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Wij geloven dat cultuureducatie een onmisbare rol 

vervult in de persoonlijke ontWikkeling van jong en 

oud, gevoed door de Waarde die kunst op zichzelf 

heeft. vanuit deze overtuiging maken We actieve 

cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk en delen We 

onze kennis en expertise. hierdoor dragen Wij bij aan 

een inspirerende en verbonden samenleving in de regio 

amersfoort.
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verslag van de raad van toezicht

Een organisatie beleeft tijd anders dan 
een individu dat doet, in een langzamer 
tempo vooral. Toch kan een wending in 
sentiment zich net zo plots voordoen. 
Omkijkend naar het afgelopen jaar bracht 
bij mij de regels naar boven die Dinah 
Washington zong in ‘What a difference a 
day made’. De koerswijziging van Scholen 
in de Kunst was al enkele jaren geleden 
ingezet, in zwaar weer. Nu na hard wer-
ken, met het schip op de nieuwe koers, is 
plots de zon doorgebroken en is er frisse 
energie om aan de slag te gaan en om 
vaart te maken. 

open opstelling

Veel van deze frisse energie is te danken 
aan het betrekken van alle medewerkers in 
de nieuwe richting van Scholen in de Kunst. 
Met als directe opbrengst het strategisch 
beleidsplan, voor de periode 2018-2022. 
Echter, belangrijker dan het leveren van 
een plan is dat, direct bij zijn aantreden 
als bestuurder in 2017, Niels Veenhuijzen 
de koers van Scholen in de Kunst heeft 
belichaamd. Met het voortdurend betrekken 
van maatschappelijke partners en de 
hand te reiken naar andere aanbieders, 
geeft hij gestalte aan de wijze waarop we 
onze maatschappelijke opdracht in willen 
vullen: als regisseur, adviseur, educator 
en brede aanjager om zoveel mogelijk 
mensen toegang te bieden tot kunst- en 
cultuureducatie. Op een wijze die ervoor 
zorgt dat klanten en bezoekers makkelijk 
de weg vinden naar de meest geschikte 
aanbieder(s) en kansen in de markt worden 
benut. Deze ‘open’ opstelling sluit aan op 
de in 2017 uitgebrachte Cultuurvisie 2030 
van de gemeente Amersfoort. Deze visie 
prikkelt en zet aan tot samenwerking om het 
beste uit onszelf en uit alle partners bijeen 
te brengen.  

KoninKlijK bezoeK

Het publieke hoogtepunt in 2017 voor de 
stichting was het bezoek van het Koninklijk 
Huis aan het Eemhuis. Het koninklijk paar 
voerde in het Eemhuis gesprekken met 
bewoners vanuit alle achtergronden van de 
stad. Het bezoek en de rondleiding werden 
opgeluisterd door het Amersfoort Jeugd 
Orkest, met muziek van leerlingen van de 

School voor Talent en met de reguliere 
cursussen die op dat moment plaatsvonden. 

adempauze

Qua exploitatie is het jaar op het eerste 
gezicht rimpelloos verlopen. Er is hard 
gewerkt om een in eerste instantie 
geprognosticeerd verlies terug te brengen 
naar nul. Uiteindelijk is er sprake van een 
kleine min. In het komend jaar komen 
enkele belangrijke financiële beslissingen 
aan de orde, waaronder al dan niet een 
overstap maken naar de CAO Kunsteducatie. 
Geheel conform de Governance Code 
Cultuur heeft de Raad van Toezicht 
een nieuwe accountant benoemd; de 
accountantscontrole is dit jaar uitgevoerd 
door Kamphuis & Berghuizen. De Raad van 
Toezicht bedankt Ernst & Young voor hun 
controles en betrokkenheid in de afgelopen 
jaren. 

Met de slotregels nog naklinkend ‘What a 
difference a day made, and the difference is 
you’, bedank ik alle betrokkenen, met name 
bestuur, management en medewerkers, 
voor hun energie en dank ik u voor uw 
belangstelling in Scholen in de Kunst. 

Chi Shing Chang, 
voorzitter Raad van Toezicht 

raad van toezicht

samenstelling van de raad van 

toezicht in 2017

A. Sijens (Annemarie)
C.S. Chang (Chi Shing), voorzitter
K. de Meester (Karen)
M. Benhaddou (Moustapha)
K. Koolstra (Koos) 

profielschets van de raad van toezicht

De Raad houdt toezicht op het beleid en op 
de algemene gang van zaken van de Scholen 
in de Kunst. Ze komt in de regel zes keer per 
jaar bijeen en werkt volgens de Governance 
Code cultuur. De Raad van Toezicht bestaat 
momenteel uit vijf leden. 

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt 
verwacht dat zij:

• een grote belangstelling voor 
kunsteducatie en cultuuronderwijs 
hebben;

• ruime bestuurlijke en of toezicht-
houdende ervaring hebben;

• hun sporen verdiend hebben in het
bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties of de politiek; 

• bereid zijn zich naast hun toezicht-
houdende taak als ambassadeur in te 
zetten voor Scholen in de Kunst;

• sterke sociale binding hebben met het 
werkgebied van Scholen in de Kunst 
(Amersfoort en omstreken).

De Raad van Toezicht hecht aan diversiteit 
in haar samenstelling qua leeftijd, gender, 
achtergrond en woonplaats. 

belangrijKste vergaderonderwerpen 

in 2017

• Bespreking en goedkeuring van het 
financiële beleid

• Benoeming nieuwe accountant 
Kamphuis & Berghuizen

• Bespreking kaders en uitgangspunten 
strategie 2018-2022

• Vaststellen opdrachtbeschrijving 
nieuwe bestuurder 

• Actualisering reglement Raad van 
Toezicht

• Verkenning van knelpunten transitie CAO
• Huisvesting 
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verslag van het bestuur

In dit jaarverslag beschrijven we de concrete 
resultaten van stichting Scholen in de Kunst 
in het jaar 2017. Als nieuwe bestuurder heb 
ik onze instelling goed leren kennen door de 
vele activiteiten en bijzondere, inspirerende 
ontmoetingen in het voorbije jaar. Een van 
de absolute hoogtepunten was het bezoek 
van het Koninklijk Paar aan het Eemhuis en 
als gevolg daarvan hun kennismaking met 
Scholen in de Kunst. 
Er is in stad en regio brede waardering voor 
onze inzet om zoveel mogelijk mensen op 
laagdrempelige en toegankelijke wijze in 
aanraking te brengen met kunst en cultuur. 
Daarnaast wordt met enthousiasme gespro-
ken over de kwaliteit van onze lessen op 
scholen, onze cursussen en workshops, en 
de grote variatie aan verdiepende activitei-
ten en creatieve projecten. Aan de hand van 
dit jaarverslag kunt u zich hierover uitge-
breid laten informeren.

financieel jaar 2017 

Het jaar 2017 laat in financieel opzicht een 
vergelijkbaar beeld zien als in 2016. Wel 
is een aantal noodzakelijke investeringen 
gedaan, met name in ICT en strategische 
beleidsontwikkeling. Vanwege een onvoor-
ziene incidentele uitgave op het gebied van 
uitkeringen voor de WW, welke in de exploi-
tatie dient te worden opgevangen, sluit de 
exploitatie per ultimo 2017 op € 7K negatief. 

weerstandsvermogen

Scholen in de Kunst is financieel gezond te
noemen met voldoende liquiditeit en een 
bescheiden algemene reserve. Het weer-
standsvermogen blijft echter een punt van
aandacht. In ons vorige jaarverslag 2016 
hebben we al aangegeven dat het weer-

standsvermogen van Scholen in de Kunst 
niet toereikend is om alle financiële ver-
plichtingen in de komende jaren op te van-
gen. Onderstaande tabel laat zien hoe de 
benodigde weerstandscapaciteit vanuit de 
verschillende onderdelen is opgebouwd. 

Als indicator gebruiken we het weerstands-
vermogen. Het weerstandsvermogen is de 
beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld 
door de benodigde weerstandscapaciteit. 
Met andere woorden: het bedrag dat we 
aan reserves beschikbaar hebben om de 
financiële gevolgen van de risico’s op te 
vangen, gedeeld door het bedrag dat we op 
basis van ons risicoprofiel nodig hebben. 
Deze ratio moet groter of gelijk zijn aan 1, 
waarmee de beschikbare weerstandscapa-
citeit minstens even groot is als de beno-
digde. Het weerstandsvermogen bij deze 
jaarrekening bedraagt 0,43. Dat het weer-
standsvermogen onvoldoende is, vraagt een 
hoge mate van alertheid en een zorgvuldige 
besluitvorming door het bestuur in relatie 
tot het aangaan van toekomstige verplich-
tingen. Het beperkt de mogelijkheden van 
de organisatie aanzienlijk om zich verder te 
ontwikkelen en investeringen te doen. We 
hebben de Gemeente Amersfoort op hoofd-
lijnen geïnformeerd over deze punten in ons 
gesprek d.d. 23 februari 2018 als onderdeel 
van de zogenaamde quick scan.

prestaties 2017

De prestaties zoals afgesproken in de over-
eenkomsten met de subsidiërende gemeen-
ten zijn gehaald. In het activiteitenverslag is 
te lezen wat er allemaal is bereikt in 2017.

strategisch beleid 2018-2022

Afgelopen jaar stond voor Scholen in de 
Kunst in het teken van de ontwikkeling van 
een nieuw strategisch beleidsplan. Met dit 
plan voor de periode 2018-2022 willen we 
onze maatschappelijke opgave nog beter 
preciseren. We zijn daarvoor participatief 
te werk gegaan. Naast dialoogsessies met 
klanten en belanghebbenden buiten de 
instelling, gingen onze medewerkers met 
elkaar in gesprek over hun werk en hun drijf-
veren. Uiteraard hebben we ook gekeken 
naar actuele ontwikkelingen ten aanzien van 
kunst- en cultuureducatie. Van daaruit zijn 
missie en visie geactualiseerd en hebben 
we onze koers bepaald. Een koers die extern 
helderheid geeft aan onze stakeholders en 
intern aangeeft waarop we ons gaan focus-
sen. Het plan is in maart 2018 gereed.

cultuurvisie 2030 – 

gemeente amersfoort

Een belangrijke ontwikkeling bij de gemeen-
te Amersfoort was het besluit om aan de 
hand van een Cultuurvisie nieuwe impulsen 
te geven aan het gemeentelijke cultuur-
beleid. De brede visie voor de algehele 
stadsontwikkeling (Visie Stadshart) en de 
ontwikkeling van nieuw onderwijsbeleid 
(UPJO) sluiten daar op aan. Door actief deel 
te nemen aan de verschillende stadspanels, 
en door zitting te nemen in de klankbord-
groep namens het DAC (Directieoverleg 
Amersfoortse Cultuurinstellingen), waren we 
nauw betrokken bij de totstandkoming van 
de Cultuurvisie 2030. 

sectoroverleg

Scholen in de Kunst wordt door bestuur en 
management team bij diverse sectorover-
leggen vertegenwoordigd. Zowel op lokaal 
(DAC), provinciaal (POKU) en landelijk (LKCA, 
CC, Kunsten ’92) niveau hebben we in 2017 
deelgenomen aan diverse conferenties en 
manifestaties. Dit draagt bij aan kennisuit-
wisseling en verbreding van onze expertise. 
In december 2017 waren we organisator en 
gastheer van de conferentie Cultuuronder-
wijs in het ICOON in Amersfoort Vathorst.

governance code cultuur

Scholen in de Kunst werkt volgens het Raad 
van Toezicht model en hanteert de Gover-
nance Code Cultuur als instrument voor 
goed bestuur en goed toezicht. De negen 
principes van de code vinden hun vertaling 
in praktijkaanbevelingen. Daarbij geldt wat 
ons betreft in de verantwoording hierover 
‘PAS TOE EN LEG UIT’. De stichting past alle 
negen principes bewust en onverkort toe.

Kwaliteitsbeleid

In de tweede helft van 2017 zijn we gestart 
met het traject met als doelstelling opnieuw 
voor vier jaar gecertificeerd te worden en 
het bijbehorende kwaliteitskeurmerk te 
ontvangen. Dit traject wordt in opdracht 
van branchevereniging Cultuur Connectie 
uitgevoerd door auditorganisatie Hobéon 
uit Den Haag. Als belangrijk onderdeel is 
door de organisatie in 2017 een uitgebreide 
zelfevaluatie voorbereid. Het regelmatig 
evalueren is onderdeel van het kwaliteitsbe-
leid van de instelling. 

risico’s en getroffen 

beheersmaatregelen

Scholen in de Kunst wil inzicht krijgen in de 
risico’s die zij loopt en daarmee eventuele 

x € 1.000

inventaris gebouw Eemhuis 265
transitie cao 292
computerapparatuur 14
kantoorinventaris gebouwen 118
projecten 35
overige reserves 268

-------
totaal benodigd 992

computerapparatuur 14
inventaris gebouwen 118
projecten 35
overige reserves 261

-------
totaal beschikbaar 428

======
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(werK)begroting 2018

Ieder jaar stelt het bestuur op 1 september 
de begroting van het aankomend jaar vast. 
Op die datum wordt deze ingediend bij de 
gemeente Amersfoort als onderlegger voor 
de subsidietoekenning van het daaropvol-
gende jaar. Op basis hiervan wordt uiter-
lijk in december van enig jaar de interne 
werkbegroting vastgesteld. Op dat moment 
is een goede inschatting te maken van 
de inkomsten uit lesgelden. Hieronder de 
verkorte werkbegroting 2018 welke op29 
januari 2018 is goedgekeurd door de Raad 
van Toezicht.

tot slot

Rest mij iedereen die bijdraagt aan de 
doelstellingen van Scholen in de Kunst te 
danken voor hun inzet in het afgelopen 
jaar. Ik dank onze docenten, kunstenaars 
en medewerkers, onze partners, de collega 
cultuurinstellingen, de vertegenwoordigers 
van de gemeenten Amersfoort, Leusden en 
Soest, en uiteraard onze klanten, cursisten 
en leerlingen. Tenslotte dank ik de Raad van 
Toezicht voor hun advies, betrokkenheid en 
de goede samenwerking in belang van onze 
missie om deelname aan kunst en cultuur 
voor iedereen mogelijk te maken.

Niels Veenhuijzen,
directeur – bestuurder

x € 1.000

Baten
Subsidies 3.938
Lesgelden 1.950
Diverse opbrengsten 164

------
Totaal baten 6.052

Lasten
Personeelskosten 1.514
Directe onderwijskosten 2.651
Huisvestingskosten 1.314
Organisatiekosten 403
Algemene kosten 160
Dotatie voorzieningen 45

------
Totaal lasten 6.087

-----
Batig c.q. nadelig saldo -35

risico’s afdekken. We streven ernaar dat het 
optreden van risico’s zo weinig mogelijk ef-
fect heeft op de uitvoering van het bestaan-
de beleid. Scholen in de Kunst stimuleert 
het risicobewustzijn van medewerkers in 
de organisatie en maatregelen treffen ter 
voorkoming of beperking van risico’s. In dit 
verslagjaar is het niet noodzakelijk gebleken 
extra beheersmaatregelen te treffen.

scholen in de Kunst naar 2022

Op financieel gebied is ons belangrijkste 
speerpunt het beleidsterrein Vrije Tijd nog 
minder afhankelijk te maken van subsi-
die, waardoor we meer middelen kunnen 
vrijmaken voor onze opgaven in Cultuur-
onderwijs en Cultuurparticipatie. Uiteinde-
lijk- we verwachten in 2021 - willen we dat 
de cursussen Vrije Tijd gemiddeld 100% 
kostendekkend zijn.

Scholen in de Kunst wil met een nieuwe be-
grotingsopzet beter inzichtelijk maken wat 
de financieringsbronnen en kostendragers 
zijn van de verschillende beleidsterreinen 
lessen/cursussen, onderwijs, amateurkunst 
en samenleving, waaronder Kunst in de 
Buurt en andere projecten. 
Zo kunnen we beter taakstellend begroten 
en sturen. Ook gaan we verder met meer 
projectmatig werken, en het hanteren van 
projectbudgettering en -verantwoording. 
Dit mede gezien de toenemende vraag naar 
maatwerk en de gewenste bredere inzet-
baarheid van medewerkers. 

cao

Bij het toekomstbestendig maken van Scho-
len in de Kunst hoort ook een modernisering 
van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers. 
Dit verslagjaar heeft Scholen in de Kunst 
vervolgstappen gezet in de voorgenomen 
transitie van de cao CAR UWO naar de op 
het werkveld aansluitende cao Kunsteduca-
tie. In het najaar van 2017 is samen met de 
gemeente geconstateerd, dat vanwege een 
aantal factoren de overgang van cao alleen 
kan plaatsvinden met steun van de gemeen-
te Amersfoort. Het gesprek hierover met de 
gemeente wordt in 2018 voortgezet met als 
uiteindelijk doel om in 2019 de overstap te 
kunnen maken.
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Kunst in onderwijs & 
samenleving  
 
De afdeling Kunst in Onderwijs en Samen-
leving bereikt in de stad Amersfoort e.o. 
circa 100 basisscholen en 20 scholen 
voor voortgezet onderwijs. Het aanbod 
varieert van structurele cultuureducatie-
ve programma’s en onder- en naschoolse 
incidentele projecten tot activiteiten 
rondom de Kinderboekenweek, wijkge-
richte projecten en deskundigheidsbe-
vordering van docenten, leerkrachten en 
directies.

primair onderwijs

Conferentie Cultuuronderwijs

Op 13 december 2017 organiseerde Scho-
len in de Kunst vanuit de afdeling Kunst in 
Onderwijs & Samenleving de Onderwijs-
conferentie in ICOONtheater in Vathorst. 
Docenten uit het primair en voortgezet 
onderwijs, kunstvakdocenten, partners en 
zelfstandigen uit het culturele werkveld en 
overheidsinstellingen uit Amersfoort en 
Leusden namen deel aan een inspirerende 
middag. 
De middag werd geopend door Wethouder 
van Cultuur, Bertien Houwing. 
De keynote speech werd gegeven door 
Mark Mieras. Tijdens de speech van Mieras 
tekende Olivier Rijcken de speech tot een 
overzichtelijke en kleurrijke mindmap. 
Na het plenaire gedeelte woonden de deel-
nemers twee deelsessies bij die allemaal in 
het thema Leren, Ontwikkelen en Verande-
ren. 
Het aanbod was divers; van introductie van 
een dansmethode via een app tot het vor-
men van een schoolvisie op cultuur, Design 
Thinking, de methode Virtual Thinking Stra-
tegies en werken met klei. Na de inspireren-
de deelsessies was er tijd en ruimte om door 
te praten tijdens een borrel, die werd omlijst 
door muziek van een van onze culturele 
partners. 

sCholen in de Kunst in stijljaar 

amersfoort: ontdeK je stijl! 

2017 stond in het teken van De Stijl, 
vanwege de 100e geboortedag van Piet 
Mondriaan in Amersfoort. In de hele stad 
zijn activiteiten uitgevoerd voor jong en oud. 

Scholen in de Kunst werkte in het kader van 
het Stijljaar samen met de culturele partners 
Holland Opera, Kunsthal KAdE en de Biblio-
theek Eemland aan een cultuureducatief 
programma voor Primair Onderwijs groep 
3 tot en met 8. Het Eemhuis was centrale 
bezoeklocatie binnen dit gratis project dat 
aangeboden werd aan alle basisscholen in 
de stad. Scholen in de Kunst nam de organi-
satie en productie voor haar rekening. 

Kleurencircuit 
De groepen 3, 4 en 5 bezochten het Eem-
huis met een programma van drie bewoners 
van het Eemhuis. Mondriaan en De Stijl 
waren het centrale thema tijdens deze 
rondleiding. In Kunsthal KAdE bezochten de 
leerlingen de tentoonstelling Kleuren van 
de Stijl. De Bibliotheek Eemland filosofeerde 
met de leerlingen over kunst met als leidraad 
de maquettetentoonstelling De kat van 
Mondriaan, van Coen Bouwstra. Een docent 
van Scholen in de Kunst gaf een actieve 
workshop beeldend waarbij de kinderen hun 
eigen abstracte kunstwerk maakten. Door 
het drieluik-programma namen de leerlingen 
op diverse niveaus kennis van het werk van 
Mondriaan, De Stijl en wie door hen geïnspi-
reerd werden.

MuzeMix
De bovenbouw bezocht in Café Bruis, de 
kofferopera De Muze van Holland Opera. De 
Muze vertelt het verhaal van een kunstver-
zamelaar die het schilderij van zijn Muze 
Laura kwijt is. De schilderijen die als decor 
dienden, werden uitgeleend door Artotheek 
Amersfoort. Met maximaal 60 leerlingen per 
voorstelling, was het een intieme beleving, 
waarbij de kinderen echt op de huid van de 
zangers zaten. 
Na de opera kregen de klassen een work-
shop muziek of theater, gegeven door do-
centen van Scholen in de Kunst. Elke docent 
gaf zijn eigen invulling aan de workshop. Zo 
werden er scenes uit De Muze herschreven 
en nagespeeld, of stond een Nederlands 
lied dat aansloot bij thema van De Muze 
centraal. 
Het totale programma Kleuren van de Stijl 
bracht 709 leerlingen naar het Eemhuis. 16 
klassen namen deel aan Kleurencircuit (416 
leerlingen). De Muze werd bezocht door 
12 klassen (293 leerlingen). Alle partners 

hebben de samenwerking binnen Kleuren 
van de Stijl als zeer inspirerend en waardevol 
ervaren. 

voortgezet onderwijs

CjP CultuurKaart

In het Voortgezet Onderwijs (VO) is de Cul-
tuurkaart een (digitaal) betaalmiddel voor 
cultuuronderwijs. Dat is dan ook de reden 
dat Scholen in de Kunst vanaf het begin de 
CJP Cultuurkaart een warm hart toedraagt 
en Cultuurkaartacceptant is. Scholen in de 
Kunst adviseert en ondersteunt VO scholen 
bij het samenstellen van een consistent en 
goed cultuureducatief programma inclusief 
uitvoering ervan. De Cultuurkaart biedt VO 
scholen de mogelijkheid dit programma te 
realiseren. Scholen in de Kunst heeft een 
intensief contact met de VO-scholen in 
Amersfoort en dat laat zich terugzien in het 
feit dat Scholen in de Kunst, van alle soort-
gelijke instellingen, in 2017 het hoogste 
bedrag aan Cultuurkaartgelden heeft geïnd. 
Zelfs een grote organisatie met diverse 
omringende gemeenten als het SKVR Rot-
terdam laat Scholen in de Kunst achter zich. 
De Cultuurkaart wordt gefinancierd door het 
ministerie van OCW. 

Kunst in de buurt

BroedPlaats 65+ 

Scholen in de Kunst en Sint Pieters en 
Bloklands Gasthuis voerden in 2017 het 
project Broedplaats 65+ uit. Doel van het 
project is culturele activiteiten organiseren 
die aansluiten op de interesse van de 
bewoners van de 2 locaties van de zorg-
organisatie.
Kunstenaars en kunstdocenten voerden les-
senseries uit in muziek, beeldende kunst en 
taalkunst. We werkten zowel met zelfstandig 
wonende ouderen als met mensen op de 
gesloten afdelingen. 
Voor Scholen in de Kunst was dit project 
een manier om docenten kennis te laten 
maken met deze voor ons relatief nieuwe 
doelgroep. Tegelijk onderzochten we werk-
vormen en projecten die een aanvulling zijn 
op het bestaande activiteitenaanbod. Dit 
laatste om beter in de behoefte van bewo-
ners te kunnen voorzien. 
Eén van de activiteiten, TimeSlips, krijgt een 

activiteitenverslag 2017
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treden van een (semi-)professioneel koor 
maakt deze dag tot een hoogtepunt voor 
de deelnemende koren uit Amersfoort en 
omstreken.

Muzikale theaterproductie 
Niemandsland 2.0
In het kader van het stijljaar 2017 werd op 
12 november de muziektheatervoorstelling
Niemandsland opnieuw uitgevoerd. Deze 
voorstelling stond in 2016 al op de planken. 
De muziektheatervoorstelling toont het 
gedramatiseerde levensverhaal van 
Mondriaan. Van Amsterdam, via Parijs naar 
New York. Voor de reprise in 2017 werd 
door regisseur Gerda Klievink en componist 
Reinier Bavinck de versie van 2016 aange-
past. Er kwam meer nadruk te liggen op de 
muziektheater en zang.
Het gezelschap heeft deze door Scholen in 
de Kunst/Platform amateurkunst geïnitieer-
de voorstelling ook opgevoerd in het Zimihc 
theater in Utrecht, op 10 december 2017.

De jaarlijks terugkerende activiteiten:
• Platform Amateurkunst Amersfoort 

organiseerde in januari en februari 2017 
drie inloopconcerten. 23 koren presen-
teerden zich aan circa 200 bezoekers 
per middag.

• Platform Amateurkunst Amersfoort 
coördineerde in de gemeente Amers-
foort de Anjercollecte. Door 23 vereni-
gingen werd er in alle wijken gecollec-
teerd. Met de collecte werd in totaal 

€ 12.500 opgehaald.
• Platform Amateurkunst Amersfoort 

begeleidde de muzikale intocht van de 
Avondvierdaagse.

• Platform Amateurkunst Amersfoort 
begeleidde het herdenkingsconcert op 
4 mei 2017.

• Platform Amateurkunst Amersfoort 
organiseerde de jaarlijkse Dag van de 
Amateurkunst op 9 september 2017. 
Op ruim 20 locaties in de historische 
binnenstad werden door 40 verenigin-
gen 100 optredens verzorgd. Voor het 
eerst maakte deze dag integraal deel uit 
van het UITweekend.

vervolg in de vorm van scholing voor mede-
werkers van beide organisaties. TimeSlips 
is een methode om poëtische verhalen te 
maken met dementerenden. Bijzonder is, 
dat het geen beroep doet op het geheugen, 
wat mensen met dementie aan het verliezen 
zijn. Het project werkt juist met vrij associë-
ren, op basis van inspirerende afbeeldingen, 
en daar zijn dementerenden juist erg goed 
in. Het resultaat van de sessies is op grote 
panelen geprint en te zien op beide locaties 
van Sint Pieters en Bloklands Gasthuis.

platform amateurKunst

Amersfoort telt zo’n 150 amateurkunst-
verenigingen zoals koren, muziekkorpsen, 
orkesten, toneel-, dans-, foto- en filmver-
enigingen. Platform Amateurkunst Amers-
foort van Scholen in de Kunst is de schakel 
tussen de amateurkunstverenigingen en de 
stad. Amateurkunst heeft een belangrijke 
positie in het sociaal, cultureel en econo-
misch leven van Amersfoort en draagt 
wezenlijk bij aan de leefbaarheid en vitaliteit 
van de stad; amateurkunst kweekt saamho-
righeid en wederzijdse waardering, van jong 
tot oud. Platform Amateurkunst Amersfoort 
organiseert jaarlijks diverse activiteiten 
waarmee de verenigingen zich presenteren 
aan het Amersfoortse publiek.
Amateurkunst verbindt en inspireert!

nieuwe weBsite en Pr

Platform Amateurkunst heeft de webpagina 
op de website van Scholen in de Kunst in 

mei 2017 ingericht en in gebruik genomen. 
Verenigingen zijn vindbaar op een platte-
grond van de stad. Alle activiteiten van 
Amateurkunstverenigingen worden, voor 
zover bekend, gepubliceerd in de agenda. 
Met succes is een nieuwe rubriek gestart: 
vraag en aanbod t.b.v. alle amateurkunstver-
enigingen.

Platform Amateurkunst Amersfoort onder-
houdt directe contacten met de pers in 
Amersfoort. Ook beheert zij de Facebook-
pagina amateurkunstverenigingen Amers-
foort . 
Voor de gratis te bezoeken activiteiten in de 
stad maakt Platform Amateurkunst mooie, 
herkenbare programmaboekjes onder het 
motto: Wij laten Amersfoort bruisen! En: 
Amateurkunst verbindt en inspireert!

netwerKoverleggen

Op uitnodiging van Platform Amateurkunst 
komen de verschillende verenigingen in 
disciplinaire overleggen een aantal keer per 
jaar bijeen. Hierin bespreken zij o.a. de ge-
zamenlijke activiteiten en wisselen zij kennis 
en ervaringen uit.

suBsidies amateurKunst 

Scholen in de Kunst is door de gemeente 
Amersfoort gemandateerd om de drie spe-
cifieke subsidies voor de amateurkunsts-
ector te verdelen. Platform Amateurkunst 
Amersfoort geeft de verenigingen advies 
over de diverse financiële mogelijkheden.

• de structurele (meerjaren) subsidie-
regeling voor amateurkunst (t.b.v. 66 
verenigingen);

• de incidentele subsidie voor amateur
kunst (in totaal 22 aanvragen waarvan 
17 aanvragen – deels – zijn toegekend);

• de huursuppletieregeling (4 aanvragen, 
tevens toegekend).

In 2017 zijn drie verenigingen voor de eerste 
keer in aanmerking gekomen voor structu-
rele subsidie Amateurkunst: de koren Roca 
Rosa, Middelpuntkoor en Margootje. Een 
aanvraag voor structurele subsidie voor 
Duze NomShikaShika is in 2017 met succes 
in behandeling genomen. 

aCtiviteiten

Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten 
organiseerden we in 2017:

Vocaal Centraal in ICOONtheater 
op 11 maart
De organisatie van dit festival is in handen
van een aantal enthousiaste zangers 
(Paul Sijben, Sander Gieling) en Platform 
Amateurkunst, ondersteund door de Bond 
van Acapella en Lichte Koren (BALK). Een 
festival voor koren, van kwartetten tot grote 
popkoren in de genres Pop, jazz en rock. 
16 groepen krijgen de gelegenheid zich te 
presenteren voor een jury van wie ze schrif-
telijk feedback krijgen. De koorleden kunnen 
de hele dag deelnemen aan workshops. 
Een gezamenlijke maaltijd en een slotop-
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nemers drie workshops, te weten zang, 
theater en dans. Het was geweldig om te 
zien dat er met zoveel plezier even over de 
eigen bekende grenzen heen werd gekeken 
en geproefd aan de andere disciplines. 
De School voor Talent vindt door het jaar 
heen op zaterdag plaats en nu iedereen 
elkaar een keer heeft ontmoet, wordt het 
makkelijker elkaar op te zoeken voor een 
multidisciplinair project. Wie weet wat dat 
gaat brengen voor de voorstelling van 2018 
in ICOONtheater.

Scholen in de Kunst heeft in 2017 een start 
gemaakt met een onderzoek naar de moge-
lijkheden om ook de discipline beeldende 
kunst en popmuziek aan de School voor 
Talent toe te voegen. Dit zal in het seizoen 
2018-2019 verdere uitwerking krijgen. 
Verder is Scholen in de Kunst mogelijkheden 
aan het onderzoeken om talentontwikkeling
ook breder in te zetten, bijvoorbeeld in 
scholen en wijken.

presentaties en exposities

De afdeling Kunst in Vrije Tijd biedt vele 
cursussen op het gebied van kunst en 
cultuur. Al deze cursussen presenteren 
zich gedurende het jaar door middel van 
een concert, voorstelling, presentatie of 
expositie. We zetten drie daarvan even in de 
schijnwerpers:

PodiumBeesten

Podiumbeesten is een initiatief van docen-

te gast: Cesar Zuiderwijk, Hadewych Minis, 
Remy van Kesteren,  Aart Strootman, André 
Besseling, Sandra Kruisbeek, Luis Acosta, 
Juvat Westerdorp, Alexander Zhembrovsky, 
Thypoonband, Marjes Benoist, Christine van 
der Ree, Faizah Grootens, Maria Roosen, 
Jeremy Baker en Koen Vermeule. 
De meeste masterclasses waren snel uit-
verkocht en belangrijker nog: ze werden als 
bijzonder ervaren door de deelnemers.

KerstConCert

Al geruime tijd stond op ons lijstje om iets 
met samenzang te doen in de kersttijd. 
Dit jaar hebben we de stoute schoenen 
aangetrokken en hebben wij met alle koren 
van Scholen in de Kunst een MegaWinter-
KerstKoor samengesteld. Op 20 december 
was het zover. De avond begon met een 
mooi kerstverhaal - voorgelezen door een 
medewerker van de Bibliotheek Eemland -
 in de espressobar met gratis warme choco-
lademelk. Na het kerstverhaal stond het 
200 koppige MegaWinterKerstKoor klaar 
om vijf kerstliederen te zingen. Het Eemhuis 
werd gevuld met de prachtige klanken, dat 
een impact had op het enorme publiek, dat 
was komen luisteren. Tot aan de bovenste 
balkons stond het vol en iedereen genoot. Na 
het optreden in het Eemhuis verplaatste het 
koor zich al zingend naar de ijsbaan, waar de 
schaatsende bezoekers ook werden verrast 
door dit MegaWinterKerstKoor. Een waarde-
vol evenement, dat misschien wel het begin 
was van een nieuwe traditie in het Eemhuis. 

ten van de popafdeling en Café Miles. 
Podiumbeesten zijn jonge zangers, zange-
ressen en muzikanten van Scholen in de 
Kunst, die samen een optreden verzorgen. 
Van tevoren wordt er samen met de docent 
gekeken welke nummers er gezongen gaan
worden en er wordt natuurlijk volop geoe-
fend. Op zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur 
zit Café Miles vol met familie en vrienden 
van deze jongeren, maar ook met de ‘gewo-
ne’ klanten van Miles. Allen worden getrak-
teerd op een aantal heerlijke optredens 
van deze Podiumbeesten van Scholen in de 
Kunst. 

masterClassweeKenden

Masterclassweekend is ontstaan omdat we 
het als Scholen in de Kunst ook als één van 
onze taken zien om leerlingen en cursisten 
verder te inspireren en verdiepen in een 
bepaalde discipline. Luisteren, kijken en 
leskrijgen van een master is een geweldige 
motivator en inspiratie voor hen die al enige 
tijd met kunst bezig zijn. We bieden deze 
masterclasses aan aan onze eigen cursisten, 
maar ze zijn ook te volgen door mensen die 
geen lessen volgen bij Scholen in de Kunst. 
We organiseren tweemaal per jaar een 
masterclassweekend. 
De invulling van deze weekenden ligt volle-
dig bij de inhoudelijke teams theater, beel-
dende kunst, dans en muziek en ontstaan 
mede uit overleg met collega-kunstenaars 
uit de stad. 
De volgende masters waren al eens bij ons 

Kunstbrouwerij  

De Kunstbrouwerij begint al echt een onder-
deel te worden van Scholen in de Kunst en 
te leven in Amersfoort. De Kunstbrouwerij 
zoekt verbinding met nieuwe doelgroepen, 
die interesse hebben in kunst- en cultuur-
beleving. De Kunstbrouwerij is makkelijk 
benaderbaar en staat open voor initiatieven 
vanuit kunstminnend Amersfoort. We willen 
grensverleggend en vernieuwend aanbod 
bieden aan de bewoners van de regio 
Amersfoort. Zo probeert de Kunstbrouwerij 
nieuwe doelgroepen en samenwerkings-
partners te ontdekken voor het aanbod van 
Scholen in de Kunst.

In 2017 heeft de Kunstbrouwerij in iedere 
schoolvakantie, met uitzondering van de 
kerstvakantie, een programma aangeboden 
vooral voor kinderen en jongeren. 
Een voorbeeld van een succesvolle Kunst-
brouwerij-activiteit is het Minecraft-eve-
nement waar 140 kinderen via een game 
worden uitgedaagd om creatieve bouwsels 
te maken. Wie het mooiste ontwerp laat 
zien, krijgt een passende bokaal. 

Only Girls Allowed is een samenwerkings-
project met SRO, waar we proberen meiden 
in contact te laten komen met sport, gezon-
de voeding en kunst. Dit zijn waardevolle 
middagen waar alle jongeren zich op allerlei 
verschillende manieren kunnen uiten en 
soms voor het eerst in aanraking komen met 
bijvoorbeeld theater. 

Kunst in vrije tijd  

De afdeling Kunst in Vrije Tijd van 
Scholen in de Kunst is verantwoordelijk 
voor de cultuureducatie en cultuurpar-
ticipatie in de vrije tijd. In 2017 waren er 
1497 cursisten voor de afdeling muziek, 
752 cursisten samenspel en groepsles-
sen muziek, 320 cursisten theater, 569 
cursisten dans, 602 cursisten beelden-
de kunst en waren er 50 cursisten die 
zich met alle disciplines bezighielden. 
Daarnaast hebben 1388 Amersfoorters 
meegedaan aan een activiteit van de 
Kunstbrouwerij. Een aantal activiteiten 
en ontwikkelingen van het afgelopen 
jaar lichten we hieronder uit. 

school voor talent

De School voor Talent van Scholen in de 
Kunst heeft in 2017 het hele jaar gedraaid 
met drie disciplines muziek, theater en dans. 
Het seizoen 2017-2018 zijn we op bijzon-
dere wijze van start gegaan op Landgoed 
de Paltz van het Herman van Veen Arts 
Centre. Herman van Veen is de bescherm-
heer van de School voor Talent en een groot 
voorstander van talentontwikkeling. In een 
overleg met hem, kwam hij met het voorstel 
om alle disciplines van elkaar te laten leren 
op een inspiratiedag bij hem op Landgoed 
de Paltz. Alle deelnemers van de School voor 
Talent waren aanwezig. 
De dag begon met een workshop Patempa
voor iedereen. Na de pauze kregen de deel-

In 2017 hebben we met veel verschillende 
partners samengewerkt zoals; de Biblio-
theek Eemland, Spoffin, Kultlab, Holland 
Opera, Flint, SRO, SKA, Dolopbouwen, hand-
lettering, Kunsthal KAdE, MediaLAB, Jumbo, 
Kringloop Amersfoort en vele anderen. 

In 2017 hebben er 1.388 Amersfoorters 
actief deelgenomen aan een activiteit van 
de Kunstbrouwerij. Iedereen krijgt na afloop 
een mail met eventueel vervolgaanbod van 
Scholen in de Kunst of van de partner met 
wie de samenwerking was opgezet. 
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Scholen in de Kunst waarborgt de kwaliteit 
van het docententeam, ondersteunt de 
logistiek van activiteiten, biedt promotionele 
ondersteuning en verzorgt het facilitaire 
beheer van het gebouw.

CursusaanBod

Scholen in de Kunst verzorgt de groepsles-
sen muziek op locatie Soest. Het betreffen 
AMV-lessen en koorlessen voor peuters/
kleuters en kinderen in de basisschool-
leeftijd. Rond de veertig leerlingen vinden 
wekelijks hun weg naar onze locatie in Soest.
De leerlingen van de Bachschool kunnen 
naast hun individuele les gratis deelnemen 
aan alle koren, orkesten en ensembles van 
Scholen in de Kunst, ook in Amersfoort als 
de samenspelvoorzieningen in Soest niet 
passend zijn. Locatie Soest heeft zelf twee 
orkesten en een kinderkoor. Deze orkesten
hebben geen symfonische bezetting, maar
zijn een zogenaamd samenspeelorkest, 
waar in principe elke instrumentalist aan
mee kan doen. Er is het Bach Jeugd Orkest 
voor kinderen en jongeren en het Bach 
Volwassenen Orkest. Beide orkesten treden 
regelmatig op in de gemeente Soest. 
Bijvoorbeeld in woon- en zorgcentra zoals 
Résidence Souveraine, maar ook een flash-
mob bij het Nationaal Militair Museum. Ze 
zijn goed zichtbaar in de gemeente Soest en 
zorgen voor een mooi effect en gevoel bij de 
jonge musici. Net als in de sport train je voor 
de wedstrijden en dat is in de muziek niet 
anders. Er wordt dagelijks gerepeteerd en 

zaKelijK 

Het Projectbureau van Scholen in de Kunst 
kruipt in de huid van de klant en bouwt 
met de klant samen aan een programma 
op maat. De locaties van het Eemhuis en 
ICOON met hierin het ICOONtheater vormen 
de kunstzinnige en inspirerende omgeving 
voor een wekelijkse bijeenkomst of training, 
of een jaarlijks terugkerend groot evene-
ment. Vanuit de kunstzinnige achtergrond 
van Scholen in de Kunst beantwoordt het 
Projectbureau de vragen van bedrijven, 
instellingen en andere groepen, uit zowel de 
zakelijke als culturele hoek. De kracht zit in 
het samenwerken met de klant, net zo lang 
tot een mooi resultaat is bereikt. 

De diensten van het Projectbureau zijn 
veelzijdig. Van lezing tot evenement, van 
teambuilding tot conferentie, van beurs 
tot festival. Hieronder een selectie van de 
activiteiten in 2017. 

verhuringen

eemhuisverhuringen

• Dactylus - schrijversschool
• M. Slinkert Mensendieck

iCoonverhuringen

• Telekids Musicalschool
• Studio Pauline
• Salsa Ventura
• The Gents

overig

• Koninklijke PBNA
• Talking English
• De Hoop GGZ

worKshops

• Theatersport onder leiding van Marcoen
Hopstaken voor Pro Persona

• Afrikaanse percussie onder leiding van
Abu Ali Swaleh op locatie voor het 
Trivium College

• Dansworkshop voor een vrijgezellenfeest
• Workshop voor en door de wijk Vathorst: 

Bijzonder Bloemen 

jaarlijKs event / worKshops / voor en 

door beroepsgroepen

• Coaches voor Medici (Eemhuis)
• Algemene Onderwijs Bond (ICOON)
• Alzheimer Vereniging (ICOON)
• BAM (ICOON)

festivals

• Kidz Festival Vathorst
• YAYCon (Internationaal Japans Manga 

Festival)
• Vocaal Centraal (Korenfestival)
• Nederlands Folkore Concours

stichting scholen in de Kunst en 

stichting evenementen en congressen

De relatie tussen de beide stichtingen wordt 
zichtbaar op het moment dat de klant voor 
zijn event wil beschikken over zowel het 
ICOONtheater met foyer, catering en verga-

derruimtes en/of werklokalen, en ook nog 
gebruik wil maken van het workshopaanbod. 
Het Projectbureau is de verbindende factor 
tussen deze stichtingen.

activiteiten in de 
gemeenten soest en 
leusden 

Zowel in de gemeente Soest als in de ge-
meente Leusden heeft Scholen in de Kunst 
een eigen organisatiedynamiek. Zelfstandige 
professionals geven les in instrumentale 
muziek voor eigen rekening en risico. Scho-
len in de Kunst draagt zorg voor het gebouw, 
de facilitaire diensten, voor de groepslessen 
en voor kunsteducatie in het onderwijs.

scholen in de Kunst soest 

De gemeente Soest telt ruim 48.000 
inwoners, waarvan 17 % tussen de 0-15 
jaar en 50% van 45 jaar en ouder. 
(bron CBS)

johann seBastian BaChsChool

Het afgelopen jaar heeft de Bachschool in 
Soest naam gemaakt. Muziekdocent Irma 
Vos heeft voor haar activiteiten voor de J.S. 
Bachschool de cultuurprijs van Soest ge-
wonnen. De Bachschool begint al echt een 
begrip te worden in Soest. Het docentencol-
lectief J.S. Bachschool is zeer ondernemend 
bezig. Docenten werken samen met onder 
andere een aantal van de buitenschoolse 
opvangcentra van Soest. Scholen in de 
Kunst verzorgt in Soest nog steeds de mo-
gelijkheid tot samenspel en de groepslessen 
muziek.

geoefend om je op je best te laten horen in 
een concert. 

hafa-regeling

In 2017 heeft de gemeente Soest de 
bestaande HAFA-regeling voor leden van 
harmonie- en fanfareverenigingen in stand 
gehouden. Scholen in de Kunst zorgt ervoor 
dat deze regeling wordt uitgevoerd in de 
gemeente Soest. Deze leden krijgen dan 
muziekles van een professionele muziek-
docent van de Bachschool tegen een 
gereduceerd tarief. Door deze regeling is 
ook de samenwerking tussen de betrokken 
docenten en de muziekverenigingen veel 
intensiever. Er waren in seizoen 2016-2017 
in totaal 15 leden van harmonie-, fanfare-, 
kamerorkest- en accordeonverenigingen uit 
Soest die van deze regeling gebruik hebben 
gemaakt.

scholen in de Kunst leusden

Naast de reguliere cursus- en onder-
wijsactiviteiten van Scholen in de Kunst 
in Leusden, verzorgt Scholen in de Kunst 
ook incidentele wijkgerichte activitei-
ten. Zij doet dit vanuit Cultuurkoepel 
Leusden, het samenwerkingsverband 
tussen Theater De Tuin, Bibliotheek 
Leusden/Achterveld, Fort33 en Scholen 
in de Kunst. 
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leuKer leusden

Eind 2015 verscheen, op verzoek van de 
wethouder van cultuur van de gemeente 
Leusden, de nota Leuker Leusden. Deze 
nota, een initiatief van de Cultuurkoepel 
en opgesteld met input vanuit Leusdense 
inwoners, geeft een meerjarenvisie op het 
versterken van het cultureel klimaat in 
Leusden. Deze visie is vertaald naar een 
concreet uitvoeringsplan kunst en cultuur 
voor de periode 2016-2018. Het achter-
liggende doel is alle inwoners van Leusden 
de kans geven in hun eigen woonomgeving 
mee te doen aan culturele activiteiten, pas-
sief of actief en hen hiertoe te stimuleren. 

cultuurKoepel

Om cultuurparticipatie door (kwetsbare) 
inwoners van Leusden te vergroten, zijn er 
in 2016 en 2017 verschillende activiteiten 
geïnitieerd door de Cultuurkoepel. Deze ac-
tiviteiten zijn ontwikkeld en uitgevoerd naar 
aanleiding van de geformuleerde ambities in 
het uitvoeringsplan Leuker Leusden.
In 2017 was er een tussentijdse evaluatie 
van het programma en blikten we terug 
op de uitgevoerde activiteiten in 2016 en 
2017. Hieronder volgen, aan de hand van de 
genoemde ambities, een aantal projectbe-
schrijvingen van gerealiseerde activiteiten in 
de periode 2016-2017.

meer Cultuur oP straat 

Met de invulling van de genoemde ambitie
Meer cultuur op straat werd in 2016 en 

Cultuur diChtBij KwetsBare groePen

Om een brug te slaan tussen cultuur en 
het sociaal domein (zorg en welzijn) heeft 
de Cultuurkoepel twee keer per jaar een 
overleg met Larikslaan21 . In dit overleg 
informeren beide partijen elkaar over ieders 
activiteiten en zijn samenwerkingsmoge-
lijkheden onderzocht en benut. Larikslaan2 
brengt culturele activiteiten onder de aan-
dacht van kwetsbare groepen. Larikslaan2 
en de Cultuurkoepel organiseerden in juni 
2017 een brainstormavond voor oude-
ren. De avond stond in het teken van de 
ontwikkeling van culturele activiteiten voor 
ouderen. Met 25 ouderen spraken we over 
de wensen en behoeften onder senioren 
(65+) op cultureel vlak. Naar aanleiding 
daarvan is op eigen initiatief van een groep 
ouderen en onder begeleiding van Unie KBO 
een boetseerclub ontstaan. De ouderen 
exposeerden hun werk in de bibliotheek in 
Leusden. In 2018 wordt er vervolg gegeven 
aan de brainstormavond door de organisatie 
van een ouderenactiviteit.

Cultuur diCht Bij jeugd 

In 2016 en 2017 vond het project Kies je 
Kunst plaats. Leerlingen uit groep 5-8 van 
de basisschool konden, gedurende het 
hele jaar, in de naschoolse tijd tegen een 
laagdrempelig tarief kennismaken met ver-
schillende culturele aanbieders uit Leusden 
en Achterveld. Het aanbod bestond uit 
korte cursussen als Klassiek ballet, Kunst-
club, Kennismaken met keyboard en Samen 

muziek maken. Culturele aanbieders uit 
Leusden en Achterveld waren o.a. Bdance 
Studio, Scholen in de Kunst, zelfstandige 
muziekpraktijken en muziekvereniging DWS. 

Fort33 en Scholen in de Kunst werkten in 
het voorjaar van 2017 samen in de organi-
satie van jongerenactiviteiten op het gebied 
van urban art. Vijftien enthousiaste jongeren 
namen deel aan een workshop graffiti. 
De workshop Rap ging niet door vanwege 
onvoldoende deelnemers.

Cultuur diChtBij volwassenen 

In september 2017 organiseerde de 
Cultuurkoepel in samenwerking met de 
Historische Kring Leusden de Open Monu-
mentendag Leusden. Amateurkunstenaars 
presenteerden zich aan publiek in drie 
verschillende monumenten in Achterveld. 
Circa 500 bezoekers bezochten de monu-
menten en optredens. Hoogtepunt was het 
muziekspel van DWS vanaf de toren van de 
Sint Jozefkerk.

 
1 Larikslaan2 geeft advies en ondersteuning op 

het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en 

opgroeien in Leusden.

2017 het Theaterterras naar Leusden 
gehaald. Meer spektakel op pleinen, straten, 
ontmoetingsplekken en huiskamers was 
het voornemen. Het theaterterras – waarbij 
theatervoorstellingen zich afspelen op bij-
zondere plekken in de openlucht – leverde, 
naast positieve recensies en reacties, ook 
een groot bezoekersaantal op. In de organi-
satie werd er samen gewerkt met bewoners-
vereniging Buurkracht Alandsbeek. 

Naast deze intieme en kleinschalige 
voorstellingen van het Theaterterras vond 
in de zomer van 2017 het operaspektakel 
Midsummer Dream bij Kasteel Stoutenburg 
plaats, onder regie van Joke Hoolboom. 
Deze coproductie van professionals en 
amateurkunstenaars, met ondersteuning 
van vrijwilligers, sponsoren etc. werd vijf keer 
uitgevoerd. Scholen in de Kunst Leusden 
organiseerde een educatief programma 
voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de 
basisscholen. Kinderen maakten in een 
éénmalige muziekworkshop kennis met het 
fenomeen opera.

Alle inwoners van Leusden, met of 
zonder beperking, de kans geven in hun 
eigen woonomgeving mee te doen aan 
culturele activiteiten, passief of actief 
en hen hiertoe te stimuleren.
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De nieuwe marketingstrategie van 
Scholen in de Kunst, die in 2015 in gang 
is gezet met bureau L5 uit Rotterdam, 
wordt in mei 2017 voltooid met de lan-
cering van een nieuwe website. Hiermee 
is Scholen in de Kunst online nog zicht-
baarder en toegankelijker geworden. 

bruisende website

De vernieuwing van Scholen in de Kunst, 
twee jaar geleden in gang gezet, is geba-
seerd op twee belangrijke componenten. 
Ten eerste moet Scholen in de Kunst – 
online en fysiek - beter zichtbaar worden in 
regio Amersfoort. Daarnaast wordt er een 
vernieuwde boodschap uitgedragen. De 
pay-off ‘bruis van creativiteit’ is het centrale 
thema voor de communicatie met alle doel-
groepen geworden. 
Voor de vernieuwde website betekent dat 
dat de structuur en uitstraling tevens gericht 
zijn op die zichtbaarheid (vindbaarheid, 
gemak, helderheid) en op beleving (bruisen, 
inspireren, delen). Het is in alle opzichten
een website waar de doelgroep snel te-
rechtkomt door goede vindbaarheid in de 
zoekmachines en waar de bezoeker graag 
verblijft door goede content en gemak in het 
gebruik. Op de volgende gebieden is in 2017 
een verbeterslag gerealiseerd:

Beleving

Beleving staat centraal in de nieuwe website 
van Scholen inde Kunst. Dat doen we door 
veel meer visueel materiaal te gebruiken. 
Daarbij zetten we zoveel mogelijk eigen 
materiaal in, om een maximale herkenning
bij onze klanten te realiseren. Zo zijn inmid-
dels impressiefilmpjes van vrijwel alle 
muzieklessen gemaakt en toegevoegd aan 
de instrumentpagina’s. Scholen in de Kunst 
is op de nieuwe website ook persoonlijk 
zichtbaar geworden door gezichten van 
de docenten en medewerkers in te zetten. 
Op de docentenpagina’s staat inmiddels 
driekwart van de docenten met een goede 
foto en biografie.

Content

In de nieuwe website komt meer ruimte voor 
het verhaal van de cursist maar ook van de 
mensen en visie van Scholen in de Kunst. Zo 
wordt het menselijk aspect benadrukt en 
de gezamenlijke missie helder vertaald. De 

hoofdnavigatie moet voor alle doelgroepen 
eenvoudig en helder zijn. Hiervoor worden 
de vijf werkvelden van Scholen in de Kunst 
op de homepage vertaald naar vijf hoofd-
knoppen: Cursussen, Onderwijs, Samen-
leving, Amateurkunst en Zakelijk. 
 
ZoeKen en insChrijven CursusaanBod

De nieuwe website heeft een uitgebreide 
filterfunctionaliteit zodat de klant gericht en 
snel kan zoeken binnen het cursusaanbod. 
Met enkele kliks is de klant snel bij relevant
cursusaanbod en vindt daar de knop 
‘Inschrijven’. Ook schrijft de klant zich sinds 
2017 in via een volwaardige ‘Mijn SidK-
omgeving’. Hiermee zijn de storingen m.b.t. 
het online inschrijven uit het verleden, 
verholpen. Tevens kunnen klanten met 
ingang van het cursusseizoen 2017-2018 
hun eigen gegevens beheren. Dit wordt door 
klanten zeer gewaardeerd. Het inzien van 
aankoophistorie en facturering wordt in 
2018 verder onderzocht. 

soCial media

De belangrijkste sociale mediakanalen 
hebben een belangrijke functie in de 
vernieuwde website van Scholen in de 
Kunst gekregen. Zo wordt het delen van 
een artikel, een cursus of filmpje zichtbaar 
aangeboden, door middel van zogeheten 
‘sharebuttons’, die tijdens het scrollen 
meebewegen naast de pagina. Andersom 
gebruiken we social mediakanalen actief om 
webcontent te delen en geïnteresseerden te 
verleiden een kijkje op de website te nemen. 
Zo bevorderen we het verkeer van en naar 
de website en zijn we als Scholen in de 
Kunst actief op de social mediapleinen van 
de klanten en potentiële cursist, school of 
andere doelgroepen. 

Bovendien

Verder zijn we in 2017 gestart met de inzet 
van betaalde Google-advertenties via de 
inzet van het Google Grants-programma 
voor instellingen met een ANBI-status. Om 
hier meer kennis en ervaring mee op te 
doen, gaan we dit samen met de webbou-
wer verder inrichten en uitwerken.

middleware

In het briefingtraject voor de nieuwe web-
site is tevens de systeemarchitectuur van 

Scholen in de Kunst in beeld gebracht. Bij de 
ontwikkeling van een nieuwe website is het 
immers noodzakelijk koppelingen te maken 
met andere applicaties zoals een adminis-
tratiesysteem en een ticketingsysteem. In 
middleware worden in 2017 de volgende 
zaken beheerd/opgeslagen: 

• Klantgegevens
• Gebruikersprofielen
• Cursusgegevens uit Cursief
• Publicatietekst en foto van alle 

cursussen
• Docentgegevens
• Interviews en foto’s van alle docenten
• Tagstructuur van het cursusaanbod, 

waarmee het aanbod wordt gefilterd

In 2017 is met de middleware een basis 
gelegd voor een goede en veilige opslag 
van klantdata. Ook regelen we in middle-
ware eenvoudig hoe klanten de cursussen 
kunnen filteren en vinden. We hebben meer 
vrijheid in het overzichtelijk presenteren van 
ons aanbod. Daarnaast biedt middleware de 
mogelijkheid om op termijn ook als marke-
tingtool te dienen, die we naar eigen wensen 
kunnen inrichten.

marKeting & communicatie 
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De huisvesting van Scholen in de Kunst is 
in 2017 stabiel gebleven met twee grote 
(Eemhuis en ICOON) en drie kleine vesti-
gingen (Hoogland, Leusden en Soest).

uitstraling locaties

Het afgelopen jaar is gebruikt om de 
uitstraling van Scholen in de Kunst op de 
verschillende locaties aan te brengen. Er zijn 
intern en extern aanpassingen gedaan voor 
een gezamenlijke uitstraling en maximale 
zichtbaarheid van de Scholen in de Kunst 
gebouwen. Vooralsnog is dit project afge-
rond. Locatie Hoogland gaat later mee in 
een verbouwing van het pand. 
 
eemhuis 

Het Eemhuis in het centrum van Amersfoort 
is voor Scholen in de Kunst de grootste 
en belangrijkste locatie. Opnieuw zijn er 
afgelopen jaar veel kleine zaken aangepast 
op de vierde verdieping van het gebouw t.b.v. 
het verbeteren van het functioneren van de 
lessen en voor het gemak van de docenten 
en cursisten. In gezamenlijk overleg func-
tioneren diverse werkgroepen op diverse 
terreinen, waaronder: BHV en organisatie 
& dienstverlening (O&D). Sinds 2017 is in 
het O&D-overleg besloten dat de facilitaire 
dienst van Scholen in de Kunst kleine onder-
houdsklussen realiseert voor de partners. 

CoöPeratieve vereniging eemhuis

De coöperatieve vereniging Eemhuis, waar 
de vier organisaties het bestuur vormen, 
verzorgt naast het beheer, de inkoop van 
energie en de schoonmaak ook inhoudelijke 
samenwerking. Het eigenarenonderhoud 
is in opdracht aan de SRO uitbesteed, dat 
geldt eveneens voor vele zaken van het 
gebruikersonderhoud. 

onderZoeK i.s.m. Partners eemhuis en 

gemeente amersfoort 

In samenwerking met bureau Onderzoek & 
Statistiek wordt eind 2017 een onderzoek 
gedaan onder bezoekers van het Eemhuis. 
Doel van het onderzoek is om de klantreis 
van de bezoekers van het Eemhuis in kaart 
te brengen, na te gaan hoe zij de huidige 
diensten en voorzieningen in het Eemhuis 
beleven en welke verbeterpunten zij zien. 
Een ander doel is om te onderzoeken of 
er kruisbestuiving tussen de verschillende 

organisaties in het Eemhuis plaatsvindt en 
tussen welke organisaties dit vooral het 
geval is. Begin 2018 wordt het rapport 
verwacht.

icoon 

Eén van de belangrijkste onderwerpen is 
het dagelijkse en intensieve gebruik van 
de gezamenlijke ruimten in het gebouw. 
Drie partijen werken samen op dit terrein: 
Vathorst College, Scholen in de Kunst en 
Bibliotheek Eemland. Vrijgevallen ruimte 
wordt in gezamenlijk overleg gebruikt. 
Scholen in de Kunst/Projectbureau maakt 
hiervan gebruik door de lokalen in te zetten 
bij verhuuractiviteiten, vaak ook in combina-
tie met de theaterzaal. Het Vathorst College 
maakt hiervan gebruik door lessen extra in 
te passen.

CoöPeratie geBouw iCoon u.a. 

Jaarlijks overlegt de Coöperatie Gebouw 
ICOON. Doelstelling is financieel en be-
heertechnisch doelmatig met elkaar samen 
te werken. De partners zijn Scholen in de 
Kunst, de Bibliotheek Eemland, Onderwijs-
groep Amersfoort en de Stichting Evene-
menten en Congressen voor ICOONtheater. 
Daarnaast neemt de Stichting Kinderop-
vang Amersfoort en de SRO deel aan het 
Coöperatieoverleg. Het afgelopen jaar is er 
veel aandacht bestaat aan verbeteren van 
het klimaat in diverse lokalen en aan de 
WKO-installatie. De voorzittersrol is vervuld 
door Bibliotheek Eemland en in het laatste 
kwartaal 2017 door Scholen in de Kunst.

locatie hoogland

Locatie Scholen in de Kunst wordt gedeeld 
met Muziekvereniging St. Caecilia in Hoog-
land. In samenwerking met de vereniging 
is, na een geslaagde en duurzame oplos-
sing van de gebouwinstallatie, is een plan 
gemaakt voor een grotere aanpassing in het 
gebouw. Het gaat met name om het gebruik 
van de hoofdentree voor iedereen, geen ge-

bruik meer te maken van de kleine zijentree, 
aanpassingen van de gangen en bestaande 
bestuurskamer en horecaruimte, zodat een 
aantrekkelijker gebouw ontstaat voor alle 
gebruikers. De uitvoering daarvan wordt in 
gezamenlijk overleg uitgevoerd zodra de 
eigendoms- en juridische verhoudingen 
helder zijn. Het grootonderhoud wordt ge-
lijktijdig met de verbouwing uitgevoerd.
 
locatie soest 

Aan het exterieur en interieur van het 
gebouw is het groot onderhoudsplan verder 
uitgevoerd. De mechanische luchtverver-
sing is geheel vernieuwd en blusinstallaties 
en veiligheidsvoorzieningen zijn opnieuw 
bekeken en verbeterd.

locatie leusden 

Het Kunstgebouw Leusden wordt gehuurd 
van de gemeente Leusden. Behalve dat de 
ruimten in het gebouw worden verhuurd 
aan zelfstandige muziekdocenten, wordt 
het ook door Muziekvereniging Lisiduna en 
enkele kleine partijen gebruikt. In 2017 is de 
oude keuken vervangen, nieuwe Ledverlich-
ting intern en extern aangebracht, nieuwe 
meterkast en een nieuwe inbraakbeveili-
gings-installatie geïnstalleerd.

 

locaties & huisvesting 
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personeel en organisatie

managementteam

Niels Veenhuijzen
directeur-bestuurder
Froukjen van der Wal
bestuurssecretaris, hoofd frontoffice
Christel Ploeger
hoofd kunst in vrije tijd
Tanja Kerkvliet
hoofd kunst in onderwijs & samenleving
Anton Groot
hoofd locaties en amateurkunst
Annette van der Ham
adviseur personeel & organisatie
Koos Venema
controller

ondernemingsraad 

Reinier Bavinck voorzitter 
Jeroen Becx secretaris 
Erwin van Zijl lid 
Anton Havelaar lid 
Stephanie Westerhoud lid 

Commissie KloKKenluider 

De leden van deze commissie zijn: 
Monique Peltenburg voorzitter
 (gestopt medio oktober 2017), vacature
Annette van der Ham secretaris 
Liesbeth Vernout lid 
Rombout Stoffers lid 
Er was In 2017 geen noodzaak deze 
commissie bijeen te roepen. 

intern vertrouwensPersoon 

Tanja Kerkvliet 

KlaChtenCoördinator 

Froukjen van der Wal 

personeelsbeleid

strategisCh BeleidsPlan

Juni 2017 is er een regieteam ingericht om 
het proces van het strategisch beleidsplan 
2018-2022 vorm te geven. Het regieteam 
bestaat uit:
Niels Veenhuijzen directeur-bestuurder
Annette van der Ham adviseur P&O
Froukjen van der Wal bestuurssecretaris
Willem Koerselman extern adviseur

Het regieteam coördineert alle processen 
en werkzaamheden die nodig zijn om tot de 
nieuwe, strategische koers 2022 te komen 
en dat vervolgens operationeel te maken. 
Het regieteam bewaakt de voortgang, plan-
ning en beslismomenten (MT/RVT) en daagt 
alle medewerkers uit hun bijdrage te leveren 
en faciliteert hen daarin.

sCholingsBeleid

Dit jaar is er verder invulling gegeven aan 
het strategisch scholingsplan 2013-2017. 
Voorbeelden van de centraal georganiseer-
de scholing zijn:

- Cursus Kodály; er is vanaf september 
2017 voor het derde achtereen vol-
gende jaar, een vervolg gegeven aan 
deze cursus. Deelnemers (met name 
docenten van Scholen in de Kunst) leren 
over de mogelijkheden van de prakti-
sche toepassing van de Kodály-werk-
wijze in het instrumentale, vocale en 
groepsonderwijs. Intervisie met collega’s 
en reflectie op de eigen lespraktijk zijn 
eveneens onderdeel van deze cursus. In 
deze workshops en gesprekken wordt 
gebruik gemaakt van het toepassen van 
modellen voor het geven van coaching 
en feedback die speciaal ontwikkeld zijn 
voor het kunstvakonderwijs.

- Workshop projectmatig werken voor 
zowel docenten al voor kantoororga-
nisatie. Ruim 20 medewerkers hebben 
deelgenomen aan deze workshop welke 
een methode biedt voor het projectma-
tig werken binnen Scholen in de Kunst. 

- Workshop Patempa; Patempa is een 
vocaalritmische methode voor het 
bevorderen van muzikale vaardigheden 
en het beleven en bestuderen van mu-
ziek. 17 Medewerkers hebben hieraan 
deelgenomen. 

- Bedrijfs Hulp Verlening (BHV); naast de
herhalingscursus heeft er één persoon 
de basiscursus gevolgd. 

- In 2017 hebben de twee medewerkers
van de afdeling Communicatie & Marke-
ting deelgenomen aan de leergang Get 
Connected van het platform Cultuur-
marketing. De leergang ging over de ins 
en outs van CRM in de cultuursector.

- Daarnaast hebben diverse medewer-
kers een individuele scholing genoten. 

Bijvoorbeeld de opleiding HR Business 
Partner en Nima A en B. Maar ook 
bestond de individuele scholing uit 
het bijwonen van diverse seminars of 
deskundigheidsbevordering. 

hyBride organisatie

In de periode februari–maart 2017 is er 
een actieplan hybride organisatie opgesteld 
en voor advies voorgelegd aan de Onder-
nemingsraad. In dit actieplan beschrijven 
we de verschillende rollen en arbeidsrela-
ties binnen Scholen in de Kunst inclusief 
kwaliteitseisen. Vervolgens zijn hier acties 
aan gekoppeld, die we komend jaar verder 
uitwerken of worden meegenomen binnen 
de uitwerking van het nieuwe strategische 
beleidsplan.

Cao

Dit verslagjaar heeft Scholen in de Kunst 
vervolgstappen gezet in de voorgenomen 
transitie van de cao CAR UWO naar de op 
het werkveld aansluitende cao Kunstedu-
catie. Er is in 2017 instemming verkregen 
van de Ondernemingsraad om af te stappen 
van de huidige B3 status. Hierdoor kunnen 
de vervolgstappen voor de overgang ook in 
gang gezet worden. Als eerste is er door een 
werkgroep met vertegenwoordigers van de 
gemeente Amersfoort onderzoek gedaan 
naar de belangrijkste financiële en juridische 
consequenties. Geconstateerd is in het 
najaar van 2017 dat vanwege een aantal 
factoren de overgang van cao alleen kan 
plaatsvinden met steun van de gemeente 
Amersfoort. Het gesprek hierover met de 
gemeente wordt in 2018 voortgezet met als 
uiteindelijk doel om in 2019 de overstap te 
kunnen maken.

Maatschappelijke rol 
In 2017 heeft Scholen in de Kunst aan tien 
personen een stageplaats kunnen bieden. 
Dit betroffen stageplaatsen voor de oplei-
dingen HBO Culturele Maatschappelijke Vor-
ming,  conservatorium, MBO-mediavorm-
geving (audiovisueel), directiesecretaresse, 
managementassistent en podium- en 
evenementtechnicus. Ook hebben we een 
maatschappelijke stageplaats kunnen bie-
den aan een VMBO-leerling. 

sociaal jaarverslag

24 25   



Daarnaast bieden we een groot aantal 
vrijwilligers mogelijkheden om werkervaring 
op te doen als bijvoorbeeld gastvrouw/heer, 
facilitaire ondersteuning en op het gebied 
van ICT/software ondersteuning. In 2017 
waren er gemiddeld 30 vrijwilligers actief. 
Ook jongeren betrekken we als vrijwilligers 
bij onze organisatie. Zij helpen bij de onder-
steuning van evenementen en zijn inzetbaar 
voor promotiedoeleinden. In 2017 waren 
zo’n tien jongeren actief betrokken.
Op deze manier probeert Scholen in de 
Kunst haar maatschappelijke rol mede in te 
vullen en onder andere jongeren de kans 
te geven kennis te maken met de branche 
cultuureducatie. 

Kerngetallen en zieKteverzuim

aantal / fte jan sept dec

Totaal aantal medewerkers 105 104 104
Totale FTE 48,73 48,68 48,11

personeelsmutaties 2017

In dienst 2
Uit dienst 3

gemiddelde leeftijd 31-12-2017 aantal

   0 - 20 jaar 0
20 - 30 jaar 1
30 - 40 jaar 12
40 - 50 jaar 31
50 - 60 jaar 47
60 - 65 jaar 12
65 jaar en ouder 1

Gemiddelde leeftijd overall 51
Gemiddelde leeftijd vrouwen 49
Gemiddelde leeftijd mannen 53

zieKteverzuim 2017

Ziekteverzuimpercentage 2017 2,3 %
Meldingsfrequentie gem. per persoon 0,9
Gemiddelde verzuimduur 15

afdeling 31-12-2017 105 m v tot fte gem. bo

Kantoororganisatie + Projectorganisatie 10 17 27 20,74 76,81%
Docenten 32 45 77 27,37 35,55%
Totaal 42 62 104 48,11
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eemhuis & eemplein

Archief Eemland
Dactylus
de Bibliotheek Eemland
Kunsthal KAdE
KAdECafé
Marja Slinkert
Ondernemersvereniging Eemplein 
Piron Groep
SRO

icoon

Amateurkunstverenigingen Amersfoort e.o.
Fotografieverenigingen
de Bibliotheek Vathorst
Buurtbudget Vathorst
By Maureen
Huurders ICOON
Jumbo
Kinderdagverblijf
Lidl
Marina@Work
RTL Telekids Musical School
SRO
St. Evenementen en Congressen
Vathorst College
Winkeliersvereniging Vathorst

in de stad

AD/Amersfoortse Courant
AJO Amersfoorts Jeugd Orkest
Akimoto
Albert Heijn
Amateurkunstverenigingen Amersfoort e.o.
Amersfoort Gezien
Amersfoort Klassiek
Amersfoort in C 
Amersfoort NU
ArteGanza
Stichting De Vrolijkheid
Buurtsportcoach Amersfoort
Buurthuiskamer Bij Bosshardt
Cavalerie museum 
City Marketing Gemeente Amersfoort 
Circus Amersfoort 
Contrada Musica
Dansschool Pauline
Dahliavereniging de Vlindertuin
Daily Déli
De Amerpoort 
De Bron
De Lieve Vrouw
De Luie Honden
De Nieuwe Stad 
De Stad Amersfoort

Dias Latinos
Dolopbouwen
FABLAB  
Flamenco biënnale
Flehite Sinfonietta
Flint Theater
FLUOR
Fuego Lento
Gemeente Amersfoort
GGZ Centraal, locatie Zon en Schild
Handlettering
Hogeschool Utrecht
Holland Opera
Indebuurt033
SKA/Stichting Kinderopvang Amersfoort 
(SKA)
Humanitas
Kinderuniversiteit Amersfoort
Kringloop Amersfoort
Kultlab
Kunstenaars in Amersfoort e.o.
Kunstuitleen de Bibliotheek Eemland
Leger des Heils Zielhorst
LudArte
Lyvore, locatie De Plataan
Matching Arts
Martinuskerk 
Max Music
MediaLab de Bibliotheek Eemland
MBO Amersfoort
MILES
Museum Flehite 
Mondriaanhuis 
Muziekhandel Van Hooren & Van Hees 
Muziek
Muziekschool Amersfoort 
Muziekvereniging DWS 
Muziekvereniging Lisiduna
Muziekvereniging St. Caecilia
Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
Nieuwe Kerk
Omroep EVA
Pathé
Per Expressie
Printing Amersfoort
PO en VO-scholen in Amersfoort e.o.
’s Heerenloo
Spoffin
SRO
Stichting ABC
St. Aegtenkapel 
True People
Sint Franciscus Xaveriuskerk 
Stichting Havikconcert
Stichting Marathon Amersfoort

Theatergroep Koeterwaals
Theatergroep Totaal 
Waterlijn
Welzin
WinterparadIJS
Stichting De Koperhorst
 Sint Pieters en Bloklands Gasthuis

regionaal

Antares
Bachschool Soest
Bewonersvereniging Alandsbeek
Bewonersvereniging LeusdenZeT
Bibliotheek Eemland Leusden
Cultuurkoepel Leusden 
Cultuurplatform Soest 
De Tuin
Fort33
Gemeente Leusden
Gemeente Soest
Herman van Veen Arts Center/Landgoed De 
Paltz
Idea Soest 
Kunst Centraal
Larikslaan2
Latent Talent
POKU
Van der Knaap Vioolbouw
VSO De Lasenberg
Wilhelmina Kinderziekenhuis

landelijK

AFAS
Adaptics
Anna Elffers
Arboned
Basic Orange
Besseling
Cultuurconnectie 
Cultuurmarketing
Cultuurtolk Coaching
Intens communicatie en reclame
Jeugdcultuurfonds 
Kukel & Kuipers
L5
LKCA 
Nederlands Blazers Ensemble
Paasheuvelgroep
Pascale Companjen Grafisch Ontwerper
Portal for Business
Sonja Jansen
Stadhoudersadvocaten
Willem Koerselmans Consultancy

wij werKen graag samen
Afgelopen jaren hebben we met verschillende partners samengewerkt. In 2017 hebben 
onderstaande partners centraal gestaan. 
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bruis van creativiteitwww.scholenindeKunst.nl

centraal telefoonnummer

033 467 34 73
(werkdagen van 09.00 tot 20.00 uur)

website

www.scholenindekunst.nl

cursistenadministratie

Eemhuis, Eemplein 75, Amersfoort
cursistenadministratie@
scholenindekunst.nl

colofon

fotografie

René Dissel
Jet Kraanen
Henry Krul
Annemiek Maissan 
Frits de Ruig
Rombout Stegink

vormgeving

Pascale Companjen

contact

postadres 
Scholen in de Kunst
Postbus 1138
3800 BC  Amersfoort

vestigingen

Scholen in de Kunst Amersfoort/Eemhuis, 
Eemplein 75, Amersfoort
Scholen in de Kunst Amersfoort/ICOON, 
Leeghwater 1-3, Amersfoort
Scholen in de Kunst Hoogland, 
Sportlaan 28, Hoogland
Scholen in de Kunst Leusden,  
Eikenlaan 1, Leusden
Scholen in de Kunst Soest, 
Kerkplein 1, Soest
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Passiva
(na resultaatbestemming)

31.12.2017 31.12.2016

(x € 1.000)

€ €

Reserves

Bestemmingsreserves:

Computerapparatuur 14 14

Inventaris gebouwen 118 118

Projecten 35 35

Overige reserves 261 268

428 435

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 342 313

Voorziening personeel 66 87

Jubileum gratificatieregeling 23 28

431 427

Kortlopende schulden

en overlopende passiva

Diverse projectgelden 234 471

Fonds amateurkunst 80 76

Reservering vakantiegeld 1 103

Vooruitontvangen lesgelden 826 818

Belasting en sociale premies 301 235

Stichting instrumentenfonds 7 3

Stichting studiefonds Scholen in de Kunst 18 47

Crediteuren 178 224

Overige schulden en 
overlopende passiva

129 335

1.774 2.312

Totaal passiva 2.633 3.175

balans per 31 december 2017

Activa
(na resultaatbestemming) 

31.12.2017 31.12.2016       

(x € 1.000)

Vaste Activa € €

Materiële vaste activa

Verbouwing huurpand 183 190

Inventaris gebouwen 15 19

Inventaris lespraktijk 5 7

ICT 177 55

Muziekinstrumenten 27 30

Kunst 13 13

Vervoermiddelen 1 3

421 317

Vlottende Activa

Voorraden 3 3

Vorderingen en 
overlopende activa

Debiteuren 677 616

Overlopende activa 168 261

845 877

Liquide middelen

Deposito 3 3

Kas 1 1

Bank en Giro 1.360 1.974

1.364 1.978

Totaal activa 2.633 3.175

 

balans per 31 december 2017
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(x € 1.000) 2017 2016

€ €

Kasstroom uit operationele 
activiteiten

Bedrijfsresultaat: -7 20

Aanpassingen voor afschrijvingen 68 47

toe-/afname voorzieningen 4 -139

72 -91

verandering in werkkapitaal

toe-/ afname handelsvorderingen -61 -27

toe-/ afname voorraden 0 0

toe-/ afname handelscrediteuren -46 -51

toename overlopende posten -401 281

-508 203

Kasstroom uit operationele 
activiteiten

-443 132

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

investeringen in materiële vaste activa -171 -48

desinvesteringen in materiële vaste activa

kasstroom uit investeringsactiviteiten

-171 -48

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

mutatie bestemmingsreserve

Netto kasstroom -614 84

Het verloop van de liquide middelen 
is als volgt

Stand per 1 januari 1.978 1.894

Mutatie boekjaar -614 84

Stand 31 december 1.364 1.978

Kasstroomoverzicht

Exploitatie Begroting Exploitatie
          (x € 1.000) 2017 2017 2016

€ € €

Baten

Subsidies gemeenten 3.944 3.734 3.862

Lesgelden 1.922 2.038 1.905

Diverse opbrengsten 243 189 218

Projecten 98 0 28

Totaal baten 6.207 5.961 6.013

Lasten

Personeelskosten 1.277 1.253 1.153

Directe onderwijskosten 2.859 2.569 2.743

Huisvestingskosten 1.361 1.288 1.298

Organisatiekosten 383 434 433

Algemene kosten 299 317 300

Dotatie voorzieningen 35 55 65

Totaal lasten 6.214 5.916 5.992

Batig-c.q. nadelig
saldo

-7 45 20

  Het resultaat komt ten laste van de overige reserve.

staat van baten en lasten over 2017
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grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling

algemeen
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
Activa en passiva worden gewaardeerd 
tegen nominiale waarde, tenzij een 
andere waarderingsgrondslag is ver-
meld.

De jaarrekening is opgesteld conform 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 
voor kleine organisaties (RJK C1) Kleine 
organisaties zonder winststreven. 
 
vestigingsadres, rechtsvorm en
inschrijfnummer KvK
Bezoekadres: 
Eemplein 75, 3812EA  Amersfoort  
Rechtsvorm: 
Stichting  
KvK nummer: 
41188402

activiteiten
Aanbod creatieve cursussen en kunst-
zinnige vorming van amateurs. Zie voor 
geheel van de activiteiten het jaarver-
slag.
 
toelichting omtrent schattingen
In dit financiële jaar zijn er door Scholen 
in de Kunst geen schattingen gedaan.

verbonden partijen 
De met de stichting verbonden partijen 
zijn:  
•	 Stichting Studiefonds Scholen in de 

Kunst 
•	 Stichting Instrumenten Fonds 

Consolidatie van deze stichtingen blijft 
achterwege aangezien de gezamenlij-
ke betekenis te verwaarlozen is op het 
geheel. Voor genoemde partijen geldt 
dezelfde bestuurlijke invloed als bij 
Stichting Scholen in de Kunst.

pensioen
Voor toegezegde pensioenen betaalt 
Scholen in de Kunst op verplichte, con-
tractuele of vrijwillige basispensioen-
premies aan pensioenfondsen of ver-
zekeringsmaatschappijen. Behalve de 
betaling van de pensioenpremies heeft 
Scholen in de Kunst geen verdere ver-
plichtingen uit hoofde van deze pen-
sioenregelingen. De premies worden 
verantwoord als personeelskosten zodra 
deze verschuldigd zijn.   

Vooruitbetaalde premies worden op-
genomen als overlopende activa indien 
dit tot een terugstorting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalin-
gen.

vpb plicht
De vennootschapsbelasting wordt bere-
kend tegen het geldende tarief over het 
resultaat van het boekjaar, waarbij reke-
ning wordt gehouden met permanente 
verschillen tussen de winstberekening 
volgens de jaarrekening en de fiscale 
winstberekening, alsmede vrijstellingen. 
Er is geen last verantwoord aangezien er 
een beroep wordt gedaan op de vrijstel-
ling 15.000 per jaar/ 75.000 winst over 
afgelopen 5 jaar. 

grondslagen voor de 
balanswaardering   
Materiële vaste activa 

De overige materiële vaste activa zijn 
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, 
verminderd met een lineaire afschrijving 
gebaseerd op de verwachte economi-
sche levensduur. 
Bij activa vervoermiddelen wordt een 
restwaarde gehanteerd, bij de overige 
geen restwaarde.    

voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen 
inkoopprijzen. Waar nodig is rekening 
gehouden met afwaardering wegens 
incourantheid. 

debiteuren  
De lesgelddebiteuren zijn gewaardeerd 
tegen nominale waarde, voorzover nodig 
rekening  houdend met mogelijke onin-
baarheid.

toelichting overige vorderingen
De vorderingen zijn geboekt tegen fac-
tuurwaarde en zijn voornamelijk vooruit-
betaalde kosten aan primair onderwijs 
en huur. 

vermogen
Het bedrag bij overige reserves is vrij 
besteedbaar. Alle andere bedragen 
genoemd bij reserves zijn gevormdmet 
beperkte bestedingmogelijkheid en de 
aard is reeds benoemd bij de reserves. 

voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tegen 
concrete of specifieke risico’s en ver-
plichtingen die op balansdatum bestaan 
en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is te schatten.

grondslagen voor 
resultaatbepaling
    
Toelichting baten en lasten  
Voor specificatie baten zie pagina 16 
Voor specificatie lasten zie pagina 17
 
Afschrijving materiële vaste activa  
De gehanteerde afschrijvingspercen-
tages zijn gebaseerd op de verwachte 
levensduur van het betreffende mate-
riële vaste actief. 

De afschrijvingsmethodiek begint op de 
1e van de maand die volgt op de maand 
van aanschaf.

De ontvangen rentebaten en betaalde 
rentelasten worden verantwoord in het 
betreffende boekjaar.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Toename handelvorderingen onstaat 
door toename van lesgelddebiteuren die 
overgaan tot termijnbetalingen.
Afname handelscrediteuren is ontstaan 
om te zorgen dat zelfstandige docenten 
tijdig hun geld kregen voor de feestda-
gen door de valutadatum naar voren te 
halen.
Afname overlopende posten komt door 
invoer individuele keuze budget per 
1.1.2017 waarin het vakantiegeld wordt 
uitbetaald in het betreffende jaar. 
Tevens zijn dit jaar een tweetal projecten 
beeïndigd nl. CMK 13-17 en FCP Leusden 
13-17.     
  
Dit jaar zijn er bij materiële vaste activa 
geïnvesteerd in ICT voor een nieuwe 
website en een Mijn Omgeving voor de 
klant.     
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         (x € 1.000) ICT Muziek-
instrumenten

Kunst Vervoer-
middelen

Aanschafwaarde 01.01.2017 470 294 13 26

Cumulatieve afschrijving 01.01.2017 415 264 23

Boekwaarde 01.01.2017 55 30 13 3 317

Investeringen 158 8 0 0

Desinvesteringen/
Overboekingen

aanschaf 0 0

afschrijvingen 0 0

Afschrijvingen 36 11 0 2

Boekwaarde 31.12.2017 177 27 13 1

Aanschafwaarde 31.12.2017 628 302 13 26

Cumulatieve afschrijving 31.12.2017 451 275 0 25

Boekwaarde 31.12.2017 177 27 13 1 421

De termijn waarin wordt afgeschreven bedraagt voor:     
Inventaris   3-10 jaar
Inventaris kantoren  3-10 jaar
Inventaris lespraktijk  3-20 jaar
Software   3 jaar
Hardware   3 jaar
Muziekinstrumenten  5-15 jaar
Vervoermiddelen  5 jaar
Verbouwing Hoogland  40 jaar
Op kunst wordt niet afgeschreven, omdat het op zijn minst 
de waarde blijft behouden van aanschaf.

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste 
activa is als volgt:
(x € 1.000)

Gebouwen/
verbouwingen

Inventaris
gebouwen

Inventaris
kantoren

Inventaris
lespraktijk

Aanschafwaarde 01.01.2017 460 187 98 182

Cumulatieve afschrijving 01.01.2017 270 168 98 175

Boekwaarde 01.01.2017 190 19 0 7

Investeringen 0 4 0 1

Desinvesteringen/
Overboekingen

aanschaf 0 0

afschrijvingen

Afschrijvingen 7 8 0 3

Boekwaarde 31.12.2017 183 15 1 5

Aanschafwaarde 31.12.2017 460 191 98 183

Cumulatieve afschrijving 31.12.2017 277 176 98 178

Boekwaarde 31.12.2017 183 15 0 5

Bij het uitvoeren van kadastrale recherche is vastgesteld dat de Stichting Scholen in de Kunst het 
pand waarin zij in Hoogland is gevestigd, niet in eigendom heeft. Het pand wordt, om niet, gehuurd.

Door de stichting Scholen in de Kunst is in verband met ruimtegebrek het pand in Hoogland in 2000 
uitgebreid en deels verbouwd. Hoewel dit pand geen eigendom is van Scholen in de Kunst, maar van de 
muziekvereniging St. Caecilia, ligt er wel een gebruikersovereenkomst aan ten grondslag die het juridisch 
verantwoord heeft gemaakt deze investering te doen.        
 
Het pand Kerkplein 1 in Soest is eigendom van Stichting Scholen in de Kunst. 
In het verslagjaar was de WOZ waarde € 239.000,=.

toelichting op de balans
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De hoogte van de 
voorziening groot 
onderhoud is gebas-
eerd op de panden 
die in eigendom zijn 
van de stichting. 
Tevens ook op Icoon 
en Eemhuis welke 
huurpanden zijn.

Een deel van 
deze voorziening 
is bestemd voor 
garantieregeling 
personeel. De ont-
trekkingen die heb-
ben plaatsgevonden 
hebben betrekking 
op betalingen van 
voormalig personeel 
aan het UWV.

Bij het bepalen van 
de hoogte voor de 
jubileumgratificaties 
hebben wij rekening 
gehouden met de ver-
plichting die Scholen in 
de Kunst kan inschat-
ten voor de eerstko-
mende 5 jaren. 

Voorzieningen 2017 2016

Groot onderhoud 
(x € 1.000)

Stand per 1 januari 313 284

Toevoeging 35 45

Onttrekkingen 6 16

Stand per 31 december 342 313

Personeel

Stand per 1 januari 87 263

Toevoeging 36 0

Vrijval 0

Onttrekkingen 57 176

Stand per 31 december 66 87

Jubileumgratificaties

Stand per 1 januari 28 19

Toevoeging 8 9

Onttrekkingen 13 0

Stand per 31 december 23 28

Totale voorziening 
per 31 december 431 428

Debiteuren 2017 2016

(x € 1.000) € €

Ultimo boekjaar van 
debiteuren te vorderen

688 627

Voorziening wegens 
vermoedelijke oninbaarheid

11 11

Totaal 677 616

Overige vorderingen en 
overlopende activa

Rente 1 6

Kunstbemiddeling 52 138

Flehite Sinfoniëtta 0 3

Icoon 95 86

Vooruitbetaalde reserveringen 10 0

Verzekeringen 4 4

Overige overlopende posten 5 24

Totaal 168 261

Bij de navolgende bestemmings-
reserves hebben dit jaar geen mutaties 
plaatsgevonden

computerapparatuur 14 14

inventaris gebouwen 118 118

projecten 35 35

Overige reserve

Algemeen

Stand per 1 januari 268 248

Toevoeging 0 20

Onttrekkingen 7 0

Stand per 31 december 261 268

De bestemmings-
reserve projecten 
wordt met name 
gebruikt voor het 
uitvoeren van 
nieuw beleid. 
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2017 2016

€ €

Belastingen en sociale premies

Pensioenpremies 41 35

Belastingdienst 175 145

Omzetbelasting 85 60

Sociale lasten 0 -5

Totaal 301 235

Overige schulden 

en overlopende passiva

Primair onderwijs 69 46

Personeelskosten 1 78

Personeel derden 11 18

Huur en energiekosten 4 101

Accountants 11 18

Overige overlopende posten 33 75

Totaal 129 335

Kinderen maken muziek

Stand per 1 januari 23 20

Toevoeging 0 3

Onttrekkingen 3 0

Stand per 31 december 20 23

Totaal projectgelden 234 471

Fonds amateurkunst

Stand per 1 januari 76 92

Toevoeging amateurkunstregeling 180 175

Toevoeging regeling huursuppletie 14 14

Onttrekkingen amateurkunstregeling 184 191

Onttrekkingen huursuppletie 6 14

Stand per 31 december 80 76

Omdat de uitvoering, zowel inhoudelijk als financieel, van de amateurkunstregeling en de regeling 
huursuppletie zich niet altijd laten dwingen in het keurslijf van het kalenderjaar, is er een fonds 
gemaakt waar de niet uitgegeven bedragen van de beide regelingen in worden gestort. Uiteraard 
komt dit fonds weer ten goede aan de amateurkunst.

Kortlopende Schulden 
en Overlopende Passiva 2017 2016

€ €

Projecten 
Combinatiefunctionaris
Stand per 1 januari 229 203

Toevoeging 101 99

Onttrekkingen 109 73

Stand per 31 december 221 229

Ouderenproject

Stand per 1 januari 3 0

Toevoeging 4 5

Onttrekkingen 0 2

Stand per 31 december 7 3

Kies je Kunst

Stand per 1 januari 35 47

Toevoeging 0 1

Onttrekkingen 6 13

Stand per 31 december 29 35

Cultuur met kwaliteit 17-21

Stand per 1 januari 0 0

Toevoeging 169 0

Onttrekkingen 206 0

Stand per 31 december -37 0

Cultuur met kwaliteit 13-17

Stand per 1 januari 125 154

Toevoeging 0 163

Onttrekkingen 125 192

Stand per 31 december 0 125

FCP Leusden 17-21
Stand per 1 januari 0 0

Toevoeging 40 0

Onttrekkingen 46 0

Stand per 31 december -6 0

FCP Leusden 13-17

Stand per 1 januari 57 76

Toevoeging 0 40

Onttrekkingen 57 59

Stand per 31 december 0 57
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In kalenderjaar 2017 zijn er meer zelfstandige docenten ingezet mede door overlapping van projecten in 
schooljaar 16-17 & 17-18.  Eind 2016 had Scholen in de Kunst 47,73Fte. Eind 2017 was dit 49,01 Fte.

Exploitatie Begroting Exploitatie

2017 2017 2016
Lasten

Personeelskosten oop/obp:
Salarissen en honararia 1.038 875 942
Sociale lasten 271 190 224
Reiskosten 32 28 27
Overige personeelskosten 195 156 140
Terugontvangen personeelskosten -259 4 -180
Totaal personeelskosten 1.277 1.253 1.153 11%
Personeelskosten docenten
Salarissen en honararia (incl.soc.lasten) 2.039 2.407 2.011
Uitzendkrachten 774 0 507
Overige personeelskosten 0 122 165
Totaal personeelskosten 2.812 2.529 2.683 5%
Algemene kosten
Bijdrage activiteiten 47 40 60
Totaal directe kosten onderwijs 2.859 2.569 2.743 4%
Huisvestingskosten
Amersfoort 1.202 1.187 1.191
Afschrijving verbouwing 7 7 7
Afschrijving inventaris gebouwen 8 8 7
Soest 51 30 32
Leusden 93 57 61
Totaal huisvestingskosten 1.361 1.288 1.298 5%
Organisatiekosten
Administratiekosten 5 10 1
Porto/telefoonkosten 21 39 17
Kantoor/drukwerk/kopierkosten 13 23 10
Afschrijving kantoorinventaris 0 6 1
Onderhoud ICT 81 81 92
Afschrijving ICT 36 46 12
Huishoudelijke kosten 3 12 16
Externe kosten 36 30 34
Overige organisatiekosten 103 102 158
Contributie/verzekeringen 14 17 25
Ondernemingsraad 29 21 28
Reis/representatiekosten 23 13 17
Afschrijving inventaris lespraktijk 3 13 3
Afschrijving muziekinstrumenten 11 9 11
Afschrijving vervoermiddelen 2 10 5
Totaal organisatiekosten 383 434 433 -12%
Algemene kosten
Onderhoud diverse inventaris 0 17 3
Onderhoud diverse instrumenten 10 18 10
Bibliotheek 1 1 1
Publiciteitskosten 76 74 79
Horeca 2 0 6
Winkel 0 4 0
Amateurkunst 165 175 161
Huursuppletie amateurkunst 14 14 14
Overige Kunsteducatie 30 14 24
Totaal Algemene kosten 299 317 300 0%
Voorzieningen
Groot onderhoud 35 35 45
Personeel 0 0 0
Studiefonds 0 20 20
Totaal reserveringskosten 35 55 65

Diverse baten & lasten 0 0 0

Subtotaal -6.214 -5.916 -5.992

In % t.o.v. vorig 
boekjaar

(x € 1.000) Exploitatie Begroting Exploitatie

  2017 2017 2016
In % t.o.v. vorig 
boekjaar

Baten
Subsidies
Gem.Amersfoort 3.267 3.366 3.193
Incidentele Gem. Amersfoort 186 0 181
Gem.Soest 50 50 50
Gem.Leusden 137 137 137
Amateurkunst 165 161 161
Huursuppletie 14 14 14
Incidentele subsidie amateurkunst 15 15 15
Gezamenlijke act. amateurkunst 6 6 6
Overige incidentele subsidies 104 0 107
Totaal subsidies 3.944 3.748 3.862 2%
Lesgelden
Amersfoort muziek 1.021 1.267 982
Soest muziek 1 5 4
Leusden 0 14 0
Kunst in vrije tijd 520 422 542
Onderwijs 379 330 377
Totaal lesgelden 1.922 2.038 1.905 1%
Diverse opbrengsten
Onderverhuur 126 77 110
Rente 2 5 6
Horeca 0 0 22
Diverse opbrengsten 115 94 79
Totaal diverse opbrengsten 243 174 217 12%

Overboeking subs naar proj. 98 0 28

Subtotaal 6.207 5.961 6.013

Bovengenoemde subsidies hebben een structureel karakter. Hierover zijn prestatieovereenkomsten 
afgesloten. Scholen in de Kunst beschikt over documenten van de subsidiërende gemeenten dat zij de 
prestaties , overeengekomen in de prestatieovereenkomst over het jaar 2016, heeft gehaald.   
      
Onder incidentele subsidies Gem. Amersfoort’ vallen bedragen voor projecten, te denken valt aan 
“Cultuureducatie met kwaliteit“ € 84.488,=, “combinatiefunctionarissen” € 101.034,=.    
        
Overboeking subsidie naar projecten is een presentatie voor de gemeente(n) om in één oogopslag de 
verstrekte subsidie te kunnen zien.

specificatie bij de staat van baten en lasten
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beloning

onderstaande leden van de raad van toezicht hebben een beloning ontvangen:     

Bedragen x € 1 
Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 
 
Individueel WNT-maximum  
 
Beloning 
Belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 
Subtotaal 
 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 
 
Totaal bezoldiging 
 
Verplichte motivering indien overschrijding 
 
Gegevens 2016 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 
 
Beloning 
Belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 
Totaal bezoldiging 2016 

overige gegevens

gebeurtenissen  na balansdatum       
Er zijn geen specifieke gebeurtenissen na balansdatum.        
       
statutaire winstbestemming inzaKe de resultaatbestemming       
Het bestuur heeft besloten het nadelig saldo 7k te onttrekken aan overige reserve.   
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen.      
    

C.S. Chang 
Voorzitter

1/1 - 31/12

27.150

1.000
-
-

1.000

-

1.000

PM

1/1 - 31/12

1.000
-
-

1.000

K. de Meester
Lid

1/1 - 31/12

18.100

1.000
-
-

1.000

-

1.000

PM

1/1 - 31/12

1.000
-
-

1.000

A. Sijens
Lid

1/1 - 31/12

18.100

1.000
-
-

1.000

-

1.000

PM

1/1 - 31/12

1.000
-
-

1.000

M. Benhaddou
Lid

1/1 - 31/12

18.100

1.000
-
-

PM

1/1 - 31/12

1.000
-
-

1.000

 K. Koolstra
Lid

1/1 - 31/12

                  18.100 

1.000
-
-

PM

raad van toezicht   
   
de heer Ir. Chi Shing Chang (voorzitter),
de heer Ing. Moustapha Benhaddou lid),
de heer K.Koolstra (lid), 
mevrouw Drs. Karen de Meester (lid),
mevrouw Ir. Annemarie Sijens (lid). 
Zie voor aan- en aftreden RvT het 
jaarverslag.   

niet uit de balans 
blijKende verplichtingen  
   
Per balansdatum heeft Scholen in de 
Kunst een verplichting staan inzake 
leasecontract voor kopieermachines 
ad 11k en een verplichting voor ICT bij 
de gemeente Amersfoort ad 23k. 
Waarvan: 
looptijd   < 1 jaar 23k.
looptijd 1-5 jaar 11k.   
    
    
verbonden partijen 
Scholen in de Kunst heeft met 
twee stichtingen (hieronder nader 
gespecificeerd) een speciale band. 

- Stichting studiefonds 
    Scholen in de Kunst
Aard van de werkzaamheden betreft 
een bijdrage te verlenen aan minder 
draagkrachtigen om cultureel 
onderwijs te kunnen volgen. Per saldo 
is er dit jaar sprake van een afname 
van 30k.  
- Stichting Instrumentenfonds  
    Muziekschool  
Aard van de werkzaamheden 
betreft het verhuren van 
muziekinstrumenten voor individuele 
les tijdens het 1e jaar. Per saldo is er 
dit jaar een toename van 4k.

bezoldiging

de bezoldiging van de directeur/bestuurder bedraagt:
Bedragen x € 1     N. Veenhuijzen 
Functiegegevens     Directeur/bestuurder 
Aanvang  en einde functievervulling in 2017  1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (in fte)   1 
Gewezen topfunctionaris?    nee 
(Fictieve) dienstbetrekking?   nee 
    
Individueel WNT-maximum    181.000
   
Beloning        85.629
Belastbare onkostenvergoedingen         1.190
Beloningen betaalbaar op termijn      15.580
Subtotaal       86.819
   
-/- Onverschuldigd betaald bedrag                   0
   
Totaal bezoldiging    86.819
   
Verplichte motivering indien overschrijding             PM
   
Gegevens 2016   
Aanvang en einde functievervulling in 2016  1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2016 (in fte)   -
    
Beloning       -
Belastbare onkostenvergoedingen    - 
Beloningen betaalbaar op termijn    -
Totaal bezoldiging 2016                              - 

aanvullende gegevens en specificaties
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine 
organisaties zonder winststreven is vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen 
bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder 
winststreven en de bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking. 
 
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- 
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de instelling. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
 
Aan: de Raad van Toezicht van stichting Scholen in de Kunst 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 32 tot en met pagina 47 opgenomen jaarrekening 2017 van 
stichting Scholen in de Kunst te Amersfoort gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van stichting Scholen in de Kunst op 31 december 2017 en van 
het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine 
organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT); 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met 
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikking. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

1) de balans per 31 december 2017; 

2) de staat van baten en lasten over 2017; en 

3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en andere toelichtingen. 

 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
Controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van stichting Scholen in de Kunst zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
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Bijlage bij de controleverklaring: 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing. 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 
Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 
 
Hilversum, 21 maart 2018 
Ref: BvH.2018.1185.520000 
 
KAMPHUIS & BERGHUIZEN     
Accountants/Belastingadviseurs 
 
 
w.g. 
 
 
drs. B.G.W. van Heusden RA RV MBV CIA 
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centraal telefoonnummer

033 467 34 73
(werkdagen van 09.00 tot 20.00 uur)

website

www.scholenindekunst.nl

cursistenadministratie

Eemhuis, Eemplein 75, Amersfoort
cursistenadministratie@
scholenindekunst.nl

colofoncontact

postadres 
Scholen in de Kunst
Postbus 1138
3800 BC  Amersfoort

vestigingen

Scholen in de Kunst Amersfoort/Eemhuis, 
Eemplein 75, Amersfoort
Scholen in de Kunst Amersfoort/ICOON, 
Leeghwater 1-3, Amersfoort
Scholen in de Kunst Hoogland, 
Sportlaan 28, Hoogland
Scholen in de Kunst Leusden,  
Eikenlaan 1, Leusden
Scholen in de Kunst Soest, 
Kerkplein 1, Soest

bruis van creativiteit

fotografie

René Dissel
Jet Kraanen
Henry Krul
Annemiek Maissan 
Frits de Ruig
Rombout Stegink

vormgeving

Pascale Companjen


