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 vooRWooRd
op 1 januari 2012 is de gefuseerde organisatie MiK ontstaan. 
als gevolg van samenvoeging van de drie organisaties, CKvu 
uden, pieter Brueghel veghel en MiK Kunsteducatie is de 
organisatie toekomstbestendig gemaakt. onder het motto  
“groter worden om klein te blijven” is nadrukkelijker ingezet 
om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de lokale organi-
satie en haar activiteiten te vergroten. Met op de achtergrond 
een professioneel apparaat dat de ondersteuning verzorgd. 
de implementatie vraagt tijd en is een proces dat in volle 
gang is. daarbij doet zich de situatie voor dat gegeven de 
huidige omstandigheden ook bijstellingen noodzakelijk zijn.

op grond daarvan heeft MiK haar visie aangescherpt.  
in de participatie-driehoek wordt meer marktgericht gewerkt 
in de segmenten onderwijs, vrije tijd en de academie. daar is 
aan toegevoegd de verkenning van activiteiten en projecten 
voor zorginstellingen, bedrijfsleven en overige markten. 

MiK is een organisatie die midden in de samenleving staat. 
op basis daarvan weet zij dat er bezuinigingen noodzakelijk 
zijn. deze bezuinigingen houden in dat MiK  op drie fronten 
bijstellingen heeft gedaan, mede als gevolg ook van de 
aangescherpte visie. Reductie van kosten in de bedrijfsvoe-
ring, herziening van de inhoud op het gebied van individueel 
onderwijs en verhoging van enkele lesgeldtarieven zijn de 
maatregelen die zijn genomen. 

Huisvesting
huisvesting is een veelomvattend onderwerp. in 2012 was 
MiK betrokken bij huisvestingstrajecten in Boxtel, sint-
Michielsgestel, veghel en vught. in Boxtel is de huisvesting in 
het ursuslacomplex gereed, in sint-Michielsgestel werd het 
eerste Kulturhus gerealiseerd in de kern den dungen en in 
veghel is door de gemeenteraad het besluit genomen om  
MiK / pieter Brueghel te verhuizen naar de noordkade. in 
vught wordt in 2013 duidelijkheid gegeven over de leslocatie 
van MiK, in ieder geval in het centrum van vught.
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Cerfificering
naast deze onderwerpen is er in 2012 een nieuwe audit 
uitgevoerd in zake certificering. MiK was in 2007 een van de 
eerste organisaties die werd gecertificeerd. MiK is ook een van 
de eerste organisaties in het land die voor de tweede maal is 
gecertificeerd, nu tot 2016.

Gemeenten
gemeenten hebben in 2012 de bestuurovereenkomst die van 
kracht was tot en met 2012 met één jaar verlengd. in het 
voorjaar van 2013 wordt er een nieuwe overeenkomst geslo-
ten voor de periode 2014 tot en met 2016. 

Financieel
Financieel sluit MiK het jaar goed af. ondanks tegenvallers 
zoals vervanging van langdurig zieken en de economische 
omstandigheden is MiK in staat geweest voor de zevende 
maal op rij de exploitatie sluitend   te hebben. 

inhoudelijk heeft MiK besloten actiever in de onderwijsmarkt 
te worden. de afgelopen jaren is een ontwikkeling waar-
neembaar waarin steeds meer activiteiten in het onderwijs 
door MiK worden verzorgd. dat heeft geleid tot bijna een 

verdubbeling van de inkomsten van projecten en activiteiten 
met een geringere bezetting in de organisatie.  dan is het ook 
prettig om de horen dat een directeur van een basisschool-
aangeeft dat “ MiK een a-merk is “ 

Zoals eerder aangegeven is MiK geconfronteerd met kosten 
op het gebied van vervanging. in één specifieke situatie  
betrof het de vervanging van ibo van Leur, locatieregisseur 
veghel. MiK heeft wat dat betreft het jaar negatief afgeslo-
ten. ibo van Leur is als gevolg van een kort ziekbed op  
20 december 2012 overleden. een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis van MiK.

er waren in 2012 veel schuivende panelen, in en rondom de 
organisatie. dat zal in 2013 niet anders zijn. Maar op basis 
van de aangescherpte visie, de kwaliteit van de activiteiten 
en het personeel en de overtuiging dat kunst en cultuur altijd 
een plaats hebben binnen de samenleving [ en wellicht nu 
nog méér dan ooit ] geven de resultaten van 2012 vertrouwen 
voor de toekomst. dat kan enkel door met alle stakeholders 
samen die overtuiging te delen en uit te werken. delen is  
op die manier vermenigvuldigen. om hierna volgende missie  
te realiseren.

MIK stimuleert en bevordert de actieve 
cultuurparticipatie van alle inwoners 
van de deelnemende gemeenten. 
Zij verzorgt hiertoe cultuureducatie in 
een breed en gevarieerd vraaggericht 
aanbod van een kwalitatief verantwoord 
niveau, dat rekening houdt met het spe-
cifieke sociaal-culturele landschap en 
de samenstelling van de bevolking.  
Een goede samenhang tussen educatie, 
amateurkunst en professionele kunst 
staat daarbij centraal.
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  Raad van ToeZiChT en MT
na de fusie is de samenstelling vanaf 1 januari 2012 als volgt;

de heer huub van den Berg > voorzitter
de heer piet verrijt  > vice-voorzitter
de heer Kim albert
de heer gerard hupperetz
de heer pieter de Waard

MiK heeft als gevolg van de samenvoeging van de drie organi-
saties afscheid genomen van de leden harrie appeldoorn, Ton 
van den enden en hans van dijk. de belangrijkste taken in 2012 
waren; 

 vaststellen van jaarrekening 2011 [ conformrichtlijn 640 ]
  vaststellen begroting 2013
  Bewaken resultaten 2012
 ontwikkeling visie en beleid MiK

de Raad van Toezicht is in 2012 voor de reguliere vergaderingen 
zevenmaal bijeen geweest. 

de directeur-bestuurder heeft, naar gelang het onderwerp, ook 
bilateraal contact met leden van de Raad en bereidt in overleg 
met de voorzitter de vergaderingen voor.de voorzitter van de 
raad is desgewenst tevens aanwezig bij de overleggen met  
de wethouders van de  gemeenten , die tweemaal per jaar 
plaats vinden.
Directie en managementteam

de heer Laurens Felix is als directeur-bestuurder voorzitter 
van het managementteam. 

de belangrijkste onderwerpen voor het MT in 2012 waren;

 ontwikkeling visie en beleid
 huisvestingszaken in Boxtel,sint-Michielsgestel, 

veghel,vught
 sturen op resultaten in aanmeldingen, budgetten.
 Functioneringsgesprekken
 Begeleiding en ontwikkeling marktplaatsen
 Begeleiding en ontwikkeling verandertraject

in 2012 bestond het MT uit de volgende personen;

 Laurens Felix
 directeur-bestuurder - 1 fte

 ibo van Leur † 20-12-12
 locatieregisseur Veghel - 1 fte

 antonio almeida
 locatieregisseur Boxtel/Haaren/Vught - 1 fte

 nienke Meulenbroeks [ per 1-9-2012 ] 
 locatieregisseur Schijndel, Sint-Michielsgestel
 Sint-Oedenrode - 0.8 fte

 Bea Kardol
 locatieregisseur Uden  - 0.8 fte

 sylvia van der Meijden
 manager onderwijs - 0,5 fte

op 20 december is ibo van Leur overleden. ibo heeft de afgelo-
pen tien jaren met veel passie en werkkracht zich ingezet voor 
MiK. in hem verliest MiK een mensenman en een bijzondere col-
lega. MiK heeft op  basis van ziekte van ibo en de afwezigheid 
van Bea Kardol, als gevolg van een operatie, vanaf september 
gewerkt met twee interimkrachten.

Ondernemingsraad
gezien de samenvoeging van drie organisaties per 1 januari 
2012 zijn er verkiezingen gehouden. op basis hiervan is de 
samenstelling als volgt;

Jos Brocken   > voorzitter
Rosalyn de groot   > secretaris
Jos Willems  
peter van horik
Marc van Kessel
Berdy Maertens
Frits van Lievenoogen

Zowel voor de ondernemingsraad als het overleg met de  
directie zijn onderstaande punten aan de orde geweest;

 instellingsregeling
 verandertraject
 bezuinigingen en gevolgen daarvan
 implementatie fusie
 huisvestingszaken
 Cao-zaken
 scholing
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  peRsoneeL
in 2012 waren er bij MiK 169 medewerkers in dienst en werd 
er daarnaast door 46 freelancers activiteiten uitgevoerd. 18 
medewerkers traden uit dienst als gevolg van vermindering 
van activiteiten en andere banen. 1 medewerker overleed in 
december 2012.

Scholing 
het scholingsplan voorziet in scholingstrajecten op basis 
van de aangescherpte visie. onderwijsgerichte scholingen, 
projectmanagement in verband met de toename in projecten 
en didactiek voor grotere groepen zijn enkele voorbeelden 
hiervan. daarnaast wordt in samenwerking met de collega-
instellingen in noord-Brabant en Zeeland de scholingstrajec-
ten van de bedrijfsschool afgenomen. door grotere volumes 
worden hierdoor de kosten van scholing gedrukt. naast de 
scholingstrajecten is er door medewerkers deelgenomen aan 
conferenties in het kader van “Cultuureducatie met Kwali-
teit”  , trainingen leiderschap , feedback geven.

Marktplaatsen
MiK is juridisch werkgever van de Marktplaatsen in Boxtel,  
sint-Michielsgestel, sint-oedenrode en veghel. in het kader 
van de regionale marktplaats zijn in 2012 ook in de gemeente 
haaren en vught marktplaats activiteiten uitgevoerd.  
Concreet betreft het de volgende marktplaatsen;

Boxtel: Cultuurbox 
Marktplaatshouder; Gerry Roche

haaren: via Cultuurbox
Marktplaatshouder; Gerry Roche

sint-Michielsgestel: plaza Cultura 
Marktplaatshouder; Kristel van Lieshout

vught: via plaza Cultura 
Marktplaatshouder; Kristel van Lieshout

sint-oedenrode: Curioso    
Marktplaatshouder; Fieke Barten

veghel: plein 23 
Marktplaatshouder; Dorian Verkuijlen
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Wekelijks worden er honderdduizenden 
noten gespeeld, passen gedanst, zinnen 
uitgesproken en lijnen verf op doek gezet. 
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Projectenteam
MiK heeft een projectenteam ingericht dat wordt aangestuurd door de manager onderwijs en projecten. via de marktplaatsen, 
maar ook rechtstreeks wordt MiK benaderd voor activiteiten in het onderwijs, in de zorg en het bedrijfsleven. het accent heeft 
in 2012 met name gelegen in de projecten in het onderwijs. dat heeft ook te maken met het feit dat het onderwijs verplicht is 
activiteiten / lessen in het kader van cultuureducatie uit te voeren. verheugend is vast te stellen dat het aantal projecten in 
2012 wederom is toegenomen.

de effecten van het functioneren van marktplaatsen en de inspanningen van het projectenteam  werpen vruchten af. dat ver-
sterkt de gedachte dat de aangescherpte visie strookt met de werkelijkheid; meer investeren in onderwijs en projecten waar-
door de kennismaking breed wordt ingezet en het bereik vergroot.

in 2012 heeft MiK haar visie aangescherpt, met als gevolg dat er een proces gestart is waarbij marktplaatshouders, project-
medewerkers en productontwikkelaars gezamenlijk werken aan verhoging van het rendement en verbetering van de kwali-
teit van het product. Wekelijks komen deze medewerkers bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar op de 
hoogte te houden van ontwikkelingen en informatie te verstrekken. daarmee wordt ook voorkomen dat er dubbel werk wordt 
verricht. Met betrekking tot de positie van de marktplaatsen is volledige transparantie een voorwaarde, waarmee de onaf-
hankelijkheid en objectiviteit wordt gewaarborgd. MiK maakt hiertoe met de gemeenten afspraken.
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  huisvesTing
in 2012 is veel tijd en energie gestoken in huisvestingszaken.  
in onderstaand overzicht leest u per gemeente het onderwerp 
van bespreking en daarna wordt kort stilgestaan bij de ont-
wikkelingen zoals die zich in 2012 hebben voorgedaan.

Boxtel    
Verbouwing Ursula-complex

sint-Michielsgestel 
Besprekingen Kulturhusconcept in de kernen Berlicum, Den 
Dungen en Sint-Michielsgestel
 
veghel
Ontwikkelingen huisvesting MIK-Pieter Brueghel en Noord-
kade

vught
Ontwikkelingen accommodatiebeleid

Boxtel; in 2012 is de verbouwing van het ursulacomplex ge-
realiseerd. hiermee is een einde gekomen aan de jarenlange 
situatie van dislocatie. alle kunstdisciplines zijn nu bij elkaar 
onder een dak gebracht en het MiK-deel van het gebouw 
heeft een flinke opfrisbeurt gekregen.

Sint-Michielsgestel; het 1e Kulturhusproject is gerealiseerd 
door de verbouw van den durpsherd in Berlicum. door de 
komst van de bibliotheek in dit gebouw ontstaat een grotere 
toeloop waarmee ook MiK haar voordeel kan doen. Boven-
dien is de entree ruimer geworden waardoor ook voor de 
ouders die leerlingen brengen/halen een prettiger verblijf 
mogelijk is. in 2013 wordt het 2e project opgeleverd in den 
dungen. Besprekingen over het 3e project in de kern sint-
Michielsgestel zijn lopende.

Veghel; op  8 november 2012 heeft de gemeenteraad beslo-
ten om MiK/pieter Brueghel, plein 23, de Compagnie en het 
jongerencentrum als onderdeel van de 1e fase te verhuizen 
naar de noordkade. overleggen in werkgroepen, stuurgroep, 
met architecten, docenten, beheerders en collega-instellingen 
hebben veel tijd gekost. Bovendien was het lastig omdat 
vanaf september onze locatieregisseur ziek werd en daardoor 
veel kennis en menskracht verloren ging. door inzet van 
interim-krachten hebben we de zaak vlot kunnen trekken en 
conform onze wensen en het programma van eisen wordt een 
indrukwekkende voorziening gerealiseerd. de verwachting 
is dat in het najaar van 2013 de verhuizing daadwerkelijk zal 
plaats vinden. het pand pieter Brueghel blijft in eigendom 
van MiK/pieter Brueghel.
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MIK laat inwoners kennismaken met 
kunst en cultuur: MIK geeft een flinke 
dosis culturele vitaminen!

  veRandeR TRaJeCT
een continu proces. Maatschappelijke ontwikkelingen, bezui-
nigingen , draagvlak en concurrentie maken het noodzakelijk 
te komen tot veranderingen; inhoudelijk, organisatorisch en 
financieel . Zoals eerder genoemd heeft MiK haar visie aange-
scherpt. dat heeft geleid tot het inrichten van een participa-
tiedriehoek die er als volgt uitziet;

 

als gevolg van deze aanscherping is in de 2e helft van 2012 
een start gemaakt met de voorbereidingen van de uitwer-
king. nieuwe producten worden ontwikkeld en bestaande 
vormen aangepast. dit om m.i.v. het seizoen 2013-2014 een 
concreet programma , afgestemd op de doelgroepen en 
markten, uit te voeren.

Academie:
+ Masterclasses  
+ Talentontwikkeling

Vrije tijd:
+ Langdurige cursussen
+ Jeugd en volwassenen 
educatie/participatie

Tussenmarkt:
+ Kortdurende activiteiten
+ Jeugd en volwassenen 
educatie/participatie

Bedrijven/ Zorg/ 
Onderwijs/ Overige
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  aCTiviTeiTen
voor een gedetailleerd overzicht van de activiteiten 
is een bijlage toegevoegd. het betreft activiteiten 
zowel in de vrije tijd als ook activiteiten in het 
onderwijs. deze staan aangegeven als “ project”. 
naast dit overzicht werden er door de docenten 
voorspeelavonden georganiseerd , waarbij leerlin-
gen van een enkele docent dan wel van meerdere 
docenten aan bod kwamen.

In 2012 hebben circa 16.000 deelnemers 
aan de activiteiten deelgenomen.
Circa 10.000 bezoekers hebben deze
activiteiten als toeschouwer bezocht.
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JaaRoveRZiChT aCTiviTeiTen 2012

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari

Januari
Januari

Februari

Februari

Februari

Februari

Februari
Februari
Februari
Februari

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

de Toermalijn 

Baanderherencollege

Dommelrode/Olland/ODA

Bolster (deel 2)

Harmonie de Eendracht

Scholen Den Dungen

De Wieken

Harmonie Wilhelmina

De Ark

Harmonie Sint Cecilia

Molenven

De Bunders

bibliotheek De Meierij

C-lokaal Bibliotheek

MIK 

Pieter Brueghel

Jacob Roelandslyceum

MIK PT

Scholen Sint-Michielsgestel

Fontys Pabo

MIK
MIK
MIK
MIK

Stichting C

Fanfare Echo der Bergen

Harmonie Sint Caecilia

Fanfare Sint Lambertus

Harmonie Kunst en Vriendschap

Harmonie Sint Michael 

Muziekscholing deel 2

cultuurdag dans/muziek

Gitaarcursus voor leerkrachten

WK6 Uden

WK6 Snaarinstrumenten

Kunstmenu

WK6 Den Dungen

Muziekscholing

WK6 Schijndel

Muziek en theaterproject

Ateliers (deels Multimuzen)

muziek met peuters

drama-opdracht

leerlingenpresentatie
VJ-project Kunstbalie Pilot

workshop popping/locking

Warme wangen avond

WK6 Snaarinstrumenten

ICC cursus

leerlingenpresentatie
leerlingenpresentatie
leerlingenpresentatie
Uitvoering WK6 
Snaarinstrumenten

combinatiefunctie

WK6 Eerde

WK6 Volkel

WK6 Gemonde

WK6 Vught

WK6 Sint Michielsgestel 

Heesch

Boxtel

Sint-Oedenrode

Uden

Sint-Michielsgestel

Vught 

Sint-Michielsgestel

Veghel

Schijndel

Vught 

Veghel

Vught 

Uden

Den Dungen
Veghel

Boxtel

Sint-Michielsgestel

Eindhoven

Boxtel
Haaren
Liempde
Den Dungen

Uden

Veghel

Uden

Sint-Michielsgestel

Vught 

Sint-Michielsgeste-

leerkrachten

klas 1

leerkrachten

leerkrachten

groep 5-6

groep 5-6

groep 1 t/m 8

groep 5-6

leerkrachten

groep 5-6

groep 3,5,7

groep 5 t/m 8

peuters

leerlingen en ouders

leerlingen

ICC en directies

groep 5-6

Ieerkrachten

leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen basisschool

schoolteam De Tandem en De Cirkel

groep 5-6

groep 5-6

groep 5-6

groep 5-6

groep 5-6

Maand aanvRageR geLegenheid/pRoJeCT geMeenTe doeLgRoep
Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart

Maart 

Voorjaar

Maart
Maart
Maart 
Maart
Maart

Maart

Maart

April

April

April

April

April

Harmonie Sint Marcellus

Fanfare Sint Cecilia

Harmonie Echo der Peel

Wegwijzer

Amaliaschool

Leydraad

Fioretti college

Brede  school Boxtel

Sint-Lambertus

Mereille van den Heuvel

Stichting C

Vivaan Veghel

Kentalis

Stichting C

St. petrusschool

C-lokaal Stichting C

MIK
MIK
MIK
MIK
Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

PABO Fontys Veghel

Eerschot

BSO-Uden

Zwijssen College 

Zwijssen College 

WK6 Odiliapeel

WK6 Zijtaart

WK6 Venhorst

Classic Expres

muziek vanuit prentenboek

musicalbegeleiding  

schoolmusical

verdiepingsworkshops  

bb leerlingen

beeldende workshops

verdiepingsworkshops dans

Kinderfeestje circus

in landerd zit muziek

Urban dance

dansworkshops

C-MIK

workshop salsa-  

vervangende workshop

voorstelling muziek met maskers

Talenklas MIK
leerlingenpresenatie
leerlingenpresentatie
leerlingenpresentatie
Maria Kemps / Carla Teer

tentoonstelling

Jos Willems / Joyce Cordewener 

tentoonstelling

Tentoonstelling Cindy Fleur /

persconferentie

kunstenweek

Gitaarcursus voor leerkrachten

3x workshops met presentatie

cultuurdag klas 1-2

alternatief programma H4/V5

lUden

Veghel

Boekel

Sint Michielsgestel

Boxtel

Cromvoirt

Veghel

Boxtel

Sint-Michielsgestel

Boxtel

Uden

veghel

Sint-Michielsgestel

Uden

Boxtel

Veghel
Veghel
Den Dungen
Helvoirt
Veghel

Veghel

Veghel

Veghel

Sint-Oedenrode

Uden

Veghel

Veghel 

groep 5-6

groep 4-5-6

groep 5-6

groep 1-8

groep 1 t/m 4

groep 7-8

leerlingen

groep 3-4

groep 1 / 2

7 jaar, 

groep 1 t/m 8

VO

leerlingen

leerlingen groep 3

8-12 jaar

leerlingen basisschool
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
volwassenen

volwassenen

volwassenen

1e jaars studenten

leerkrachten

BSO 4-12 jaar

klas 1-2

Havo 4 / vwo 5

Maand aanvRageR geLegenheid/pRoJeCT geMeenTe doeLgRoep
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April

April

April

April

April
April
April
April
April
April 
April
April

April

Mei

Mei

Mei

Mei

Mei

Mei 

Mei

Mei

Mei

Mei

Mei

Mei

Juni
Juni
Juni
Juni
Juni

Harmonie OBK

Harmonie Kunst Adelt

Udens college

Kleine Beer

MiK
MiK
MiK
MiK
MiK
MiK
MiK
Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Vossenberg

Regenboog

Cultuurdag Zwijssen 

Harmonie TOG

Scholen Berlicum Middelrode

BS de Beemden 

BS de Piramide

Harmonie Frisselstein 

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

St Petrus olland

KDV De PLu

BIZZI jongerencentrum

BSO Nijnsel

De Kleine Beer

WK6 Erp/Keldonk

WK6 Helvoirt

danslessen en vervolg

Dansworkshops

dansvoorstelling
dansvoorstelling
Voorspeeluurtje
OPEN DAG
OPEN DAG 
OPEN DAG
OPEN DAG
Theaterfestival Windkracht 12

Fons Strijbosch / Jeroen de Wijs 

tentoonstelling

theaterdag

Theater vanuit prentenboek

cultuurdag 1-2

WK6 Berliucm Middelrode

WK6 Snaarinstrumenten

WK6 Snaarinstrumenten 

WK6 Snaarinstrumenten

WK6 Veghel 

Fons Strijbosch / Jeroen de Wijs 

tentoonstelling

Hester Pilz tentoonstelling

Tentoonsteling kinderateliers

Cinekidvoorstelling 

Carnaval der Dieren

scholing

groep 8 dag

kinderdag

Theaterweken groep 1-8

Veghel

Haaren

Uden

Sint-Michielsgestel

Vught
Vught 
Den Dungen
Schijndel
Veghel 
Boxtel 
Sint-Oedenrode
Veghel

Veghel

Schijndel

Schijndel

Veghel

Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel

Boxtel 

Vught 

Veghel 

Veghel

Veghel

Veghel

Veghel

Sint-Oedenrode

schijndel

Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode

Sint-Michielsgestel

groep 5-6

groep 5

2e klas

leerlingen 1-8

leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders

groep 1-8

groep 1-3

havo 1-2

groep 5-6

groep 5-6

groep 5-6

groep 5-6

groep 5-6

groep 3-4

leidsters

groep 8 

groep 0-8

groep 1-8

Maand aanvRageR geLegenheid/pRoJeCT geMeenTe doeLgRoep

Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni 
Juni
Juni
Juni 
Juni
Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juli

Augustus

Augustus

Augustus

Vorsenpoel/ Cultuurbox

t Mulderke

ODAschool

MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Avans Hogeschool

MIK 

Zwijssen College 

Hooghuis Heesch

Pilot Speur je Rijk H Verhees

keramiekworkshop

Theater dansdag

Uitvoering Muziektheater A Cast 4
Uitvoering Muziektheater A Cast 1
Uitvoering Muziektheater A Cast 2
Uitvoering Muziektheater A Cast 3
Uitvoering Muziektheater A Cast 4
Uitvoering Muziektheater A Cast 2
Uitvoering Muziektheater A Cast 3
Einduitvoering leerlingen
Ontwikkel je talent
Strijkersdag
Eindvoorstelling 
circuscursus MIKkenie
Hester Pilz tentoonstelling

Fons Strijbosch / Jeroen de Wijs

tentoonstelling

Hester Pilz tentoonstelling

Pierre Cops / Irene Rhemrev  

tentoonstelling

Tentoonstelling kinderateliers

Activiteiten WAK: foodfotografie

Activiteiten WAK: cabaret

Activiteiten WAK: graffity  

workshop

Open dag

teamdag bij PB

bouwdorp kindervakantiewerk

Introductie 3e jaars

cultuurdag

Boxtel

Uden

Sint-Oedenrode

Vught
Vught
Vught
Vught
Vught
Vught 
Vught
Schijndel 
Schijndel
Veghel

Boxtel
Veghel

Veghel

Veghel

Veghel

Veghel 

Veghel

Veghel

Veghel

Veghel

Veghel

Veghel

Boxtel

Veghel

groep 6

groep 4-8

leerlingen 1-7

leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders

leerlingen en ouders

kinderen PO

3e jaar havo, vwo, atheneum  

leerlingen

Maand aanvRageR geLegenheid/pRoJeCT geMeenTe doeLgRoep
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Augustus

Augustus

Augustus

september
september
september
September

September 

September

September

September

September

September

September

September

September

September

September

September

September

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Norbertusschool

SKOSO

oranje Fonds
vorsenpoel/ Michaelschool
stichting C
familie van Helvoort

De Wissel  

De Ark

ODAschool

Fioretti college

Fonkel Touwladder

Buurtcultuurfonds/ 

Plaza Cultura

De vlieger, Volkel

Theater De blauwe Kei

Gymnasium Bernrode

Plaza Cultura / De Zwengel

De Troubadour, Rosmalen

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

de Wieken

Stichting C

Fransiscusschool

OBS Het Anker

De Leydraad

de Wegwijzer

De Heijcant

Graffiti ontwerp 

theaterworkshops

Vervolgcursus gitaar

Music BoXtel 2
gitaarcursus
combinatiefunctie
djembee familiedag

Implementatie Dansmethode volgens 

“Zo doe je dat”  

beeldende scholing

Muziekscholing

cultuurdagen

theater avondscholing

Theaterworkshops de Bolster

jubileum docent

theaterworkshops Blauwe Kei

zangtraject

Percussie optreden

Opening kindcentrum

Mantelzorgersbijeenkomst  

met Riny van Rinsum

Open dag 

fotografie workshops kleuters
workshop schilderen  
als Rembrandt
kinderboekenweek workshop
kinderboekenweek workshop
kinderboekenweek workshop
theaterdag
samba percussie

Heesch

Sint- Michielsgestel

Sint Oedenrode

Boxtel
Boxtel
uden
Boxtel

Veghel  

Veghel

Sint-Oedenrode

Veghel

Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel

Uden

Veghel

Bernheze

Vught 

Rosmalen

Veghel

Veghel

Vught 

Uden

Sint-Oedenrode

Veghel

Vught 

Sint-Michielsgestel

Schijndel

VMBO 4e jaar

groep 1-8

leerkrachten

leerkrachten
team de vlonder
familie

leerkrachten  

leerkrachten

leerkrachten

3e jaars leerlingen

leerkrachten

groep 3 en 4

groep 1 t/m8

basisschoolleeftijd

leerlingen

speciaal onderwijs

Groep 1 t/m 7

groepen 1/2

groep 7

groep 5/6

groep 1/2, 5/6 en 7/8

groep7-8

groepen 1-8

alle kinderen

Maand aanvRageR geLegenheid/pRoJeCT geMeenTe doeLgRoep

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

November

November

November

November

November

November

November

November

November
November
November
November

December

December
December
December

de Springplank

Cultuurbox / prinses Amaliaschool

OBS De Tuimelaar

Curioso

Kinderopvang Humanitas

Het Elde College

Pieter Brueghel

Pieter Brueghel

Stichting C

Kunstbalie

Gymnasium Bernrode

Gymnasium Bernrode

Plaza Cultura / De Zwengel

BS De Ieme / Plein 23

Hooghuis Heesch

Cultuurbox / Michaelschool 
MiK
MiK
MiK
Pieter Brueghel

t Smelleken, Valkenswaard

MiK
MiK 

Pieter Brueghel

fotografie workshops kleuters
Jubileum docent
workshopdag
Jeugd Creatief
studiedag
Dansdagen

Expositie kinderatelier - Hallo wereld

Expositie mentorgroepen

muziek met een staartje

ReMiK pilot  

Jacob Roelandslyceum

wervingsbijeenkomst zang

Zangtraject

Theater 

ateliers, muziek

blok lessen dans

Danstraject 

leerlingenpresentatie
leerlingenpresentatie
leerlingenpresentatie

Beeldende workshops Kerst

kerstuitvoering, leerlingen presentatie 
kerstuitvoering, leerlingen presentatie

Vught 

Boxtel

Veghel

Sint-Oedenrode

Veghel

Schijndel

Veghel

Veghel

Uden

Boxtel

Heeswijk -dinther

Heeswijk -dinther

Vught 

Veghel

Heesch

Boxtel

Veghel
Sint Michielsgestel
Sint-Oedenrode

Valkenswaard

Vught
Schijndel

groep 1/2

groep 1t/m 8

alle groepen

onderbouw BO

Pedagogisch medewerkers

2e jaar

groep 5/6

klas 2

klas 1 t/m 6

klas 1 t/m 6

speciaal onderwijs

groep 3 t/m 8

klas 1/2

speciaal onderwijs

leerlingen en ouders
leerlingen en ouders
leerlingen en ouders

kleuters

leerlingen en ouders
leerlingen en ouders

Maand aanvRageR geLegenheid/pRoJeCT geMeenTe doeLgRoep

Legenda:
Cursief = Projecten
Dik gedrukt = MIK
Dun = Pieter Brueghel
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Aantallen deelnemers 2012

Cursussen regulier
Beeldend................................................565
dans........................................................796
ensembles.............................................620
Theater...................................................243
Musical...................................................233

Korte cursussen 
Beeldend, dans, muziek.....................571
aMv basisscholen...............................933

Totaal............................................3.961

Vakken 
Muziek....................................................2.910
Totaal aantal cursisten  
uit cursussen en vakken;...................6.871

Projecten
MiK voert projecten uit in het primair en voortgezet onderwijs. veelal via Marktplaatsen worden deze activiteiten uitgevoerd. 
op dit gebied heeft MiK in 2012 een bereik gerealiseerd van circa 12.000 leerlingen.
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  saMenWeRKen  
en neTWeRKen

de samenwerkers; lokaal en regionaal

• 120 basisscholen
• 12 scholen(gemeenschappen) voor Voortgezet Onderwijs
• 34 harmonie- en fanfareverenigingen
• 5 Marktplaatsen:
   CultuurBox: Marktplaats Boxtel
   plaza Cultura: Marktplaats sint-Michielsgestel
   plein 23; Marktplaats veghel
   Curioso; Marktplaats st. oedenrode
   stichting C; Marktplaats uden
• SintLucas Boxtel
• ROC de Leijgraaf te Veghel
• Stichting Slokdarmfestival Veghel
• Stichting Podium Boxtel
• Muzelinck te Oss
• Muzerije te ‘s Hertogenbosch
• Kunstcommissie Schijndel

• Theater de Blauwe Kei Veghel
• Theater de Speeldoos Vught
• Theater Markant Uden
• Cultureel centrum ’t Spectrum Schijndel
• Mariëndael Sint-Oedenrode 
• Cultuureel platform Sint-Oedenrode
• Bibliotheek de Meierij 
• Bibliotheek Veghel
• Bibliotheek Uden
• BWI Schijndel
• Stichting Woonwijze Vught
• Woonstichting Sint Joseph Boxtel
• Kunstconnectie; branchevereniging
• Erfgoedhuis Noord-Brabant
• Kunstbalie; provinciale steunfunctie instelling
• LKCA (Kennisinstituut Cultuureducatie
   Amateurkunst)
• DOK E; directieoverleg provincie Noord-Brabant
• Provincie Noord-Brabant
• Circo Circolo ; internationaal circustheater- 
   festival

MIK voert projecten uit in het primair en 
voortgezet onderwijs. Veelal via Markt-
plaatsen worden deze activiteiten uit-
gevoerd. Op dit gebied heeft MIK in 2012 
een bereik gerealiseerd van circa 12.000 
leerlingen.
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  BeLeid en  
BegRoTing 2013 

Zoals in het voorwoord aangegeven heeft MiK  
zich in 2012 beraden over de visie en toekomst.  
de visie is aangescherpt en zal in 2013 tot uit- 
werking leiden.

het betreft dan met name innovatie, scholing en 
het vergroten van het bereik door meer activiteiten 
en medewerkers in te zetten in het onderwijs.
het accent komt meer te liggen op groepen en 
groepsgericht onderwijs, waardoor mede als  
gevolg van de bezuinigingen de individuele lessen 
in prijs zullen stijgen.

het is een consistente lijn die al eerder is ingezet, 
met de kanttekening dat de uitwerking van de  
visie in een sneller tempo wordt gerealiseerd  
dan verwacht, mede veroorzaakt door de  
economische omstandigheden.



steeg 9K 
5482 Wn schijndel
postbus 80
5480 aB schijndel
-
T (073) 549 29 01
info@mikweb.nl
www.mikweb.nl

Ook dít jaar heeft  
MIK de certificering  
van Kunstkeur  
weer ontvangen!

Jaarverslag MIK 2012

Illustraties door
Victor Benckhuijsen
.........................................


