaar. Hiermee 
kan stichting Compenta alle Drentse basisscholen blijven 
ondersteunen. De Kunstbeweging is voorzitter van Compenta. 
Inmiddels hebben 50 van de 61 scholen een toekenning voor 
de CMK3-subsidie. Van de overige scholen is het grootste deel 
van plan vanaf 2022-2023 gebruik te gaan maken van deze 
subsidiegelden, enkele scholen kiezen er bewust voor er geen 
gebruik van te maken.

PERCENTAGE SCHOLEN DAT VOOR 
2020 -2021 CMK 2 SUBS ID IE  KREEG:

90 %

PERCENTAGE SCHOLEN DAT VOOR 
2021-2022 CMK3 SUBS ID IE  KREEG:

82 %

ADVIESFUNCTIE CULTU UREDUCATIE PO

De Kunstbeweging heeft twee adviseurs cultuureducatie 

voor het basisonderwijs. Deze adviseurs adviseren 

en ondersteunen 100% van de Emmense basisscholen 

bij het ontwikkelen van gestructureerd en geborgd 

cultuuronderwijs op school en op het gebied van de 

subsidieregelingen CMK. 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit stimuleert en 
ondersteunt basisscholen om de eigen deskundigheid op het gebied 
van cultuuronderwijs uit te breiden en leerlijnen te ontwikkelen 
voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Advies en ondersteuning, 
kennisdeling via inspiratie- en netwerkbijeenkomsten en diverse 
trainingen, coachingstrajecten en workshops hebben online 
plaatsgevonden en waar mogelijk fysiek. Wij informeerden de 
scholen over de CMK2-periode (2017- 2020) en hebben hen 
ondersteund bij de totstandkoming van hun plannen voor CMK3- 
periode (2021-2024).

Compenta productontwikkeling

Vanuit Compenta is een bedrag van €5.000,- per aanvraag 
beschikbaar voor productontwikkeling. Zes culturele aanbieders 
maken samen met 7 basisscholen in de gemeente Emmen in 2021 
gebruik van deze regeling:
• De Kardinaal Alfrinkschool i.s.m. Atréyoe
• Thriantaschool i.s.m. Atelier Marion Mencke
• ICB Twiespan i.s.m. Speel je Wijs
• OBS de Viersprong, OBS de Spil en OBS de Planeet 
i.s.m. Mike Pruijn en i.s.m. Theaterwerk Mayke Kraaijvanger

Compenta leergemeenschappen

Vanuit Compenta participeert De Kunstbeweging in het onderzoek 
naar Leergemeenschappen op scholen en in een gezamenlijk 
onderzoeksproject van de Hanzehogeschool/NHL Stenden en 
Compenta. In Emmen participeert in dit onderzoek:
• het Drenthe College Emmen samen met BSO Kinderwereld 
in Emmen en cultureel aanbieder Atelier Abel. Zij vormen een 
leergemeenschap waarin op een vernieuwende manier een 
examenonderdeel voor studenten wordt ontwikkeld. In 2021 zijn 
vervolgstappen gezet in dit ontwikkelproces.

Compenta Symposium Brandstof

In samenwerking met Kunst & Cultuur Groningen heeft Compenta 
van 12 t/m 22 april 2021 in het kader van CMK het symposium 
Brandstof, Noordelijk Festival Cultuureducatie georganiseerd. 
Leerkrachten, directeuren, interne cultuurcoördinatoren en 
cultureel ondernemers konden iedere middag deelnemen aan 
diverse lezingen en workshops. In verband met corona waren 
alle activiteiten online.

Compenta cursussen ZZP-Impuls

Bij het Fonds voor de Cultuurparticipatie is in maart 2021 door 
Compenta en Kunst & cultuur Groningen een aanvraag gedaan 
bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor scholing van ZZP-
docenten op het gebied van digitaal en hybride werken in het 
onderwijs. Deze aanvraag van € 70.000,00 is gehonoreerd. 
In oktober en november 2021 vond het trainingsprogramma 
plaats met daarin diverse modules op het gebied van digitale 
vaardigheden, hybride concepten, online ondernemerschap en 
online presenteren.

ICC-cursus

• 2020 – 2021 7 deelnemers 

• 2021 – 2022 7 deelnemers 

Om de deskundigheid op gebied van cultuureducatie te vergroten 
werken veel scholen met een ICC’er (Interne Cultuurcoördinator). 
Deze cultuurcoördinator is dé spil voor goed cultuuronderwijs. 
De Kunstbeweging heeft landelijk gecertificeerde trainers in dienst 
die de cursus in Emmen verzorgen. De inhoud van de cursus 
wordt jaarlijks geactualiseerd en voldoet aan de nieuwste landelijke 
richtlijnen. Tijdens de cursus schrijven de deelnemers voor hun 
eigen school een cultuurbeleidsplan. Daarmee sturen ze heel 
gericht op cultuureducatie in hun school.
 
ICC-netwerkbijeenkomsten

Naast de ICC-cursus organiseren we ook ICC- 
netwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kennen een 
theoretisch en praktisch deel. Zo komen inspirerende gasten aan 
het woord, bespreken we de nieuwste ontwikkelingen en gaan 
we praktisch aan de slag zodat deelnemers het geleerde meteen 
de volgende dag in de praktijk kunnen brengen. Daarnaast leren 
ICC’ers van elkaar door elkaar te ontmoeten en samen met 
cultuuronderwijs aan de slag gaan.

9
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Het jonge kind

Om de creativiteitsontwikkeling bij het jonge kind te stimuleren 
organiseert De Kunstbeweging i.s.m. met Gemeente Emmen, 
Stichting Peuterwerk, OKCE en Bibliotheek Emmen jaarlijks 
inspiratiebijeenkomsten en workshops. Deze bijeenkomsten 
organiseren we voor pedagogisch medewerkers, locatieleiders, 
leerkrachten, onderwijs- assistenten, MBO- en HBO- docenten 
en andere belangstellenden die werken met- en voor het jonge 
kind binnen de gemeente Emmen.

• Op 3 februari 2021 stond een (online) inspiratiebijeenkomst 
  rondom het thema ‘Prikkels’ gepland. Kinderergotherapeut 
Basje Wentink deelt haar kennis over de ‘prikkelbehoefte’ van 
kinderen en zet deelnemers ook zelf aan de slag. Er waren 187 
deelnemers.

• De (online) bijeenkomst ‘De kunst van het verleiden’ werd 
op 9 september 2021 verzorgd door Natasja de Kroon. Tal 
van onderzoeken tonen aan waarom het zo belangrijk is om 
te werken aan creativiteit en doorgaande lijnen. Vanuit het 
waarom (de theorie) maakte zij de vertaalslag naar het hoe en 
wat (de praktijk). Dit deed ze aan de hand van inspirerende 
praktijkvoorbeelden uit gemeente Emmen en het aanreiken van 
concrete handelingssuggesties. 

• Jonge kinderen hebben een natuurlijke bewegingsdrang, een 
grenzeloze fantasie en kunnen zich helemaal laten gaan. Dit 
maakt het een feest om met ze te dansen! Maar hoe pak je dit 
het beste aan? Die vraag was leidend voor de (online)  inspiratie 
bijeenkomst ‘Dans wijs met het Jonge Kind’ met Marsha Kester 
op 17 november 2021.

Begrijpen met je handen

(creativiteitsontwikkeling bij het Jonge kind)

I.s.m. Brede school Emmen zou de cursus ‘Begrijpen met je 
handen’ voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers 
opnieuw worden aangeboden. De cursus is in januari 2022 
gestart.  I.s.m. Brede School is het ontdekatelier (als workshop) 
een aantal keer uitgezet in de voorscholen in Weerdinge, 
Schoonebeek en Zwartemeer. Vanuit Compenta is een opdracht 
verleend aan Jeska Aasman om te komen met een voorstel voor 
(de implementatie van) een leergang creativiteitsontwikkeling 
voor jonge kinderen in heel Drenthe. Deze opdracht loopt 
door in 2022.

Muziekonderwijs 

MuziekAkkoord Drenthe

In het kader van MuziekAkkoord Drenthe zijn in 2021 de 
resultaten van het onderzoek naar de stand van zaken van 
het muziekonderwijs op de basisscholen in Drenthe gedeeld 
met diverse betrokkenen zoals schoolbesturen, gemeentes en 
individuele scholen. 
 
MuziekMatch 

In aansluiting op de uitkomsten van de nulmeting zijn 
plannen ontwikkeld ter stimulering en verbetering van het 
muziekonderwijs op school. Deze kunnen bekostigd worden uit 
de subsidie van de MuziekMatch (€70.000,00), die in 2020 is 
toegekend aan Muziekakkoord Drenthe. Het betreft provinciale 
plannen en lokale plannen. Provinciaal zijn de volgende 
activiteiten georganiseerd of in voorbereiding: 
• Het aanbieden van gratis digitale muzieklessen van
 Boomboomclap aan alle basisscholen in de 
 Kindermuziekweek 2021. 
• Bekostiging van workshops speciaal gericht op het Jonge 
 Kind bij het ondertekenmoment voor de 33 Drentse 
 Kinderopvangorganisaties op 9 juni 2021. 
• Voor het lokale inspiratietraject voor basisscholen in Emmen 
 is €10.000,00 beschikbaar gekomen. De Kunstbeweging 
 heeft in 2021 in samenwerking met alle schoolbesturen 
 en de gemeente Emmen een concept ontwikkeld voor een 
 Emmen-breed muziekproject (Zing & Spring), dat 
 plaatsvindt in mei/juni 2022. Schoolbesturen, gemeente 
 Emmen en De Kunstbeweging hebben financiële 
 ondersteuning toegezegd voor dit project.
 

Impuls Muziek

In 2021 hebben 4 scholen deelgenomen aan de Regeling 
Impuls Muziek. Voor twee scholen was dit een verlenging 
van het driejarig subsidietraject. Dit traject is gericht op de 
totstandkoming van een gestructureerde leerlijn muziek 
voor alle groepen van de basisschool, het vergroten van de 
deskundigheid van het team en het versterken van de verbinding 
binnen schools- en buitenschools muziekonderwijs.
De Kunstbeweging ondersteunt scholen bij de uitvoering 
van deze regeling, zoals bijvoorbeeld de invulling van het 
deskundigheidstraject. Daarnaast ondersteunen we bij 
tussentijdse bijstelling en/of verlenging van het uitvoeringstraject.

• OBS ’t Eenspan, Centrum Emmen, verlengd
• OBS De Iemenhof, Schoonebeek
• CBS De Zwaluw, Zandpol
• CBS De Brug, Klazienaveen
 
Projecten en trainingen voor leerkrachten 

in het primair onderwijs 

Activiteiten op scholen

De Kunstbeweging jaagt scholen aan om cultuuractiviteiten 
structureel in hun onderwijs op te nemen, passend bij hun 
specifieke cultuurbeleid. Op vraag van de school verzorgen wij 
de organisatie van projecten, workshops en activiteiten. Hierbij 
stimuleren we scholen om eigen keuzes te maken en contact 
met lokale culturele ondernemers te leggen, bijvoorbeeld via 
de website: www.cultuurmarktplaatsemmen.nl

Op vraag van de scholen laat De Kunstbeweging 
aanbod ontwikkelen i.s.m. (lokale) culturele aanbieders. 
Deskundigheidsbevordering is één van de speerpunten binnen 
de CMK-regeling en de regeling Impuls Muziek. Denk hierbij 
aan teamtrainingen, individuele trainingen, voorbeeldlessen en 
‘coaching on the job’ voor leerkrachten. 

• Basisschool Gerardus Majella in Nieuw-Schoonebeek is  
      ondersteund bij de doorontwikkeling van een eigen leerlijn 

drama. Een vakdocent drama begeleidde de leerkrachten bij 
de opzet en uitvoering d.m.v het geven van voorbeeldlessen, 
door ‘coaching on the job’ en lesbrieven.

• Op 7 april 2021 is online de Cultuurmarkt Emmen  
  georganiseerd om scholen en aanbieders te inspireren 
 en met elkaar in contact te brengen.

Corona-energizers!

Ter ondersteuning van het werk van leerkrachten in het digitaal 
en fysiek lesgeven tijdens de corona-crisis hebben we het 
initiatief genomen om tweewekelijks een inspirerende energizer 
online te zetten. Er staan meer dan 20 energizers op de website. 
Leerkrachten en kinderen reageren enthousiast.

Het jonge kind

Om de creativiteitsontwikkeling bij het jonge kind te stimuleren 
organiseert De Kunstbeweging i.s.m. met Gemeente Emmen, 
Stichting Peuterwerk, OKCE en Bibliotheek Emmen jaarlijks 
inspiratiebijeenkomsten en workshops. Deze bijeenkomsten 
organiseren we voor pedagogisch medewerkers, locatieleiders, 
leerkrachten, onderwijs- assistenten, MBO- en HBO- docenten 
en andere belangstellenden die werken met- en voor het jonge 
kind binnen de gemeente Emmen.

CULTUUREDUCATIE  ADVIESFUNC TIE  PR IMAIR ONDERWI J S
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KINDERBOEKENWEEK

De jaarlijkse Kinderboekenweek inspireren 
we samen met de bibliotheek honderden 
leerlingen met kunstzinnige workshops op het 
gebied van muziek, theater en striptekenen.

E INDFILM MET GROEP 8 

In plaats van de eindmusical maakte gastdocent 
Jovan Avramoski een eindfilm met groep 8. 
Leerlingen verzonnen zelf het verhaal, schreven het 
script, acteerden en hanteerden de camera.

OBS DE KUBUS 

Op Obs de Kubus deden 10 groepen 3 t/m 8 
diverse kunstzinnige workshops met dans, techniek 
en beeldende vorming.

KUN STPROJECT

Tijdens het kunstproject op de Groen van 
Prinstererer school kregen alle groepen van 
1 t/m 8 kunstworkshops, van beeldende 
kunst tot slagwerk en muziek.

THE ATERLESSEN

Theaterdocente Wendy Wanders verzorgde 
een serie theaterlessen voor 4 groepen op de 
St Franciscusschool.

K ARDINA AL ALFRINKSCHOOL 

Alle leerlingen van de 13 groepen van de 
Kardinaal Alfrinkschool maakten kennis met 
diverse dansstijlen in het grote dansproject, 
van kleuterdans tot hiphop.

CULTUUREDUCATIE  HIGHL IGHTS PR IMAIR ONDERWI J S
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Samenwerking staat hoog in ons vaandel
In 2021 is in het kader van Netwerk Cultuureducatie-Emmen 
de samenwerking tussen De Kunstbeweging, Atlas Theater, 
Bibliotheek Emmen, CBK Emmen en Kunst & Cultuur Drenthe 
voortgezet. Deze richt zich op een betere afstemming op de 
behoeften van het onderwijs wat betreft cultuuractiviteiten. 
Na overleg met een klankbordgroep van schoolleiders en 
cultuurcoördinatoren is ervoor gekozen om in 2021-2022 te 
werken met een breed gezamenlijk thema, waarbij aanbieders 
gemakkelijke kunnen aanhaken met lessen, workshops en 
voorstellingen. Gekozen is voor het thema Wij-de-wereld. 
We werken verder samen met diverse instellingen in Emmen 
en omgeving, zoals o.a. Brede school Emmen, Bibliotheek 
Emmen, CBK, Erfgoednetwerk Emmen, Stichting Peuterwerk, 
Ontwikkeling Kindcentra Emmen (OKCE) en NHL Stenden/ 
Hanzehogeschool Groningen, Drenthe College, Atlas Theater, 
We The North, Meer muziek in de klas.

We the North

Het belang van cultuureducatie in het onderwijs is de laatste 
jaren gegroeid, ook in Noord-Nederland. Maar het kan altijd 
beter. Daarom hebben de cultuureducatie-instellingen uit 
de drie Noordelijke provincies de krachten gebundeld in het 
project ‘Groot dromen, vandaag beginnen’.
Afgelopen jaren werd gezamenlijk gewerkt aan 
deskundigheidsbevordering van cultuuraanbieders en 
kunstvakdocenten, creatieve partnerschappen tussen onderwijs 
en het culturele veld en de verbinding tussen cultuur- en 
taaleducatie. De Kunstbeweging vertegenwoordigde Drenthe 
in de werkgroep. Deze periode werd door de werkgroep in 
2021 afgesloten met een inhoudelijke terugkoppeling met als 
titel GROOT DROMEN.

Stichting Compenta

De Kunstbeweging is voorzitter van Compenta. In gezamenlijkheid 
met Scala Hoogeveen/Meppel, ICO Assen en Kunst & Cultuur 
Drenthe geven we vorm aan dit Drentse subsidieloket voor 
Cultuureducatie met Kwaliteit. Met genoemde instellingen 
wordt ook samengewerkt op het gebied van Impuls Muziek, 
Drents MuziekAkkoord en deskundigheidsbevordering .

NHL-Stenden

De Kunstbeweging werkt ook samen met NHL Stenden 
Hogeschool. Zo hebben studenten van de pabo op basis 
van Design Based Education binnen de leergebieden Taal 
& Identiteit en Mens, Maatschappij & Burgerschap een 
onderwijsarrangement, workshop en webdesign voor De 
Kunstbeweging ontwikkeld waarbij de verbinding van taal en 
muziek centraal stond. 

KRAAK

Een belangrijk onderdeel gericht op deskundigheidsbevordering 
is KRAAK. KRAAK is een netwerk van cultuureducatie 
professionals die zich inzetten voor krachtige cultuureducatie 
en gelukkige kinderen. Een netwerk voor inspiratie, innovatie en 
duurzaam samenwerken. ‘Alleen ben je sneller, maar samen kom 
je verder’. Vanuit de overtuiging en ervaring dat we van elkaar 
willen blijven leren stond 2021 in het teken van plannen maken. 
M.i.v. 2022 zijn de KRAAK-bijeenkomsten ondergebracht 
bij Compenta, Stichting Kunst & Cultuur, Keunstwurk en 
Kunstkade. Deze partijen gaan samen 3 KRAAK-bijeenkomsten 
per jaar organiseren.
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2. Voortgezet Onderwijs
Opdracht gemeente Emmen

Vanuit de opdracht in het Product en Dienstenboek 2020 heeft 
de afdeling Voortgezet Onderwijs (VO) twee hoofdopdrachten:
• Adviseren en ondersteunen
• Projecten initiëren en organiseren op vraag van de scholen 

De afdeling Voortgezet Onderwijs bereikt 100% van de VO  
scholen op alle niveaus; VSO, Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO 
en VWO.

De VO scholen worden geadviseerd bij de ontwikkelingen in 
hun cultuuronderwijs. In gesprek met de cultuur- coördinatoren 
of CKV docenten worden de ontwikkelingen besproken 
en de vragen geïnventariseerd. Er is aandacht voor nieuwe 
ontwikkelingen en voor implementatie en verankering. De wens 
van de scholen staat altijd voorop.

Bij De Kunstbeweging is er één adviseur voor het Voortgezet 
Onderwijs. De adviseur volgt de landelijke ontwikkelingen en 
tendensen op de voet, door o.a. deel te nemen aan landelijke 
bijeenkomsten van het LKCA.

VO Netwerk Noord Nederland

In 2021 hebben we i.s.m. adviseurs van collega instellingen 
ICO en Kunst & Cultuur Drenthe online twee interessante 
meetings georganiseerd. Voor beide bijeenkomsten hadden 
we gasten uitgenodigd. Een medewerker van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie schoof online aan om onze vragen over 
de nieuwe VMBO -subsidieregeling te beantwoorden en een 
medewerker van CJP vertelde over de ontwikkelingen op het 
gebied van de Cultuurkaartgelden. 
De werkgroep organiseert ook inspiratiebijeenkomsten voor 
VO docenten. Helaas moest de geplande bijeenkomst in het 
Rensenpark i.v.m. de Coronamaatregelen verzet worden naar 
voorjaar 2022. 
 
CKV Netwerk

De adviseur VO begeleidt het CKV Netwerk waarin VO-scholen 
(afdeling HAVO/VWO) en culturele instellingen van gedachten 
wisselen over cultuureducatie. In de werkgroep worden o.a. 
ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het vak CKV besproken. 
Een terugkerend onderwerp is de KunstOntmoetingsDag 
(KOD). Ongeveer 650 à 700 CKV leerlingen nemen jaarlijks 

deel aan dit programma van de samenwerkende culturele 
instellingen zoals het CBK, de Bibliotheek, de Grote Kerk, het 
Filmhuis en het Atlas Theater. Ook nemen ze deel aan diverse 
workshops waarbij ze kennismaken met slagwerk, hiphopdans, 
rap en theater. De KOD kon op 21 september 2021 gelukkig 
gewoon doorgaan. 

Pilot: Voor het eerst waren de ruim 100 derdejaars van 
Terra Emmen erbij als pilot. We onderzoeken in 2022 of er 
belangstelling bij andere VMBO scholen is voor een ‘eigen’ 
Kunstontmoetingsdag voor VMBO 3.

  
Productontwikkeling met externe subsidies

Op het Carmel College, VSO Thrianta, Esdal College 
Klazienaveen en Pro-Emmen liepen grote langdurige projecten 
met externe subsidies vanuit de regeling Versterking 
cultuureducatie voor VMBO/ Praktijkonderwijs en VSO.

Voor het Esdal College Boermarkeweg hebben we in december 
2021 een subsidie van €78.000 euro aangevraagd voor een 
omvangrijk project genaamd Totaaltheaterwerkplaats. De 
kunstsecties van Boermarkeweg en Vak College gaan hierin 
intensief samen optrekken. Deze aanvraag is gehonoreerd 

Het project Mini Mattheus (met een extra subsidie vanuit het 
VSB Fonds) kon in 2021 niet doorgaan en wordt verplaatst naar 
maart 2022. 
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Maatwerkprojecten

Op alle middelbare scholen worden jaarlijks extra 
maatwerkprojecten georganiseerd i.s.m. de kunst- en/of CKV 
secties. Deze projecten worden doorlopend geëvalueerd 
in gesprekken, mails of via whatsapp, en worden waar nodig 
aangepast. 

Ook in 2021 ondervonden we regelmatig hinder door de 
Coronamaatregelen, waardoor projecten verzet of zelfs 
geannuleerd moesten worden. Gelukkig waren er zeker ook 
projecten die met de nodige creatieve aanpassingen toch door 
konden gaan.

Op de middelbare scholen maken jongeren tijdens projectweken 
of projectdagen kennis met uiteenlopende kunstdisciplines 
zoals graffiti, streetart, hiphop, breakdance, theatersport, 
handlettering, rappen, beatboxen, musical, 3D pennen, trash 
art, songwriting, spoken word, architectuur, olievat drummen, 
lipdub, animatie, pixelatie, fotografie en film.

Er is aandacht voor nieuwe disciplines zoals het grimeren van 
special effects en crossovers tussen kunst & techniek, zoals 
virtual reality, Hololens, ontwerp een stroomkring, lasersnijden, 
180 graden fotografie, illustratie & digitale fotografie.

Samenwerkingen

De afdeling VO werkte in 2021 samen met veel lokale culturele 
partijen; het CBK, de Bibliotheek, het Atlas Theater, het Filmhuis, 
Stichting Grote Kerk Cultureel, Loods 13, Dan’s entertainment, 
De Drumstudio, Kim’s Famescool, Stichting Kunsttint en zeer 
veel andere gastdocenten en zelfstandig ondernemers.

We stimuleren de VO  scholen om gebruik te maken van 
externe locaties zoals het CBK, het Atlas Theater, de lokale 
dansscholen, atelier Ka’s Design, het Rensentheater, Loods 13, 
Toolbox en anderen. Op deze manier maken jongeren kennis 
met de lokale culturele mogelijkheden. Voor het cultuurtraject 
voor de klassen 1, 2 en 3 is er samenwerking met Kunst & Cultuur. 
 
Ondanks Corona hebben in het VO en MBO  37 projecten 
plaatsgevonden in 2021. Deze projecten variëren sterk in 
grootte. Soms is de doelgroep 1 klas, soms een heel leerjaar. 
Sommige projecten duren 1 dag, anderen een hele week of zelfs 
een periode van weken/maanden.

Ontwikkelingen in het MBO

Het MBO is een relatief nieuw werkveld waar landelijk en 
dus ook lokaal steeds meer aandacht voor cultuureducatie is. 
Binnen het Drenthe College en Terra MBO lopen inmiddels 
diverse succesvolle projecten. 
• De Cultuurweek voor alle (meer dan 400) eerstejaars  
 van alle DC-opleidingen aan de Veldlaan 2 is wegens 
 groot succes vanaf 2021 geïmplementeerd in het vaste 
 onderwijsprogramma. 
• De workshops Hololens met Virtual/ Augmented Reality  
 voor de technische opleidingen aan de Van Schaikweg van 
 DC worden door Corona opgeschoven naar voorjaar 2022. 
 Dit project wordt bekostigd uit een bestemmingsreserve.
• Het project DC-ART waarbij studenten een expositie in het 
 CBK voorbereiden kon in 2021 niet plaatsvinden maar staat 
 wel weer op de planning voor voorjaar 2022. De studenten 
 gaan o.s. de uitdaging aan om grote murals te maken o.l.v. 
 kunstenaarscollectief Vaaf uit Groningen.
• Terra MBO heeft in 2021 met een speciale subsidie van 
 de gemeente Emmen een nieuw programma met een 
 divers kunstaanbod over drie periodes ontwikkeld voor de 
 1e en 2e jaars. Leerlingen verkennen, verdiepen, creëren en 
 presenteren.

Commerciële projecten in het VO

In 2021 heeft De Kunstbeweging 1 project georganiseerd op 
vraag van De Nieuwe Veste in Coevorden; de Cult Clash 
Coevorden. In dit project maken honderden leerlingen van 
VMBO, MAVO en HAVO, kennis met diverse kunstvakken 
en lokale culturele instellingen zoals Museum Thijnhof, de 
Synagoge, het Kasteel, het Stedelijk museum, het Cultuurhuis en 
de Bibliotheek gegeven worden. Dit is een project dat zonder 
subsidie wordt uitgevoerd. ■

CULTUUREDUCATIE VOORTGE ZE T ONDERWI J S
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ESDAL OOSTERSTR A AT

In aangepaste (Corona) vorm kon het Cultuur 
Extra project van Esdal Oosterstraat 
toch doorgaan. Op locatie bij Loods 13 
bereidden de leerlingen o.l.v. professionele 
gastdocenten een voorstelling voor. Het werd 
extra spannend omdat het geheel via een life 
stream te zien was voor ouders en bekenden.

PR AKTI JKSCHOOL

Pro-Emmen trakteerde haar leerlingen 
voorstellingen van De Vuilnismannen in het ATLAS 
Theater. Maar liefst 500 leerlingen van PRO-Emmen 
trommelden enthousiast mee tijdens twee bomvolle 
voorstellingen in de DvhN zaal. Voor velen van hen 
was dit de eerste kennismaking met een voorstelling 
in het ATLAS Theater. 

TERR A EMMEN

Ongeveer 300 leerlingen van Terra Emmen genoten 
in de Grote Kerk van het educatief concert
‘Popmuziek door de jaren heen’ plus een meet & 
greet met lokale top muzikanten Jeff Zwart & Dilana 
Smith.

THRIANTA VSO

Beter leren fotograferen met je mobiele 
telefoon. Diverse scholen waaronder 
Thrianta VSO, zetten in op verantwoord 
gebruik van de smartphone. Het gebruik van 
(veelal gratis) foto -of animatie apps worden 
ingezet bij het vak Mediawijsheid

ATL AS THE ATER

Pro Emmen en Esdal Klazienaveen lieten 
leerlingen kennismaken met de techniek 
achter de schermen van het ATLAS Theater.
Vooral voor de praktische VMBO- leerlingen 
is dit heel interessant en kan ze stimuleren 
een vervolgstudie in deze richting te gaan 
doen.

ESDAL KL A ZIENAVEEN

Het nieuwe Cultuurprofiel voor de 1e en 
2e jaars is volop in ontwikkeling. Wekelijks 
krijgen deze leerlingen een dagdeel kunst & 
cultuur waarbij ze kennis maken met diverse 
kunstvakken zoals theater, dans, multimedia, 
musical en grimeren. Rondleidingen in ATLAS 
Theater en workshops in het STROOMlab 
maken ook deel uit van dit programma

CULTUUREDUCATIE  VOORTGE ZE T ONDERWI J S  — H IGHL IGHTS
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De Kunstbeweging wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht die bestaat uit 5 personen. De Raad van Toezicht treedt op als 
werkgever van de Directeur bestuurder. Zij onderschrijft de Governance Code Cultuur: www.governancecodecultuur.nl

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Dhr. Wim Melenberg
Dhr. Alex Niemeijer
Mw. Mariet Thalens - Kolker 
Dhr. Johan van der Kooi 
Mw. Margreet Ronda - Blok

De Kunstbeweging is lid van de brancheorganisatie Cultuurconnectie en volgt de cao Kunsteducatie. 

Cultuurconnectie houdt de leden op de hoogte van (politieke) ontwikkelingen. Via een netwerk P&O en Financiën, 

wisselen de leden ervaringen uit en worden ze geïnformeerd over trends, cao onderhandelingen, wetgeving etc.

DI RECTE U R
B E STU U RD E R

R A A D VA N 
TO E Z I C HT

5 L ED EN

B RE D E SC HOO L
3 CU LT U U R
COAC H E S

CO M M U N IC ATI E /
PR / M A RK E TI NG

1 A DV I SEU R

CU LTU RE E L 
A A N B I E D E RS

F L E X I B EL E SC H I L
14 , 0  F T E

CU LTU U R
PA RTIC I PATI E
2 A DV I SEU R S

PR
2 M ED E W ER K ER S

0 , 02 F T E

CU LTU U R
E DUC ATI E

4 A DV I SEU R S
3 M ED E W ER K ER S

H R /A D M I N I STR ATI E
1 A DV I SEU R

1 M ED E W ER K ER
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Rineke Marwitz 
Directeur

Mark Wester
Adviseur cultuureducatie 

Lieke Wartena
Adviseur cultuureducatie 

Bibian Welbergen
Adviseur cultuureducatie 

Jan Hultink
Financiën en P&O

Joke Spinder
Administratie

Greetje Kuipers
Adviseur cultuurparticipatie 
Cultuurkoppelaar

Berenice van Woerden
Adviseur cultuurparticipatie

Mariet Thalens - Kolker
Lid Raad van Toezicht

Alex Niemeijer
Lid Raad van Toezicht

Wim Melenberg
Lid Raad van Toezicht

Margreet Ronda - Blok
Voorzitter Raad van Toezicht

Johan van der Kooi
Lid Raad van Toezicht

DE ORGANISATIE

De Kunstbeweging heeft een platte organisatiestructuur. Er is een directeur-bestuurder met daaronder 

adviseurs (cultuureducatie en cultuurparticipatie), medewerkers productorganisatie en ondersteuning 

(financiën & administratie en P&O). Er zijn 9 personen in dienst van De Kunstbeweging met 7,1 fte. 

ORGANISATIESTRUCTUUR

Claudia Zwart
Projectcoördinator
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FINANCIËN

SAMENWERKING CULTURELE DRENTSE ORGANISATIES

Er is sprake van een samenwerking tussen de Drentse instellingen Kunst & Cultuur Drenthe, ICO Assen, Scala Hoogeveen/Meppel en 
De Kunstbeweging. Wij versterken elkaar op het gebied van deskundigheidsbevordering, provinciale jeugdorkesten, leerkrachtenkoren, 
regeling Impuls Muziek, regeling CMK, cultuurtraject etc. De samenwerking voor Cultuureducatie met Kwaliteit blijft ondergebracht in 
stichting Compenta, het provinciale subsidieloket voor deze regeling. De directie wordt gevormd door de directeuren van de Drentse 
instellingen. De directeur van De Kunstbeweging is voorzitter van stichting Compenta.

SAMENWERKING MET DE 5 EMMENSE CULTU UR INSTELLL INGEN

De Kunstbeweging heeft regelmatig overleg en werkt nauw samen met de Bibliotheek, het ATLAS Theater, het CBK  Emmen en 
Loods 13 over onder andere de invulling van het gemeentelijk Beleidsplan Kunst en Cultuur. Deels zijn dit onderlinge overleggen, maar 
in andere gevallen sluit ook de gemeente Emmen hierbij aan, ambtelijk dan wel bestuurlijk. In Emmen wordt door De Kunstbeweging 
samengewerkt met veel lokale aanbieders en partijen, wat is terug te lezen in de hoofdstukken over Cultuureducatie, Amateurkunst 
en Samenleving. ■

De Kunstbeweging heeft in 2021 een totaal subsidiebedrag van € 812.220,- van de Gemeente Emmen ontvangen. 

Eigen inkomsten waren € 176.217,-. Door efficiënt met de middelen om te gaan heeft De Kunstbeweging eind 2021 

een eigen vermogen van ca. 44% van de begroting.

In het overzicht staat per onderdeel van het Producten- en Dienstenboek de verdeling van de subsidies. Wij streven ernaar 
zo weinig mogelijk uit te geven aan eigen organisatie, zodat de ontvangen subsidie optimaal wordt ingezet ten behoeve van 
kunst- en cultuurprojecten. Het resultaat over 2021 bedroeg € 6.127, - positief. Het jaarrapport 2021 krijgt een goedkeurende 
accountantsverklaring.



24


