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Met trots presenteren wij ons jaarverslag over 2017: het jaar waarin 
wij als Stichting voor Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid onze eer-
ste verjaardag hebben gevierd. Een jaar waarin het fundament ver-
der versterkt is en we met de vaststelling van het beleidsplan voor 
de jaren 2017 - 2020 belangrijke keuzes voor de toekomst hebben 
gemaakt. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt waarbij de sterke focus 
op het onderwijs en het helder profi leren van de vier labels van de 
stichting twee van de belangrijkste zijn. 

Labels en positionering
Direct uitvloeisel van deze beleidskeuzes is onder andere de oprich-
ting van het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC). Daarnaast zijn 
met verschillende marketingcampagnes de vier labels van de stichting 
opnieuw of verfrist gelanceerd. De vier labels waaronder de stichting 
opereert zijn: Servicebureau Onderwijs&Cultuur, Popcentrale, ToBe 
cultuurcentrum en Muziekschool Ridderkerk. 

Bescheiden positief fi nancieel resultaat 
We streven naar minder afhankelijkheid van subsidies door het redu-
ceren van kosten en het vergroten van het eigen verdienvermogen. In 
dit kader zijn we in 2017 onder andere gestart met gesprekken over 
het reduceren van de kosten van de shared services in het Energie-
huis en het onderzoeken van onze verdienmodellen. Het jaar 2017 kon 
met een bescheiden positief fi nancieel resultaat worden afgerond. 

Stichting voor Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid

Stichting voor Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid
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Cijfers en bereik

ToBe cultuurcentrum

Activiteiten in het Energiehuis

Werkgebied Stichting voor Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid

Popcentrale

Servicebureau Onderwijs&Cultuur

6.680 bezoekers 
evenementen

6 partners in 
het Energiehuis

31 partners 
in de stad

1.660 verhuringen 
oefenruimtes

130 bereikte 
scholen4.850 bezoekers 

podium & presentatie

740 deelnemers 
commerciële activiteiten

53 activiteiten + 
workshops SOC

13.900 uur
vrije tijd

4.560 uur
onderwijs

4 stagiaires

113 vrijwilligers

42 personeel
(24,9 FTE)

17 docenten 
in loondienst
(5,3 FTE)

68% verzorgd door 148 
freelance vakdocenten

totaal 18.460 uur

81 presentaties, voorstellingen 
+ vakantieactiviteiten ToBe

160 producties 
Popcentrale

Muziekschool Ridderkerk

Werknemers

Samenwerkingspartners

Lesuren

Hoofdlocatie: 
Energiehuis

Alblasserdam

Papendrecht

Sliedrecht

Dordrecht

Ridderkerk

370 deelnemers 
vakantieactiviteiten

Werkgebied

30.000 bereikte 
leerlingen

370 bereikte 
professionals 74

0
 c

ur
si

st
en

540 kinderen + 
jongeren

200 volwassenenvolwassenen

760 bezoekers 
evenementen

3.900 kinderen + jongeren

830 volwassenen

4.730 cursisten
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Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) legt de verbinding tussen  
onderwijs, gemeenten, kinderopvang, culturele en maatschappelijke 
organisaties én cultuureducatie in de stad. Deze nieuwe rol van advies 
en bemiddeling van het SOC kwam in 2017 het beste tot zijn recht in 
het Cultuurmenu én het Muzikaal Ontbijt. 

Onafhankelijk intermediair
Het SOC heeft in 2017 het Kunstmenu van Dordrecht onder handen geno-
men in opdracht van de gemeente. Door werksessies met de gemeente, ba-
sisscholen en culturele organisaties uit de stad, is hieruit het Cultuurmenu 
ontstaan. Vanaf 1 februari 2018 hebben de basisscholen het Cultuurmenu 
in gebruik genomen. Voor ons was dit traject een mooie kans om ons als 
onafhankelijk intermediair te presenteren bij de culturele organisaties. 

Het Cultuurmenu is een flexibel programma geworden met een goede ba-
lans tussen de zichtbaarheid van de culturele parels in de stad én ruimte voor 
de regie van de scholen. Die regie van scholen wordt tevens versterkt door 
deelname van scholen en culturele organisaties aan de landelijke regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020.

Balans opmaken na vijf jaar muziekonderwijs
Het Muzikaal Ontbijt werd bezocht door bestuurders, directeuren, intern cul-
tuur coördinatoren (ICC’ers), leerkrachten, beleidsmakers en vakspecialisten. 
De gemeente Dordrecht stimuleert al sinds 2012 het zingen in de klas via de 
digitale muziekmethode 123ZING. We maakten deze ochtend de balans op na 
vijf jaar muziekonderwijs in Dordrecht. Bezoekers brachten een bezoek aan 
verschillende presentaties en repetities van 123ZING, ToBe cultuurcentrum, 
Leerorkest Drechtsteden en Kunst met Kids. 

Servicebureau Onderwijs&Cultuur
Cijfers en bereik

Projectleider Trainer

Advies en bemiddeling

Vakdocent Totaal aantal bereikte 
scholen in Dordrecht:

Totaal aantal bereikte 
leerlingen in Dordrecht:

Cultuursafari Deskundigheidsbevordering

Kunst-/Cultuurmenu

5x Cultuureducatie met Kwaliteit
5 scholen

48 scholen

9 scholen
Primair 
Onderwijs

Voortgezet
Onderwijs

6 scholen

15 scholen

60 Pabo-studenten
56 pedagogisch medewerkers
28 vakdocenten / medewerkers educatie
48 leerkrachten

192 professionals

+

+

3 culturele organisaties

9.070 leerlingen

3.485 leerlingen 60

16.000

3.860 leerlingen

7.345 leerlingen

Dordrecht
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2017 was een belangrijk jaar voor de Popcentrale. Nadat in 2016 de 
voorwaarden waren neergezet om een nieuwe start te maken, was 
2017 het jaar waarin de Popcentrale moest bewijzen te functioneren als 
voedingsbodem voor de talentontwikkeling van lokale (pop)amateur-
muzikanten. In 2017 is duidelijk zichtbaar geworden dat dat is gelukt. 
De Popcentrale vormt de verbindende factor tussen muzikanten onder-
ling, in de stad en regio. Muzikanten kunnen hier repeteren, optreden, 
opnames maken en elkaar ontmoeten.

Ik Ben Popcentrale
In 2017 is veel aandacht besteed aan het fundament van de Popcentrale. We 
hebben een update van onze identiteit & kernwaarden gemaakt en hierop ge-
baseerd de succesvolle campagne ‘Ik Ben Popcentrale’ gevoerd. De campagne 
heeft haar doelen behaald:  meer vrijwilligers, meer bezoekers en een positiever 
imago voor de Popcentrale.

Ook de interne organisatie heeft veel aandacht gekregen. Zo is er o.a. een 
nieuw kassasysteem en moderne roosterings- en ticketingsoftware in gebruik 
genomen. Mede hierdoor is het mogelijk geweest om het aantal activiteiten in 
2017 aanzienlijk te verhogen. Het oplossen van de akoestische problemen in 
de oefenruimtes en de opnamestudio is afgerond, waardoor het aantal verhu-
ringen sterk is gestegen.

We kunnen concluderen dat onze tactiek werkt en gaan dan ook vol vertrouwen 
2018 in met als doel het blijven vergroten van de impact van de Popcentrale op 
de stad Dordrecht en omstreken.

Samenwerking versterken
In 2018 ligt het accent op het versterken en doorontwikkelen van de samen-
werking en leerlijnen met ToBe en de Popschool en het intensiveren van de sa-
menwerking met Bibelot. Daarnaast wordt er een adviescommissie opgericht 
waarin de stakeholders van de Popcentrale verenigd worden, want vraaggericht 
werken en vormgeven aan vernieuwing vraagt inbreng vanuit het werkveld.

Popcentrale

Totaal aantal bereikte 
scholen in Dordrecht:

Totaal aantal bereikte 
leerlingen in Dordrecht:

+

60

16.000

1.660 verhuringen 
oefenruimtes

Aantal bezoekers

1.680 bezoekers jeugd

5.000 bezoekers volwassen

160 producties

Cijfers en bereik
Dordrecht
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Lessen, cursussen, workshops
ToBe biedt jaarcursussen, korte cursussen en workshops aan op 
het gebied van dans, (pop) muziek, kunst & design en theater. Dit 
doen wij voor jong en oud in de vrije tijd, voor amateur of semi pro-
fessional, voor mensen met of zonder een fysieke of mentale uitda-
ging. Waar voorheen de disciplines redelijk onafhankelijk van elkaar 
opereerden, is er in 2017 een gezamenlijke visie en programmering 
ontstaan.

ToBe heeft daaropvolgend in samenwerking met marketingbureau Only the 
Brave opnieuw haar identiteit en kernwaarden opgesteld. Dit heeft geresul-
teerd in een imagocampagne die in heel Dordrecht te zien was: ‘Dare to be 
you’. Dit geeft aan waar ToBe voor staat: de plaats waar iedereen kan ont-
dekken en zich kan ontwikkelen tot wie zij of hij is of wil zijn. 

ToBe cultuurcentrum

ToBe is ook uitvoerder van lessen en workshops in het onder-
wijs, zowel in het Primair Onderwijs (Kunstmenu) als in het 
Voortgezet Onderwijs (bijvoorbeeld de leerlijn theater voor het Insula 
College en de Cultuursafari). 

Podium & Presentatie
ToBe programmeert en organiseert festivals, concerten, voorstellingen, 
presentaties en evenementen in het Energiehuis en in de stad. Hieronder 
valt ook de gezamenlijke programmering van het Energiehuis met partners 
Poppodium Bibelot en Schouwburg Kunstmin. Enkele gezamenlijke voor-
beelden uit 2017 zijn de Opening van het Cultureel Seizoen, Halloween en 
de Kerstproductie.

ToBe organiseert ook evenementen die toegankelijk zijn voor bevlogen mu-
ziekamateurs. Het Solistenconcours, het HaFafestival en de Harpdagen 
zijn daar mooie voorbeelden van. Voor de Dordtse Phil – Het Dordrechts 
Philharmonisch Orkest hebben we in 2017 het Ukkepuk concert verzorgd.

Lessen, cursussen en workshops

3.770 cursisten

4.720 bezoekers

40 activiteiten

Podium & presentatie

3.160 kinderen + jongeren

610 volwassenenCijfers en bereik
Dordrecht

Voortgezet Onderwijs (bijvoorbeeld de leerlijn theater voor het Insula 
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Commercieel aanbod

ToBe & Partners

Vakantieprogrammering

In 2018 ligt de focus voor de Stichting voor Cultuureducatie Zuid-Holland-
Zuid op het verder verbeteren van de klantbeleving en het consequent 
blijven ‘laden’ van de labels. Elk label staat voor specifi eke activiteiten 
en doelgroepen. De labels maken – in overleg met de voor hen relevante 
betrokken gemeenten – heldere keuzes over de inzet van de beschikbare 
middelen en stemmen het aanbod en de dienstverlening af op de vraag. 

Productontwikkeling en innovatie
Ook wordt veel aandacht besteed aan productontwikkeling en innovatie. 
Docenten spelen daarbij een belangrijke rol. Zij staan immers het meest 
direct in contact met cursisten en leerlingen. Vaak werken zij ook nog in 
andere organisaties waar ze inspiratie opdoen. Daarnaast moeten in 2018 
keuzes gemaakt worden op het vlak van automatisering voor de onder-
steunende processen en streven wij naar een substantiële verlaging van 
de kosten van de shared services.

Partner sociaal domein en maatschappelijke organisaties
We zetten ons in voor een nog belangrijker rol en meer activiteiten in het 
Energiehuis. Niet alleen voor onze cursisten en leerlingen, maar ook voor 
bijzondere doelgroepen. Wij hebben de ambitie om ook voor het sociaal 
domein een belangrijke partner te worden. Als eigenaar van de culturele 
kaart voor ouderen in Dordrecht wordt het Servicebureau Onderwijs&Cul-
tuur een intermediair voor alle betrokkenen. ToBe cultuurcentrum is een 
waardevolle uitvoeringspartner voor activiteiten en versterkt haar positie 
door haar kennis en expertise te vergroten van de verschillende doelgroe-
pen zoals ouderen. Dit is een relatief nieuw werkveld waar wij grote kansen 
zien en wij investeren in nieuwe producten en diensten voor zowel in het 
Energiehuis als op locatie. De eerste ervaringen van programma’s en pro-
jecten met bijvoorbeeld licht dementerenden of jeugd uit wijken die niet 
makkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen zijn - net als de nieuwe 
samenwerkingsverbanden met welzijnsorganisaties - zeer positief. 

Korte vooruitblik op 2018

390 deelnemers

275 cursisten

11 activiteiten

400 verhuringen

30 activiteiten

Vakantieactiviteiten
ToBe heeft zich in 2017 gericht op nieuwe samenwerkingen in de 
stad. Zo is ToBe deelnemer van het Educatief Netwerk Dordrecht geworden 
en was ToBe projectleider van de ZomerZwerfKaart. Met deze kaart konden 
kinderen van 4 tot 12 jaar leuke vakantieactiviteiten doen bij diverse culture 
organisaties in Dordrecht. De samenwerking met Stichting Leergeld heeft 
geresulteerd in deelname van ongeveer 125 kinderen aan vakantieactivitei-
ten en het gemeentelijke ‘Schaapjesproject’; voornamelijk kinderen die voor 
het eerst kennis maakten met ToBe. 

Commercieel
ToBe is bescheiden begonnen commercieel aanbod in de markt te zetten. 
Er is redelijk veel vraag naar een culturele invulling bij de viering van een ver-
jaardag, vrijgezellenfeest of bedrijfsevent. Dat laatste organiseren wij graag 
samen met onze partners in het Energiehuis. 

ToBe & Partners
Het aanbod cursussen in de vrije tijd aan volwassenen is in 2017 afgebouwd. 
Door intensieve samenwerking tussen freelancers en ToBe cultuurcentrum zijn 
de wensen van de freelancers in kaart gebracht en is er in 2017 gestart met het 
faciliteren en ondersteunen van freelancers die dit aanbod overnemen. 

Stichting voor Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid

370 deelnemers

stad. Zo is ToBe deelnemer van het Educatief Netwerk Dordrecht geworden 


