


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 het bestuur
In dit jaarverslag beschrijven we de 
concrete resultaten van stichting Scholen 
in de Kunst in het voorbije jaar 2018. Een 
belangrijk jaar waarin we ons Koerplan 
2018-2022 met elkaar hebben vast-
gesteld. In lijn met onze missie én in 
aansluiting op de Cultuurvisie 2030 van 
de gemeente Amersfoort, waar ook het 
belang van de intrinsieke waarde van 
kunst wordt benoemd en de verbindende 
kracht ervan voor stad en samenleving. 
Belangrijkste thema’s daarbinnen zijn: 
cultuureducatie, diversiteit, talentont-
wikkeling en wijkgericht werken. Met 
het koersplan haken we hierop vanuit 
vijf programmalijnen Cultuuronderwijs, 
Kunsteducatie & Talentontwikkeling, 
Samenleving, Kunstbrouwerij en Zakelijk. 
Meer hierover is te lezen in ons koersplan 
op onze website. 
 
Het belang van een culturele instelling wordt 
steeds meer gerelateerd aan de maatschap-
pelijke waarde die het biedt. Maar wat is die 
maatschappelijke waarde dan precies? Om 
te beginnen is er natuurlijk de artistiek- 
inhoudelijke waarde voor de directe gebrui-
ker van die instelling. In de tweede plaats, 
niet minder belangrijk, is er de optionele 
waarde voor de latente gebruiker voor wie 
het bestaan van de instelling waardevol 
is maar die er nu geen gebruik van maakt. 
Tenslotte is er nog een derde dimensie: de 
waarde die een instelling heeft als advies- 
en steunfunctie voor andere (culturele en 
maatschappelijke) organisaties en overhe-
den. Stichting Scholen in de Kunst is vanuit 
al deze drie dimensies van waarde voor de 
stad Amersfoort en de regio. 
De vraag die wij onszelf hebben gesteld 
bij het uitwerken van onze Koers was: hoe 
kunnen we die meerdimensionale waarde 
vergroten en voor nog meer mensen van 
betekenis zijn? Het antwoord op deze vraag 
is wat mij betreft gekoppeld aan de wijze 
waarop we invulling geven aan de begrippen 
diversiteit en exclusiviteit. Met dit thema 
gaan we dit jaar intensief aan de slag.

op Koers

Als we nu terugblikken op 2018 als eerste 
jaar van onze nieuwe koers, kunnen we 
concluderen dat er afgelopen jaar niet  
alleen hard is gewerkt aan de gestelde  
doelen maar ook de eerste resultaten zicht-

baar worden. Verderop in dit jaarverslag 
kunt u daar uitgebreid kennis van nemen, 
hier licht ik er een paar uit. Zo is vanuit het 
actieplan Cultuureducatie als onderdeel van 
de Cultuurvisie 2030 ingezet op versterking 
van de bestaande infrastructuur. En wat 
aanvullend nodig is om alle kinderen te laten 
meedoen vanuit de driehoek school – gezin 
– vrije tijd. Er is gestart met een traject voor 
Vroeg Voorschoolse Educatie, er is meer 
aandacht voor een goede verbinding tussen 
het Primair en Voortgezet Onderwijs en 
voor de verbinding tussen (binnen schools) 
cultuuronderwijs en naschoolse activiteiten 
op school en in de wijk. 

loKale en regionale samenwerKing

Scholen in de Kunst wil een platform zijn 
voor cultuureducatie en –participatie, met 
een specifieke opdracht in de gemeenten 
Amersfoort, Leusden en Soest. We kunnen 
dat niet alleen. We werken hiervoor samen 
met een groot aantal educatieve partners 
en maatschappelijke instellingen, zowel 
structureel als op projectbasis, lokaal en 
regionaal. Onze samenwerkingspartners 
worden achter in dit jaarverslag genoemd. 
Gesteund door het in 2018 uitgewerkte 
regioprofiel Eeuwig Jong van de steden 
Amersfoort, Utrecht en de provincie, met als 
inzet het versterken van cultuur in de regio, 
intensiveerden we in 2018 onze regionale 
samenwerking. Zo zijn we afgelopen jaar  
gestart met het programma ARCT (Amers-
foort, Regio & Creatief Talent) om op 
regionaal niveau een duurzame keten voor 
talentontwikkeling tot stand te brengen. 
We doen dit met en voor talenten, met en 
voor de stad en de regio, ondersteund door 
gemeente Amersfoort en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. Onze inzet is om ook 
vanuit de eigen School voor Talent daaraan 
ons steentje bij te dragen. 

brede Kennis en expertise

Op het gebied van de amateurkunst in de 
stad is Scholen in de Kunst al vele jaren een 
belangrijke vraagbaak voor de meer dan 
140 amateurkunstverenigingen in Amers-
foort. Vanuit ons Platform Amateurkunst  
ondersteunen we de verenigingen met  
kennis, contacten en middelen. In 2018 
is i.s.m. vertegenwoordigers van het brede 
amateurveld gewerkt aan een vervolg op 
het rapport Zout van de stad. De wens was 

om vijf jaar later opnieuw inzicht te krijgen
in de huidige situatie van de amateurkunst 
in verenigingsverband. Onderwerp van 
deze rapportage is o.a. de huisvesting van 
verenigingen, de diverse subsidieregelingen, 
de rol van amateurkunst in de wijken en  
de regiofunctie van Amersfoort voor de 
amateurkunst. Naar verwachting zal dit 
rapport voorjaar 2019 gereed zijn.

Onze inspanningen op het gebied van  
cultuureducatie en talentontwikkeling  
levert ook veel nieuwe kennis op. We  
delen dit graag met anderen en van  
daaruit stimuleren we nieuwe initiatieven, 
zowel voor bestaande doelgroepen als  
voor mensen voor wie deelname aan kunst 
& cultuur niet vanzelfsprekend is. Zo ging in 
2018 ons project Beter van Kunst! van start, 
een onderzoeksproject om kunstaanbod te 
ontwikkelen die een preventief of curatief 
effect hebben op de gezondheid van oude-
ren. Kunstbrouwerij bood in 2018 opnieuw 
prikkelende en laagdrempelige activitei-
ten voor de jeugd in de vakantieperioden, 
naast creatieve workshops voor jongeren 
en speciaal aanbod voor kinderen met een 
beperking. In november 2018 waren we 
wederom organisator en gastheer van de 
Conferentie Cultuuronderwijs in het ICOON 
in Amersfoort Vathorst.

prestaties 2018

De prestaties zoals afgesproken in de over-
eenkomsten met de subsidiërende gemeen-
ten zijn gehaald. In het activiteitenverslag 
2018 is te lezen wat er allemaal is bereikt.

Cao overgang

Naast de vele inhoudelijke activiteiten is in 
2018 een van de belangrijkste rand voor-
waardelijke doelstellingen gerealiseerd: de 
transitie van de gemeentelijke arbeidsvoor-
waarden CAR UWO naar de beter op ons 
werkveld aansluitende cao Kunsteducatie. 
Na een zorgvuldig traject, uitgezet in goed 
overleg met de Ondernemingsraad, zijn we 
met de vakbonden hiervoor een overgangs-
regeling overeen gekomen. Hierover is in 
november 2018 overeenstemming bereikt. 
Het belang van deze overgang naar de cao 
KE is ook ambtelijk en bestuurlijk met de 
gemeente Amersfoort besproken. Met name 
ook vanwege de financiële impact op de 
reservepositie van de stichting. 
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FinanCieel jaar 2018 

Dat brengt ons bij het financieel resultaat 
over 2018 van stichting Scholen in de Kunst. 
Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering 
bedraagt in totaal € 42.516 negatief. Vrijwel 
geheel in lijn met de werkbegroting waarin 
we rekening hielden met een negatief 
resultaat van € 35k. Conform begroting 
is in 2018 ook een aantal noodzakelijke 
investeringen gedaan, o.a. in ICT, onderhoud 
en strategische beleidsontwikkeling. 
Daarnaast was er de incidentele uitgave 
voor de cao transitie van in totaal  
€ 265.233. Hoewel dit grotendeels een 
verplichting is op termijn, waarvoor een 
voorziening is getroffen, dient deze last 
direct genomen te worden. Hierdoor laat het 
financieel resultaat over het boekjaar 2018 
een saldo zien van € 307k negatief. 

weerstandsvermogen

Scholen in de Kunst heeft per balansdatum 
voldoende liquiditeit maar door de eenmali-
ge verplichtingen vanwege bovengenoemde 
cao transitie is de vermogenspositie van  
de stichting gedaald van € 426.229 naar  
€ 118.000. Het weerstandsvermogen is dus 
een punt van aandacht. Dit is bij lange na 
niet toereikend. 
Op dit moment hebben we nog een positief 
werkkapitaal, onze solvabiliteit en liquiditeit 
zijn marginaal positief. Wanneer we het 
verder afgenomen weerstandsvermogen 
bezien, dan is het duidelijk dat dit, bij onge-
wijzigde omstandigheden, de stichting in de 
toekomst gaat belemmeren ons cultureel 
ondernemerschap verder te ontwikkelen. 
Duidelijk is dat de stichting op de korte ter-
mijn deze positie zal moeten versterken. Dat 
vraagt dit jaar en komende jaren aandacht 
en monitoring van bestuur en toezicht, want 
hoewel de liquiditeit nog ruimschoots vol-
doende is zal het bestuur in 2019 stappen 
zetten om weer te komen tot een gezond 
weerstandsvermogen

risiCo’s en getroFFen 

beheersmaatregelen

Scholen in de Kunst wil nog beter inzicht 
krijgen in de risico’s die zij loopt en daarmee 
eventuele risico’s tijdig kunnen afdekken. 
We streven ernaar dat het optreden van 
risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op 
de uitvoering van het bestaande beleid. 
Scholen in de Kunst stimuleert het risicobe-
wustzijn van medewerkers in de organisatie 
en maatregelen treffen ter voorkoming of 
beperking van risico’s. We hebben in 2018 
het instrument voor onze risico inventari-
satie en – analyse geëvalueerd en verbe-
terd. Inhoudelijk hebben we met name stil 

gestaan bij de impact van de cao transitie. 
Hoewel we met de cao transitie een wel-
overwogen besluit hebben genomen, en dit 
op basis van de vermogenspositie per die 
datum verantwoord was, valt een toekom-
stig risico nooit uit te sluiten. Vanwege de 
per ultimo 2018 sterk afgenomen financi-
ele reserve, zal de stichting een eventueel 
toekomstig financieel risico, niet zelf kunnen 
opvangen als dit zich op de korte termijn 
voordoet. Over dit risico hebben we ook met 
de gemeente Amersfoort gesproken. In het 
verslagjaar 2018 is het niet noodzakelijk 
gebleken nog andere of extra beheersmaat-
regelen te treffen.

Kwaliteitsbeleid

Begin 2018 is de stichting opnieuw voor 
vier jaar gecertificeerd en hebben we het 
bijbehorende kwaliteitskeurmerk ontvan-
gen van onze branchevereniging Cultuur 
Connectie uitgevoerd door auditorgani-
satie Hobéon uit Den Haag. Als belangrijk 
onderdeel van deze audit is door de hele 
organisatie een uitgebreide zelfevaluatie 
voorbereid. Het regelmatig evalueren is 
onderdeel van het kwaliteitsbeleid van onze 
instelling. De kwaliteitscyclus wordt in de 
praktijk toegepast bij Scholen in de Kunst 
maar de aantoonbaarheid en analyse van de 
evaluaties vormde nog een verbeterpunt. Dit 
is in 2018 opgepakt en evalueren we in het 
derde kwartaal van 2019.

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.

seCtoroverleg

Scholen in de Kunst wordt door bestuur en 
management team bij diverse sector over-
leggen vertegenwoordigd. Zowel op lokaal 
(DAC), provinciaal (POKU) en landelijk niveau 
(LKCA, Cultuur Connectie, Kunsten ’92) heb-
ben we in 2018 deelgenomen aan diverse 
conferenties en manifestaties. Dit draagt bij 
aan kennisuitwisseling en verbreding van 
onze expertise. 

(werK)begroting 2019

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 uiterlijk in 
december van enig jaar de interne werkbe-
groting vastgesteld. Op dat moment is een 
goede inschatting te maken van de inkom-
sten uit lesgelden. Op pagina 7 de verkorte 
werkbegroting 2019 die op 4 februari 2019 
is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

sCholen in de Kunst onderweg 

naar 2022

In 2022 zijn wij hét Platform voor Cultuur- 
educatie en –participatie in de regio. Als re-
gisseur, adviseur, educator en brede aanjager 
willen we zoveel mogelijk mensen toegang 
bieden tot kunst en cultuur. Wij willen een 
plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, ook 
de inwoners van de regio Amersfoort voor 
wie kunst en cultuur minder vanzelfsprekend 
of bereikbaar zijn. Onze focus is gericht op
kennisdeling, samenwerking en een onder-
scheidend aanbod van activiteiten en 
diensten. Kinderen in de regio ontwikkelen 
zich met onze steun cultureel, binnen en 
buiten schooltijd. Onze organisatie is ook het 
kennisnetwerk dat de vraag naar cultuur-
educatie en -participatie en het aanbod 
daarvan in de regio Amersfoort met elkaar 
verbindt. 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. Om 
het hoge kwaliteitsniveau op het gebied van 
Kunsteducatie & Talentontwikkeling vast te 
houden moet Scholen in de Kunst op dit ge-
bied kunnen blijven investeren in scholing en 
innovatie. De bredere opdracht van kennis-
deler, adviseur en de platformfunctie vraagt 
inzet op het verder ontwikkelen van daarbij 
horende competenties en vaardigheden in 
de hele organisatie.

tot slot

Rest mij iedereen die bijdraagt aan de doel-
stellingen van Scholen in de Kunst te danken 
voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ik dank 
onze docenten, kunstenaars en medewer-
kers, onze partners, de collega cultuurin-
stellingen, de vertegenwoordigers van de 
gemeenten Amersfoort, Leusden en Soest, 
en uiteraard onze klanten, cursisten en leer-
lingen. Tenslotte dank ik de gehele 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.

Amersfoort, 22 maart 2018

Niels Veenhuijzen
Directeur–bestuurder
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 werKbegroting stiChting sCholen in de Kunst
in euro’s

Begroting 2019
Opbrengsten

Subsidie- en fondsgelden
Structurele subsidiegelden         3.685.785 
Incidentele subsidiegelden             692.006 
Fondsgelden             187.651 

Opbrengst les- en cursusgelden         1.990.108 
Overige opbrengsten             276.250 

Totaal opbrengsten 6.831.800 

Kosten

Lonen en sociale lasten         3.525.797 
Overige personeelskosten             697.838 
Afschrijvingen               53.888 
Overige kosten

Huisvestingskosten         1.245.966 
Onderhoudskosten             292.296 
Marketing en publiciteit             91.297 
Totaal Materiaal- en Activiteitskosten           168.446 
Totaal kosten Projectmatige activiteiten            549.683 
Algemene kosten            197.324 

Totaal kosten 6.822.535 

Financiële baten en lasten 3.252

Exploitatieresultaat 6.013
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verslag van de raad van toeziCht
ONDERWEG NAAR WAARDECREATIE
‘We zijn onderweg’, zo begon onze 
bestuurder Niels Veenhuijzen zijn 
nieuwjaarstoespraak voor medewerkers. 
Onderweg en op koers van A naar B in het 
kader van het in 2017 opgestelde Strate-
gisch Beleidsplan 2018-2022. Het jaar 
2018 stond vooral in het teken van het 
handen en voeten geven aan de program-
matische uitwerking daarvan. Bestuur en 
medewerkers willen uiteindelijk niets an-
ders dan onze missie ten uitvoer brengen, 
omdat ‘wij geloven dat cultuureducatie
 een onmisbare rol vervult in de persoon-
lijke ontwikkeling van jong en oud, gevoed 
door de waarde die kunst op zichzelf 
heeft’! 

Als je als Scholen in de Kunst wilt bijdragen 
‘aan een inspirerende en verbonden samen-
leving door actieve cultuurparticipatie voor 
iedereen mogelijk te maken’, dan is het be-
langrijk dat in de mensen van de organisatie 
de samenleving wordt weerspiegeld. Daarom 
was het mooi dat de bestuurder in zijn toe-
spraak de waarde van en het verder bouwen 
aan diversiteit in het team benadrukte. Mooi 
ook om een terugblik op 2018 te beginnen 
met waardering voor onze eigen medewer-
kers die met zoveel inzet en betrokkenheid 
van toegevoegde waarde zijn geweest.

waarde Creëren is geen dingetje…

Concreet onze missie en visie, aansluitend 
op de Cultuurvisie 2030 van de gemeente 
Amersfoort, vertalen in waarden klinkt wel-
licht wat ‘ver van mijn bed’. Maar juist voor 
publieke organisaties, handelend met het 
oog op het belang van de samenleving, is 
dat van levensbelang. Alleen als dat goed 
lukt, zal vertrouwen groeien bij de klant, 
politiek en gemeente bestuur, samenwer-
kingspartner en markt, regio en nationale 
overheid. Vertrouwen dat Scholen in de 
Kunst onmisbaar is voor een inspirerende 
en verbonden samenleving. Overigens is 
voldoende bewezen dat een aantrekkelijk  
cultureel klimaat ook een positieve invloed 
heeft op het sociale domein, economie, 
ruimtelijke ordening en wonen. Onze bijdrage 
aan de samenleving is dan bijvoorbeeld ook 
uit te drukken in een MKBA, Maatschappe- 
lijke Kosten Baten Analyse, noodzakelijk 
voor de continuïteit van een gesubsidieerde 
Scholen in de Kunst. Net als in 2018 gaan 

we in 2019 verder onderweg naar een 
waarden-gedreven organisatie, en met ‘we’ 
bedoel ik dan medewerkers, MT, bestuur én 
Raad van Toezicht!   

FinanCieel in balans

Met het oog op haar belang voor de samen-
leving is het terecht dat Scholen in de Kunst 
subsidie ontvangt. Toch is ‘meer financieel in 
balans komen’ een belangrijke en gemaakte 
strategische keuze. Zo is in 2018 werk 
gemaakt van het verhogen van het aandeel 
eigen inkomsten, bijvoorbeeld bij de ‘Lessen 
in vrije tijd’. Nieuwe producten ontwikkelen, 
uitproberen en in de markt zetten draagt 
daar ook aan bij, zoals we doen middels de 
Kunstbrouwerij (bijv. korte workshops voor 
de jeugd in vakantieperioden). 
De in 2018 uitgevoerde transitie naar 
de CAO Kunsteducatie is een belangrijke 
randvoorwaarde voor een lenige, doelmati-
ge en kostenbewuste organisatie. Daartoe 
moest wel een aanzienlijke voorziening 
getroffen worden, ten laste van het resultaat 
over 2018. Daarmee is het huidige weer-
standsvermogen van Scholen in de Kunst 
sterk afgenomen. Juist daarom hebben wij 
in 2018 extra aandacht besteed aan het 
uitgebreid in kaart brengen van de verschil-
lende risico’s en deze te ‘scoren’ op impact, 
weging en urgentie. We zijn ervan overtuigd 
dat deze maatregelen op de langere termijn 
leiden tot de gewenste financiële balans. 

governanCe 

De Raad van Toezicht heeft in 2018 gewerkt 
aan de veranderende rol van het intern toe-
zicht en het zetten van de eerste stappen 
om te voldoen aan de Governancecode 
2019. Op 16 maart 2018 is een zelfevalua-
tie uitgevoerd o.l.v. een extern adviseur. 
Voor de RvT leverde dit het inzicht op meer
te focussen op haar bijdrage aan een 
waarden-gedreven organisatie, waarde- 
creatie in het intern toezicht. Ook werden 
profielschetsen voor RvT-leden geactuali- 
seerd die zijn gebruikt bij de werving van 
twee nieuwe leden in de zomer van 2018.

Tenslotte:
- Met veel dankbaarheid hebben we 

afscheid genomen van onze voorzitter Chi 
Shing Chang.

- Annemarie Sijens heeft op voortreffelijke 

wijze het voorzitterschap waargenomen 
tot december 2018; vanaf 1 januari 2019 
wordt deze rol ingevuld door Koos Koolstra.

- Eveneens met veel dankbaarheid afscheid 
genomen van Moustapha Benhaddou.

- Verwelkomd als nieuw lid van de RvT: 
Dorine van Haselen per 1 juli en  
Stephan Roest per 1 november.

samenstelling van de raad van 

toeziCht in 2018

A. Sijens (Annemarie), 
waarnemend voorzitter juli-december 2018
C.S. Chang (Chi Shing), 
voorzitter tot juli 2018
K. J. de Meester (Karen), lid
M. Benhaddou (Moustapha), 
lid tot 26 maart 2018
D. M. van Haselen, (Dorine),
lid per 1 juli 2018
S. B. Roest, (Stephan), 
lid per 1 november 2018
J. Koolstra, (Koos) lid 

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

De raad van toezicht is in 2018 acht keer 
bijeengekomen, de belangrijkste vergader-
onderwerpen waren:
• bespreking en goedkeuring van het  
  financiële beleid;
• bespreking voortgang strategie  
  2018-2022;
• aanscherpen opdrachtbeschrijving  
  bestuurder;
• besluitvorming transitie cao;
• huisvesting;
• bespreken medezeggenschap –  
  ‘gesprekken’ met ondernemingsraad.

Als Raad van Toezicht zijn we trots op mede-
werkers, MT en bestuur voor een organisatie 
die er toe doet, zich ontwikkelt tot het plat-
form voor cultuureducatie en -participatie 
in de regio, op een gecertificeerd kwaliteit-
sniveau opereert, aandacht geeft aan haar 
eigen ontwikkeling, de klantvraag centraal 
stelt en in verbinding is met haar belang-
houders. Hartelijk dank daarvoor!

Namens de Raad van Toezicht,
Koos Koolstra, voorzitter
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aCtiviteitenverslag 2018

drage geleverd om deze bezoeken mogelijk 
te maken. 

voortgezet onderwIJs

VERNIEuWENDE WERkWijzE IN hET VO

Cultuureducatie is één van de speerpunten 
in de Cultuurvisie Amersfoort 2030. In maart 
2018 verscheen, als uitwerking van de 
Cultuurvisie, het (deel)projectplan Cultuure-
ducatie. In dit plan is een aantal stimule-
ringsmaatregelen opgenomen om cultuure-
ducatie (in het PO en VO) in Amersfoort
te versterken. Hierbij is ook aandacht voor de 
jongerendoelgroep. 

In 2018 heeft Scholen in de Kunst een start 
gemaakt met vernieuwing van het program-
ma voor het voortgezet onderwijs. Uit-
gangspunt is een samenhangende aanpak 
van cultuuronderwijs in het PO en het VO. 
We zetten in op een vraaggerichte aanpak 
richting het voortgezet onderwijs, met als 
doel cultuurbeleid in het VO te versterken en 
cultuuronderwijs in het VO op programmati-
sche basis te verzorgen. Daarnaast verken-
nen we het Amersfoortse culturele veld dat 
relevant is voor de jongerendoelgroep. In 
het najaar van 2018 zijn er vraaggesprekken 
gevoerd met enkele Amersfoortse vo-scho-
len en het culturele veld.

De regeling Versterking cultuureducatie in 
het vmbo, vso en praktijkonderwijs van het 
Fonds voor Cultuurparticipatie was tevens 
aanleiding voor gesprekken met vmbo 
scholen. Doel van de regeling is kunst en 
cultuur een meer structurele plek te geven 
in het curriculum van het vmbo, vso en 
praktijkonderwijs. De regeling wil scholen 
stimuleren om te werken aan talentonwik-
keling en persoonlijke ontwikkeling van hun 
leerlingen. Er zijn door ons oriënterende 
en verdiepende gesprekken gevoerd met 
scholen en we ondersteunden hen bij het 
vormgeven van een twee- of driejarenplan 
kunst- en cultuureducatie. We spraken over 
de schoolvisie en startpositie en toekomst-
wensen van de school op het gebied van 
cultuuronderwijs. En over de vervolgstappen 
die de school wil nemen in de verankering 
van cultuureducatie. De eerste subsidieaan-
vragen zullen in het voorjaar van 2019 door 
de scholen worden ingediend bij het Fonds 
voor Cultuurparticipatie.

CultuuronderwIJs 
 
Het programma cultuuronderwijs bereikt 
in de stad Amersfoort e.o. circa 100 
basisscholen en 20 scholen voor voort-
gezet onderwijs. Het aanbod varieert van 
structurele cultuureducatieve program-
ma’s en onder- en naschoolse incidentele 
projecten tot activiteiten rondom de 
Kinderboekenweek en deskundigheids-
bevordering van docenten, leerkrachten 
en directies. 

primair onderwIJs

ThEATERbEzOEk VOOR AllE AmERsfOORTsE 

bAsIssChOOllEERlINGEN

Binnen het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit laten we leerlingen kennismaken 
met kunst en cultuur in al zijn facetten, van 
actief – door deelname aan kunstvakles-
sen - tot receptief, kijken naar professionele 
kunst. Binnen het kennismakingsprogram-
ma Kunstkeien bieden we vanaf seizoen 
2017–2018 elke leerling een bezoek aan 
een professionele theater- of dansvoorstel-
ling als vast onderdeel van het programma. 

Voor scholen die deelnemen aan het maat-
werkprogramma binnen Cultuureducatie 
met Kwaliteit (niveau 2 of 3) reserveren we 
een stoel op aanvraag. Een theaterbezoek 
voor deze leerlingen werkt meestal als 
verdieping bij actieve lessen cultuureducatie 
die een kunstvakdocent aan alle leerlingen 
geeft, of als verrijking van een (vakover-
stijgend) thema dat behandeld wordt op 
school. 

We programmeren voorstellingen van lokale 
makers als Koeterwaals, Duda Paiva en 
Holland Opera. In het programma nemen we 
muziek-, dans- en theatervoorstellingen op. 
Binnen het voorstellingprogramma hebben 
in seizoen 2018 – 2019 8.800 leerlingen 
een bezoek gebracht aan een voorstelling. 
De jongste leerlingen zien de voorstelling 
meestal op school, gespeeld in de speelzaal 
of aula van de (buur)school. De oudere leer-
lingen laten we kennismaken met één van 
de lokale theaters in Amersfoort; hierbij wer-
ken we samen met De Lieve Vrouw, Theater 
Flint, de Veerensmederij en ICOONtheater. 

Scholen in de Kunst heeft een financiële bij-
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samenleving

Binnen de programmalijn Samenleving 
onderscheiden we Kunst in de Buurt en 
Amateurkunst. Kunt in de Buurt houdt 
zicht bezig met maatschappelijke (kunst)
projecten gericht op wijken en zorgin-
stellingen. Na diverse activiteiten binnen 
woonzorgcentra voor ouderen, is Kunst 
in de Buurt in 2018 voor het eerst de 
wijk ingegaan met creatieve activiteiten 
voor ouderen. Platform Amateurkunst 
Amersfoort was in 2018 opnieuw een 
onmisbare schakel tussen de amateur-
kunstverenigingen en de stad.

Kunst in de buurt

PEuTER- EN klEuTERDANs IN hET kADER 

VAN b.slIm

Binnen het ABC-samenwerkingsverband in 
de wijk Randenbroek initieerden sportor-
ganisatie SRO en Scholen in de Kunst in het 
najaar van 2018 een lesprogramma dans. 
De lessen zijn geïnspireerd door en sluiten 
aan op het Amersfoortse B.Slim-programma 
dat als doel heeft om overgewicht bij kin-
deren te voorkomen. Ouders worden actief 
bij de peuterlessen betrokken en kleuters 
vergroten op creatieve wijze hun lichaams-
bewustzijn. De lessen gaan begin 2019 
van start en lopen door tot aan de zomer. 
Doelstelling is zo veel mogelijk kinderen uit 
de wijk Randenbroek de mogelijkheid te 
geven aan de danslessen deel te nemen en 
hen (en de ouders) te laten ervaren dat er 

naast sport meerdere mogelijkheden zijn 
om te bewegen en fit te blijven. 

kuNsTlOkAAl

Na diverse activiteiten binnen woonzorg-
centra voor ouderen, is Scholen in de Kunst 
in 2018 voor het eerst de wijk ingegaan 
met creatieve activiteiten voor ouderen. Het 
project wordt zoveel mogelijk met, voor een 
door inwoners van Schothorst uitgevoerd. 
Zo kwamen we een heleboel kunstenaars uit 
die wijk op het spoor. Vooral de workshops 
glasfusing waren een groot succes, waarbij 
we helaas veel mensen moesten teleurstel-
len die op de wachtlijst terecht kwamen. Om 
de activiteiten voor ouderen zo prettig en 
laagdrempelig mogelijk te houden, hebben 
we gewerkt in kleine groepen, op verschil-
lende plekken in de wijk, voor een lage prijs. 
Er zijn 8 workshopseries georganiseerd, 
waar in totaal 52 mensen aan mee hebben 
gedaan. Door het project hebben we een 
mooi netwerk opgebouwd in de wijk, waar 
we in 2019 gelukkig op verder kunnen 
bouwen met een tweede editie van Kunst-
lokaal. Dit keer werken we nauw samen met 
Inloophuis Schothorst, om naast interessan-
te activiteiten, ook een vaste plek in de wijk 
te bieden waar je mensen kunt ontmoeten. 
Hiermee kan het project ook bijdragen aan 
het vinden van een nieuw en structureel 
sociaal netwerk. Het project is gefinancierd 
vanuit een subsidie van Indebuurt033. 
Piet van den Enden, één van de oudste 
deelnemers, heeft naar eigen zeggen veel 

opgestoken van de workshops schrijven die 
hij volgde:

sCholen in de sChrIJFKunst

“Wie schrijft die blijft” een waarheid die 
ook in het computertijdperk nog steeds 
actueel is.
Dat vertel ik als ervaring-deskundige, 
ruim 85 jaar oud. Spreken en schrijven 
horen bij elkaar, corresponderen, een 
verslagje schrijven enz. Een frisse wind 
zo nu en dan voorkomt dat je steeds in 
herhaling valt. Scholen in de Kunst kwam 
dit voorjaar op het illustere idee een 
schrijfcursus te organiseren. Voor de 
cursus was een perfecte docent gevon-
den in de persoon van Dini Teunis. Haar 
werkwijze was, aanboren van aanwezig 
talent bij de cursisten d.m.v. zelfwerk-
zaamheid. Zo heb ik tijdens de vier 
morgens veel geleerd en mijn horizon 
op m’n ‘ouwe dag’ verruimd. Waarmee 
ik zeggen wil: ga ook aan de slag met de 
schrijfkunst. De activiteit komt vast nog 
wel eens terug in de aanbiedingen van 
Scholen in de Kunst. Jong en oud maakt 
niet uit, je schrijfkunst knapt er echt van 
op. Waarvan acte, Piet van den Enden
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nieuwe regeling projeCtsubsidie 

amateurKunst

Samen met de gemeente heeft Platform 
Amateurkunst gewerkt aan de nieuwe 
Regeling Projectsubsidie Amateurkunst. 
De regeling is sinds november 2018 in 
gebruik.

voCaal Centraal in iCoontheater op 

17 maart

De organisatie van dit festival is in han-
den 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. Pop, jazz en rock. Zestien groepen 
krijgen de gelegenheid zich te presenteren 
voor een jury van wie ze schriftelijk feedback 
krijgen. De koorleden kunnen de hele dag 
deelnemen aan workshops. Een gezamen-
lijke maaltijd en een slotoptreden van een 
(semi-) professioneel koor maakt deze dag 
tot een hoogtepunt voor de deelnemende 
koren uit Amersfoort en omstreken.

jaarlIJKs terugKerende aCtiviteiten

• Platform Amateurkunst Amersfoort 
organiseerde in januari en februari 
2018 drie inloopconcerten. 23 koren 
presenteerden zich aan circa 300 
bezoekers per middag.

• Platform Amateurkunst coördineerde in 
de gemeente Amersfoort de Anjercol-
lectie. Met de collecte werd in totaal 
ruimt € 10.000 opgehaald. Een van de 
Amersfoortse koren, Smartofore, heeft 
nog een extra geldprijs ontvangen 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Utrecht omdat zij relatief gezien het 
meeste hebben opgehaald ten opzich-
te van eerdere jaren. 

• Platform Amateurkunst Amersfoort  
begeleidde de organisatie van de  
muzikale intocht van de Avondvier-
daagse.

• Platform Amateurkunst Amersfoort 
begeleidde de organisatie van het her-
denkingsconcert op 4 mei 2018.

• Platform Amateurkunst Amersfoort 
organiseerde de jaarlijkse Dag van de 
Amateurkunst op 8 september 2018. 
Op ruim 20 locaties in de historische 
binnenstad werden door meer dan  
40 verenigingen 100 optredens ver-
zorgd. Deze dag werd opnieuw  
afgesloten met optredens voor publiek 
in de ‘Bruisschuit’ van de Waterlijn.

CommuniCatie en publiCiteit

Platform Amateurkunst Amersfoort on-
derhoudt directe contacten met de pers 
in Amersfoort. Ook beheert zij de Face-
book-pagina amateurkunstverenigingen 
Amersfoort. 
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 
discipline-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 

Platform Amateurkunst Amersfoort geeft 
de verenigingen advies over de diverse 
financiële mogelijkheden. Stichting Scholen 
in de Kunst is door de gemeente Amersfoort 
gemandateerd om de drie specifieke sub-
sidies voor de amateurkunstsector na een 
zorgvuldige beoordeling van de aanvragen 
te verdelen:
• de structurele (meerjaren) subsidie- 

regeling voor amateurkunst 
• de incidentele subsidie voor amateur-

kunst/ vanaf november 2018 de  
Regeling Projectsubsidie Amateurkunst

• de huursuppletieregeling 

In 2018 zijn twee verenigingen voor de 
eerste keer in aanmerking gekomen voor 
structurele subsidie Amateurkunst: het 
koor Duze NomShikaShika en Brassband 
Amersfoort.

amateurKunst

Platform Amateurkunst Amersfoort van 
Scholen in de Kunst is de schakel tussen 
de amateurkunstverenigingen en de stad. 
De stad telt meer dan 140 amateurkunst-
verenigingen zoals koren, muziekkorpsen, 
orkesten, toneel-, dans-, foto- en filmver-
enigingen. De amateurkunstverenigingen 
dragen wezenlijk bij aan de leefbaarheid en 
vitaliteit van de stad. Amateurkunst kweekt 
saamhorigheid en wederzijdse waardering, 
van jong tot oud. Platform Amateurkunst 
Amersfoort organiseert jaarlijks diverse 
activiteiten waarbij heel Amersfoort kennis 
kan maken met de verenigingen onder het 
motto: Amateurkunst verbindt en inspireert!
Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten 
(zoals de inloopconcerten, de Dag van de 
Amateurkunst en de organisatie van de 
jaarlijkse Anjercollecte) organiseerden we 
in 2018:

eigen onderzoeK naar 

repetities/uitvoeringsloCaties

Platform Amateurkunst heeft onder 
amateurkunstverenigingen een beknopt 
onderzoek uitgezet naar de behoefte aan 
faciliteiten zoals repetitieruimte en 
presentatieruimten. 

instelling werKgroep amateurKunst 

n.a.v. Cultuurvisie

In 2018 startte de beleidsgroep Amateur-
kunst met een notitie op basis van de 
uitgangspunten van de gemeentelijke 
Cultuurvisie. Amateurkunst is en blijft de 
inspirerende en verbindende factor in het 
ruime culturele (stedelijke en regionale) 
aanbod. De notitie ‘Amateurkunst het klop-
pend hart van de Stad!’ wordt begin 2019 
uitgegeven en aan het gemeentebestuur 
aangeboden.
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met de talenten van de vier disciplines. Her-
man van Veen is de beschermheer van de 
School voor Talent en een groot voorstander 
van talentontwikkeling. De dag begon met 
een workshop Vocal Painting door Mathieu 
Vulto voor iedereen. Na de pauze kregen 
de deelnemers een workshop in hun eigen 
discipline met aan het eind van de dag 
korte presentaties van de workshops. Met 
veel plezier werd er over de eigen bekende 
grenzen heen gekeken en geproefd aan de 
andere disciplines. 

De School voor Talent vindt voor alle discipli-
nes door het jaar heen op zaterdag plaats. 
Op deze manier en als voortzetting van 
de inspiratie dag, wordt aan leerlingen en 
docenten de mogelijkheid geboden elkaar 
vaker te ontmoeten. 

Scholen in de Kunst heeft in het tweede 
deel van 2018 een start gemaakt met de 
organisatie van een pilot School voor Talent 
Pop. 

presentaties en exposities 

Scholen in de Kunst biedt vele cursussen 
op het gebied van kunst en cultuur. Al deze 
cursisten presenteren zich gedurende het 
jaar door middel van een concert, voorstel-
ling, presentatie of expositie. We zetten er 
daarvan een aantal in de schijnwerpers: 

mAsTERClAssWEEkENDEN 

De Masterclassweekenden zijn ontstaan 
omdat we het als Scholen in de Kunst ook 
als onze taak zien om leerlingen en cursisten 

verder te inspireren en verdieping te bieden 
in een bepaalde discipline bovenop het 
reguliere cursusaanbod. Luisteren, kijken en 
leskrijgen van een meester is een geweldige 
motivator en inspiratie voor hen die al enige 
tijd actief met kunst bezig zijn. 
We bieden deze masterclasses zowel aan 
onze eigen cursisten, als aan mensen die 
geen lessen volgen bij Scholen in de Kunst. 
We organiseren tweemaal per jaar een 
masterclassweekend. De invulling van deze 
weekenden ligt volledig bij de inhoudelijke 
teams Theater, Beeldende kunst, Dans en 
Muziek en ontstaan mede in overleg met 
collega-kunstenaars uit de stad. 

De volgende masters waren in 2018 bij ons 
te gast: Mathieu Vulto, Leif de Leeuw, Nicky 
van Cleef, Henny Zikken, Maria Roosen, Arjan 
van Helmond, Izhar Elias, Eric Vloeimans, 
Herman Bolten, Djinti Sullivan, Angelo Pardo, 
Robbie Cornelissen en Marijke Bongers.
De meeste masterclasses waren snel uitver-
kocht en belangrijker nog: ze werden als bij-
zonder leerrijk ervaren door de deelnemers.

ThEATER- EN DANsVOORsTEllINGEN

Ieder cursusjaar wordt traditiegetrouw 
afgesloten met een theaterfestival en één 
keer per twee jaar vinden er dansproducties 
plaats. Dit jaar werd er door beide disciplines 
gewerkt vanuit het thema Nostalgie. 
Tijdens het Theaterfestival speelden de 
kinder- en jongerengroepen maar liefst 
twintig theater- en musicalvoorstellingen 
in ICOONtheater en de Lieve Vrouw. In 
april vonden in ICOONtheater twee grote 

KunsteduCatie & 
talentontwiKKeling  

De programmalijn Kunsteducatie &  
Talentontwikkeling ondersteunt 
cultuureducatie en participatie in de 
vrije tijd. In 2018 waren er 1464 cursis-
ten voor de afdeling muziek, 728 cursis-
ten samenspel en groepslessen muziek, 
322 cursisten theater, 591 cursisten 
dans, 723 cursisten beeldende kunst 
en waren er 50 cursisten die zich met 
alle disciplines bezighielden. Daarnaast 
hebben 1257 Amersfoorters meegedaan 
aan een activiteit van Kunstbrouwerij. 
Een aantal activiteiten en ontwikkelin-
gen van het afgelopen jaar lichten we 
hieronder uit.

sChool voor talent

De School voor Talent van Scholen in de 
Kunst heeft in seizoen 2017-2018 gedraaid 
met de disciplines muziek, dans en theater. 
Aan het einde van dat cursusjaar heeft voor 
het eerst een gezamenlijke presentatie 
plaatsgevonden in ICOONtheater, waarin alle 
drie de disciplines vertegenwoordigd waren. 
Het was goed te zien dat de jongeren, 
met veel respect voor elkaars talent, twee 
prachtige voorstellingen hebben neergezet. 
Na een eerdere verkenning is in seizoen 
2018-2019 ook de discipline Beeldend toe-
gevoegd aan de School voor Talent. 

De inmiddels traditionele aftrap van het sei-
zoen vond wederom plaats op Landgoed de 
Paltz van het Herman van Veen Arts Centre 
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dansproducties plaats die beide drie keer 
werden opgevoerd. Maar liefst vijfendertig 
groepen deden mee aan de dansproducties 
en trokken samen zo’n 2500 man publiek 
naar het theater. 

muziKale highlight(s)

ORkEsTOPTREDENs

Jaarlijks terugkerende evenementen zijn 
het zomerconcert en het kerstconcert 
waarbij de drie symfonieorkesten een 
hoofdrol spelen. Meer dan 100 leerlingen 
doen hun uiterste best om met elkaar 
een mooi resultaat neer te zetten onder 
leiding van de dirigenten Tom Tulen en Jan 
Schoonenberg. Mooi is ook dat de orkesten 
zo gedragen worden door de ouders en 
verzorgers. 

ACCORDEONDAG, GITAARDAG, kOPERDAG, 

sTRijkERs EN PIANOsAmENsPElPROjECT

Jaarlijks organiseren de verschillende vak-
groepen een speciaal project voor hun eigen 
leerlingen. Plezier en hard werken gaan 
daarbij hand in hand. 

flExbAND mET ERIC VlOEImANs TijDENs 

AmERsfOORT jAzz. 

Dit jaar mocht de Flexband optreden met 
Eric Vloeimans op de Groenmarkt tijdens het 
jazzfestival in Amersfoort. De leden van de 
band vonden het een bijzondere eer om met 
zo’n muzikale grootheid beroemdheid op te 
treden. Voor jongeren is dit een geweldige 
stimulans om nog meer met hun instrument 
bezig te zijn. 

aCtiviteit deelnemers bezoeKers

Kids in concert 60 8
Optreden Theater Volwassenen 13 100
Voorrondes Dias Latinos 9 0
Koningsdagtraining 9 20
Kamermuziekmarathon School voor Talent 40 75
Bibliotheekconcert School voor Talent 20 40
Kerstconcert 180 450
Wintermarkt Eemplein KSO optreden 25 20
Megakerstkoor 150 300
Bibliotheekconcert 10 25
Bibliotheekconcert 10 35
Concert School voor Talent 35 60
Concert samenspelgroepen en koren 50 80
Concert School voor Talent 42 75
Bibliotheekconcert School voor Talent 20 40
Concert Dias Latinos 7 100
Einduitvoering muziekfabriekgroepen 150 175
Eindconcert orkesten 160 400
Optreden KSO basisschool Vlindertuin 25 40
Accordeondag 48 30
Bibliotheekconcert 10 25
Theaterfestival Nostalgie 211 1222
Fotografiedag 26 26
Eindpresentatie Basiskoor/Eemhuiskoor 45 50
Eindpresentatie Jongerenkoor Bruis 22 40
Eindpresentatie Basiskoor/Eemhuiskoor 45 50
Antiek/curiosamarkt Eemplein 9 30
Optreden Jongerenkoor Bruis 22 40
Optreden Poptheaterkoor 23 40
Bibliotheekconcert School voor Talent 10 25
Amersfoort Jazz Flexband 25 100
Uitvoeringen - Theater maken 2 9 120
Concert School voor Talent 42 75
Masterclassweekenden 100 175
Bibliotheekconcert School voor Talent 10 25
Bachdag 15 30

15   



KunstbrouwerIJ 

Binnen de programmalijn Kunstbrouwerij
vallen projecten van vernieuwing, events 
en andere activiteiten die om een dyna-
mische en eigen presentatie vragen. Het 
aanbod is kort, laagdrempelig, speelt in 
op trends en betrekt graag samenwer-
kingspartners uit de stad. Kunstbrouwerij 
is makkelijk benaderbaar en staat open 
voor initiatieven vanuit kunstminnend 
Amersfoort. In 2018 heeft Kunstbrouwe-
rij 47 activiteiten georganiseerd tijdens 
schoolvakanties, kunstmiddagen en 
andere momenten, waaraan 1257 
Amersfoorters deelnamen. 

Enkele van deze activiteiten lichten we 
graag uit:

only girlz allowed

In januari vond Only Girlz Allowed i.s.m. 
Buurtsportcoaches in Sporthal Rustenburg 
plaats. Een groep van 60 meisjes in de 
leeftijd van 8 tot 12 jaar volgden tijdens 
deze middag voor een kleine eigen bijdrage 
diverse sportieve en creatieve workshops. 
Vanuit Kunstbrouwerij werd er een theater- 
en knutselactiviteit aangeboden. 

mineCraFt bouwwedstrIJd

Tijdens de voorjaarsvakantie bouwden maar 
liefst 160 deelnemers in teams hun mooiste 
versie van het Stadhuis van Amersfoort 
tijdens de volledig uitverkochte Minecraft 

Bouwwedstrijd. De Minecraft bouwwed-
strijden zijn een samenwerking tussen 
het MediaLab van Bibliotheek Eemland en 
Kunstbrouwerij. 
Wethouder Tigelaar werkte mee aan het 
promotiefilmpje: https://www.youtube.com/
watch?v=BZeenea1prc&feature=youtu.be. 

theaterweeK

Kunstbrouwerij biedt graag enthousiaste 
jonge makers uit de stad de kans projecten 
uit te voeren. Een mooi voorbeeld hiervan 
is de Theaterweek dat in de zomervakantie 
plaatsvond. De Amersfoortse makers Mike, 
Levi en Thjum werkten in één week met een 
groep van veertien tieners toe naar een 
eindvoorstelling voor publiek. Volgens één 
van de cursisten was dit ‘de mooiste week 
van haar leven’!

In 2018 hebben we met veel verschillende 
partners samengewerkt zoals de Bibliotheek 
Eemland, Holland Opera, SRO, Buurtsport-
coaches, Kunsthal KAdE, Medialab Eemland, 
Kringloop Amersfoort, Per Expressie, MBO 
Amersfoort, Zomerpretpas en vele anderen. 
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Hieronder volgt een overzicht van de 
belangrijkste activiteiten in 2018.

iCoonverhuringen

kuNsT- EN CulTuuRGERElATEERDE 

VAsTE huuRDERs

• Social Dance / Urban Dance
• Telekids Musicalschool
• Studio Pauline
• Durf dan!
• Go Opera!

OVERIG

• Koninklijke PBNA
• Talking English 
• Vathorst VVE’s
• Thomas en Charles
• Lego Serious play
• Amateurkunstverenigingen

eemhuisverhuringen

kuNsT- EN CulTuuRGERElATEERDE 

VAsTE huuRDERs

• Dactylus
• Coaches voor Medici*
• M. Slinkert Mensendieck
• Audiciensopleiding
• Tetra Pack
• VVE Soesterhof

worKshops

CREATIEVE WORkshOPs VANuIT AANbOD 

sChOlEN IN DE kuNsT

• Women Unlimited
• Stater*
• Personeel PO Pallas Athene

Festivals

• NPO Regiodag  De wereld van  
ZAPPELIN*

• Vocaal Centraal (Korenfestival)
• Paloina

zaKelIJK 

Ons programma Zakelijk kent de meest 
uiteenlopende opdrachtgevers.  Menig 
amateurkunstvereniging, bedrijf, maat-
schappelijke instelling of een particulier 
initiatief kent de weg naar Scholen in 
de Kunst. Ook in 2018 mochten wij voor 
bijzondere klanten van allerlei aard een 
event organiseren. Zakelijke events, 
bedrijfsuitjes, festivals: allemaal passeren 
ze de revue. 

Wat wil de klant met zijn activiteit bereiken? 
Betreft het een gezellige personeelsbijeen-
komst of een training waarbij creativiteit 
wordt ingezet om een issue vanuit een 
ander gezichtspunt te benaderen? Gaat 
het om een combinatie van workshops van 
meerdere partijen of om specifiek de kennis 
en de kracht van Scholen in de Kunst? 

Het programma zakelijk richt zich op crea-
tieve en kunstzinnige activiteiten voor be-
drijven, instellingen en andere groepen, uit 
zowel de zakelijke als culturele hoek. Samen 
met de klant bouwen we een inspirerend 
programma voor een dag een symposium 
of een evenement, net zo lang tot een mooi 
resultaat is bereikt. Al doende blijken vaak 
weer nieuwe ideeën en mogelijkheden te 
ontstaan.

stiChting sCholen in de Kunst en 

iCoontheater

De goed geoutilleerde locaties van het 
Eemhuis en ICOON met hierin  ICOON-
theater vormen een inspirerende omgeving. 
Vaak is dit voor een wekelijkse bijeenkomst 
of training, of een jaarlijks terugkerend groot 
evenement. De samenwerking tussen de 
Stichting Scholen in de Kunst en ICOON 
theater wordt zichtbaar op het moment 
dat de klant voor zijn event wil beschikken 
over zowel ICOON theater met foyer, 
catering en vergaderruimtes en / of werk-
lokalen, en ook nog gebruik wil maken van 
workshopaanbod van Scholen in de Kunst. 

drie uitgeliChte items

COAChEs VOOR mEDICI*

Sinds 2002 houden de Coaches voor Medi-
ci, voortgekomen uit de Vereniging van NHG 
supervisoren, een landelijke bijeenkomst.
Coaches voor Medici is een onafhankelijk 
netwerk van coaches binnen de medische 
sector. Zij verzorgen coaching, supervisie,
loopbaanbegeleiding en vele soorten trai-
ningen. Dat zij hun jaarlijkse bijeenkomst en 
netwerkdag bij Scholen in de Kunst houden 
is omdat zij bewust kiezen voor de informele 
en creatieve omgeving die hen telkens weer 
inspireert.

sTATER*

Het bedrijf Stater is de grootste hypo-
thecaire dienstverlener in Nederland. Zij 
ondersteunen ruim 40 procent van alle 
hypotheken in Nederland. Het bedrijf heeft 
het Projectbureau van Scholen in de Kunst 
benaderd om op een creatieve manier een 
Management vergaderdag af te sluiten. 
Gekozen werd voor een schilderworkshop 
waarbij de transitie waarin de afdeling 
zich bevindt zichtbaar zou worden in een 
kunstwerk. De workshop werd begeleid door 
Dorette Gilling, docent beeldend.
Het gemeenschappelijke kunstwerk hangt 
te pronken op de afdeling van Stater.

DE WERElD VAN zAPPElIN*

De wereld van ZAPPELIN heeft als doel 
kinderen op een leuke manier bezig te 
laten zijn met de tv-programma’s die op 
de zender Zappelin worden uitgezonden. 
Het gebouw ICOON stond in september 
in het teken van live uitzending van NPO 
ZAPPELIN. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 
12 jaar konden aan de slag met knutsels, 
filmpjes, spelletjes, verhaaltjes en liedjes. 
Alle camerawerk werd opgebouwd door NPO 
en het gebouw werd getransformeerd tot 
de wereld van ZAPPELIN. Hierbij kwam het 
tot een intensieve samenwerking met NPO, 
Scholen in de Kunst en Stichting Evenemen-
ten en Congressen.
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aCtiviteiten in de 
gemeenten soest en 
leusden 

Zowel in de gemeente Soest als in de 
gemeente Leusden heeft Scholen in de 
Kunst voor de geboden diensten een 
eigen organisatievorm. Zelfstandige 
professionals geven les in instrumentale 
muziek voor eigen rekening en risico. 
Scholen 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 

jOhANN sEbAsTIAN bAChsChOOl

De Bachschool is inmiddels een begrip 
in Soest. Het docentencollectief J.S. 
Bachschool is zeer ondernemend bezig. 
Docenten werken samen met onder andere 
een aantal van de buitenschoolse op-
vangcentra van Soest. Scholen in de Kunst 
bewaakt de samenhang en verzorgt in Soest 
nog steeds de mogelijkheid tot samenspel 
en de groepslessen muziek.
Scholen in de Kunst waarborgt daarnaast de 
kwaliteit van het docententeam, onder-
steunt de logistiek van activiteiten, biedt 
promotionele ondersteuning en verzorgt het 
facilitaire beheer van het gebouw.

CuRsusAANbOD

Scholen in de Kunst verzorgt de groepsles-

harmonie- en fanfareverenigingen in stand 
gehouden. Scholen in de Kunst zorgt ervoor 
dat deze regeling wordt uitgevoerd in de ge-
meente Soest. Deze leden krijgen dan mu-
ziekles van een professionele muziekdocent 
van de Bachschool tegen een gereduceerd 
tarief. Door deze regeling is ook de samen-
werking tussen de betrokken docenten en 
de muziekverenigingen veel intensiever. 
In totaal 7 leden van harmonie-, fanfare-, 
kamerorkest- en accordeonverenigingen uit 
Soest die van deze regeling gebruik hebben 
gemaakt.

sCholen in de Kunst leusden

lEusDEN

In ons gebouw aan de Eikenlaan in Leusden 
faciliteert Scholen in de Kunst circa 14 mu-
ziekdocenten. Zij voeren in het gebouw hun 
eigen muziekpraktijk. Daarnaast verzorgt 
Scholen in de Kunst groepscursussen op 
gebied van muziek, beeldende kunst en 
musical.
Naast de reguliere cursus- en onderwijs-
activiteiten van Scholen in de Kunst in 
Leusden, verzorgt Scholen in de Kunst ook 
incidentele wijkgerichte activiteiten. Zij 
doet dit vanuit Cultuurkoepel Leusden, het 
samenwerkingsverband tussen Theater 
De Tuin, Bibliotheek Leusden/Achterveld, 
Fort33 en Scholen in de Kunst.
Naast de reguliere cursussen is een groot 
aandachtsgebied in Leusden cultuureduca-
tie in het basisonderwijs.

sen muziek op locatie Soest. Het betreffen 
AMV-lessen en koorlessen voor peuters/
kleuters en kinderen in de basisschool-
leeftijd. Rond de dertig 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 zoge-
naamd samenspeelorkest, waar in principe 
elke instrumentalist aan mee kan doen. Er 
is het Bach Jeugd Orkest voor kinderen en 
jongeren met 42 deelnemers en het Bach 
Volwassenen Orkest met 20 leden. Beide or-
kesten treden regelmatig op in de gemeente 
Soest. Ze zijn goed zichtbaar in de gemeen-
te 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 geoefend om je op je best te 
laten horen in een concert. 
Daarnaast is er nog een Gitaarensemble van 
nu 5 leerlingen en is er onlangs een slagwer-
korkest opgezet.

haFa-regeling

In 2018 heeft de gemeente Soest de 
bestaande HAFA-regeling voor leden van 
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CulTuuRONDERWijs

In 2018 namen alle 14 basisscholen met in 
totaal 2600 leerlingen uit Leusden weer 
deel aan een multidisciplinair cultuureduca-
tieprogramma. Dit programma bestaat uit 
een basisprogramma, een randprogramma 
en een verdiepingsprogramma.

bAsIsPROGRAmmA

Binnen het basisprogramma hebben scholen 
de vrijheid om hun eigen cultuureducatie-
programma samen te stellen. Dit programma 
is vooral gericht op actieve kunstvaklessen 
binnen verschillende kunstdisciplines als 
dans, theater, muziek en beeldende kunst.

RANDPROGRAmmA

Het randprogramma biedt een aanbodge-
richt programma gerelateerd aan actuele 
(maatschappelijke) thema’s. Zo verzorg-
den we een project rondom het thema 
burgerschap. Leerlingen uit groep 7 en 8 
brachten een bezoek aan de raadszaal in het 
gemeentehuis van Leusden, het lokale Huis 
van de Democratie. Zij speelden het spel 
Democracity waarin zij de rol van volksver-
tegenwoordiger hebben. Leerlingen ervaren 
tijdens het spel dat overleg, argumentatie, 
meerderheid en consensus nodig zijn in een 
democratische samenleving. Tegelijk wordt 
de interesse gewekt voor democratische 
besluitvorming. De activiteit werd begeleid 
door de griffier van Leusden. Daarnaast was 
er ook een raadslid aanwezig, waar de leer-
lingen hun vragen aan konden stellen.

Democracity wordt gespeeld op het 
gemeentehuis, in de raadzaal, het lokale 
Huis van de Democratie. De klas neemt 
plaats op de raadszetels achter de micro-
foons. Samen vormen zij de volksvertegen-
woordiging van Leusden. Het dorp staat 
midden in de kring en bestaat alleen nog 
maar uit woningen. Het is aan de leerlingen 
om democratisch te beslissen wat er nog 
meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn 
dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte 
komen voor groen? En liever een groot zie-
kenhuis of toch een middelbare school?
Het budget is beperkt, dus er moet echt 
gekozen worden. In eerste instantie wordt 
de klas opgedeeld in politieke fracties. 
Binnen de fracties worden korte partij-
programma’s gemaakt met speerpunten. 
Vervolgens gaan de fracties weer in de 
grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk 
worden er een aantal beslissingen genomen 
en kan de stad afgebouwd worden.
Leerlingen uit groep 5 en 6 maakten onder 
begeleiding van een muziekdocent hun 
eigen protestong. Leerlingen kozen zelf voor 
onderwerpen waar ze iets bij voelden of iets 
over te zeggen hadden en gingen met elkaar 
in gesprek over waarvoor zij zouden willen 
‘vechten’. Thema’s die aan de orde kwamen 
waren milieuvervuiling, pesten, dierenmis-
handeling en ook president Trump werd 
opvallend vaak genoemd. De songs werden 
opgenomen en later aan elkaar gepresen-
teerd.

VERDIEPINGsPROGRAmmA

In het verdiepingsprogramma ligt de nadruk 
op het vergroten van deskundigheidsbevor-
dering van leerkrachten. Dit gebeurt onder 
andere via coaching on the job waarbij 
leerkrachten al doende tools en handvatten 
aangereikt krijgen van de kunstvakdocent. 
Op die manier kunnen leerkrachten ook 
zelf aan de slag met hun leerlingen en is 
cultuureducatie niet enkel afhankelijk van 
de inzet van de kunstvakdocent. Daarnaast 
biedt Scholen in de Kunst ook netwerkbij-
eenkomsten voor Intern Cultuur Coördina-
toren van Leusdense basisscholen. In het 
najaar van 2018 stond dit netwerk in het 
teken van vakoverstijgend werken. Op welke 
wijze leveren muziek en dans een bijdrage 
aan reken- en taalvaardigheid van leerlin-
gen? Niek Idelenburg van Holland Opera en 
dansdocente Esther Nederpelt verzorgden 
binnen dit thema een inspirerende work-
shop.
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De afdeling Communicatie & Marketing 
is een belangrijke spil en ondersteunen-
de factor binnen Scholen in de Kunst 
door de grote diversiteit aan activiteiten 
en programma’s. Daarnaast speelt de 
afdeling ook een centrale rol in het ver-
garen van vakkennis, klantenkennis en 
diverse onderzoeken. De medewerkers 
hebben een stevig regionaal en landelijk 
netwerk; zij zijn vertegenwoordigd in het 
Landelijk Netwerk Communicatie & 
Marketing (gelieerd aan Kunstconnec-
tie) en zijn lid van Cultuurmarketing. 
Door het bezoeken van studiedagen en 
netwerkbijeenkomsten blijven mede-
werkers op de hoogte van trends en 
interessante ontwikkelingen op het 
gebied van communicatie en marketing 
in de culturele sector en op het gebied 
van cultuureducatie. 

uitbreiding

Om de onderwijsactiviteiten van de afdeling 
Kunst in Onderwijs en Samenleving (KIOS) 
meer naar buiten te brengen, is in 2018 een 
communicatiemedewerker voor één dag per 
week aan het communicatieteam toege-
voegd. Deze medewerker haalt verhalen uit 
het werkveld op, ondersteunt de afdeling 
KIOS, neemt interviews af en vertelt - via 
diverse kanalen - het verhaal van KIOS aan 
de buitenwereld. Zij heeft de sociale media 
voor deze afdeling in de steigers gezet en 
ervoor gezorgd dat er voor stakeholders in 
het onderwijsveld een aparte onderwijs-
nieuwsbrief in het leven is geroepen. 

Campagnes

Voor het seizoen 2018-2019 kiezen we 
voor Kunst in Vrije Tijd het thema ‘families’, 
ofwel: Scholen in de Kunst is er voor ieder-
een, ongeacht je afkomst of achtergrond. 
Om dit te visualiseren, hebben we zeer 
uiteenlopende Scholen in de Kunstfamilies 
in beeld gebracht. Hiervoor organiseerden 
we diverse fotoshoots en de foto’s gebruik-
ten we als campagnebeeld voor het hele 
cursusseizoen. Zo zijn foto’s van cursisten 
(en hun ouders) te zien op diverse brochu-
res, affiches en online media. 

doorontwiKKeling website

De ontwikkeling van de zogenaamde 
inspiratiepagina’s wordt in 2018 echt 

vormgegeven. Het doel van deze pagina’s is 
de klant met een gerichte zoekvraag heeft 
(b.v. aquarel of trompetles) te laten landen 
op een interessante, relevante pagina, die 
uitsluitend betrekking heeft op zijn/haar 
interesse. In 2018 worden 47 inspiratiepa-
gina’s ingericht. De opbrengsten van deze 
pagina’s worden in 2019 pas bekend.

mIJn sidK

In 2018 heeft er een optimalisatie van ‘Mijn 
SidK’ plaatsgevonden. Naar aanleiding van 
de aanscherping van de AVG-wet, zijn er 
in de mijn-omgeving vinkjes aangebracht, 
waarmee klanten zelf hun voorkeuren kun-
nen beheren. Het gaat hierbij om toestem-
ming voor 
• gebruik beeldmateriaal
• toezending van de nieuwsbrief 
• toezenden van aanbiedingen of  

enquêtes
Bovendien is het inschrijfproces sterk 
verbeterd. 

soCiale media

Mede door de online inspanningen wordt 
Scholen in de Kunst in Amersfoort en daar-
buiten steeds meer zichtbaar. In 2018 is het 
aantal posts op Facebook fors gegroeid, zijn 
we actief op Instagram, Twitter en LinkedIn. 
Met gerichte e-mailacties en Facebook-
advertenties richten we ons steeds vaker 
op specifieke klantgroepen. Ook plaatsen 
we vaker videocontent. 

De berichten die het grootste bereik had-
den, naast vacatures, waren filmpjes met de 
aankondiging van masterclasses en fotose-
ries van exposities. Het gaat dan over een 
bereik van meer dan 1000 mensen, Dit was 
in alle gevallen organisch bereik, dus zonder 
de inzet van advertenties.
In 2018 hebben we 12 keer een betaalde 
advertentie op Facebook geplaatst.

google analytiCs en google grants 

In 2018 hebben we opdracht gegeven aan 
onze webbouwer Basic Orange om Google 
Analytics en Google Grants te implemente-
ren. Met behulp van Google Grants hebben 
we afgelopen jaar betaald geadverteerd in 
Google. 
Het aantal websitebezoeken is gestegen: 
88.378 in 2018, tegenover 84.216 in 2017, 
een toename van 5%. Het percentage 
nieuwe bezoekers blijft 55%. In onderstaan-
de tabel een overzicht van de best bekeken 
pagina’s op de website. 

marKeting & CommuniCatie 

Groei aantal likes op Facebookpagina Scholen in de Kunst in 2018

pagina website pagina-

weergaven

versChil met 

2017

https://scholenindekunst.nl/ 38.841 -0,7%

https://scholenindekunst.nl/cursussen/  27.728 24,9%

https://scholenindekunst.nl/cursussen/cursusaanbod/  25.810 300%

https://scholenindekunst.nl/amateurkunst/ 6.554 59,9%

https://scholenindekunst.nl/onderwijs/ 6.428 94,7%

https://scholenindekunst.nl/agenda/ 5.902 90,6%

https://scholenindekunst.nl/over-ons/vacatures-en-stages/ 3.383 161,8%

https://scholenindekunst.nl/zakelijk/ 2.441 54,3%

https://scholenindekunst.nl/samenleving/ 2.425 57,2%
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De vergelijking met 2017 is niet helemaal 
zuiver omdat we in mei 2017 onze nieuwe 
website hebben gelanceerd. De pagina 
https://scholenindekunst.nl/cursussen/
cursusaanbod/ was op de vorige website 
een beetje een onderbelichte pagina, waar 
bezoekers de weg kwijt raakten. Bovendien 
hebben we sinds het najaar een direct 
knop ‘Cursusaanbod’ in de header van 
de website, waardoor het cursusaanbod 
makkelijker gevonden wordt. Verder worden 
de zogenaamde pijlerpagina’s en de agenda 
aanzienlijk beter bekeken dan vorig jaar. Het 
veelvuldiger delen van content via social 
media draagt hier zeker aan bij.
Het aandeel sessies op desktop neemt af, 
terwijl het aandeel op mobiel verder stijgt. 
Verder optimaliseren voor mobiel is dus 
zinvol.

Verreweg de meeste bezoekers komen via  
google op de website terecht, door middel 
van een zoekopdracht:

nieuwsbrieF

Scholen in de Kunst stuurde een maande-
lijkse nieuwsbrief naar nieuwsbriefabonnees 
en alle cursisten. Door de gewijzigde AVG-
wet hebben we juli 2018 onze cursisten 
actief toestemming moeten vragen voor het 
ontvangen van de nieuwsbrief. Deze actie 
heeft geresulteerd in een toename van het 
aantal actieve abonnees en het aantal is na-
genoeg verdubbeld. We sturen de nieuws-
brief dus niet meer ongevraagd toe.

Verhouding  Desktop  Mobiel  Tablet

2018

2017

hoe Komen bezoeKers op onze website?

Google 55,4 %

Direct 27,1 % 

FaceBook 5,5 %

Overig 12,0 %

Ter vergelijking: de landelijke open rate van 
culturele media is 37,2% en de clickrate 
van de landelijke culturele media is 15,1% 
(bron: EM Cultuur, culturele e-mailmarketing 
statistieken 2018).

KlantKennis

In 2018 zijn we ons nog verder gaan ver-
diepen in onze bezoekers en afnemers. Dit 
hebben we op diverse manieren gedaan:
CusTOmER jOuRNEy

Samen met de frontoffice zijn we aan de 
slag gegaan met online klantreis en de klan-
treis rond het Open Huis. De bevindingen 
hebben o.a. geresulteerd in aanpassingen 
op de website, andere en eerdere informa-
tieverstrekking over het Open Huis en nieuw 
cursusaanbod. 
klANTEzEl 

Door middel van korte, concrete vragen 
hebben we in 2018 onze klanten en bezoe-
kers naar hun meningen en behoeften kun-
nen vragen. Door een vraag centraal op te 
hangen (op een schildersezel in Café Bruis 
en in ICOON), met post-its erbij, hebben 
veel klanten op een laagdrempelige manier 
gereageerd. De vragen wisselden iedere 
maand. Het leverde in 2018 veel bruikbare 
respons op. 
bijEENkOmsTEN klANTENPANEl 

In 2018 is ons klantenpanel twee keer bij-
eengekomen. Door regelmatig een dialoog 
aan te gaan met het klantenpanel, fungeert 
deze groep als klankbord voor diverse on-
derwerpen en het toetsen van ideeën. Naast 
de mondelingen bijeenkomsten, leggen we 
sommige issues ook per mail voor. Dat er 
daadwerkelijk iets met de feedback wordt 
gedaan, blijkt wel uit het feit dat we in 2019 
een andere invulling aan het Open Huis 
gaan geven. 
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nieuwsbrieF algemeen

total 
recipients

total
bounces

unique
opens

open 
rate

total 
opens

unique 
clicks

click
rate

total 
clicks

Nieuwsbrief januari 2018 1275 18 491 39.06% 891 119 9.47% 195
Nieuwsbrief februari 2018 1276 16 502 39.84% 1015 119 9.44% 186
Nieuwsbrief maart 2018 1272 27 467 37.51% 840 90 7.23% 144
Nieuwsbrief april 2018 1267 25 463 37.28% 830 102 8.21% 165
Nieuwsbrief mei 2018 1266 23 508 40.87% 922 102 8.21% 154

Nieuwsbrief juni 2018 1268 11 534 42.48% 916 109 8.67% 150

Nieuwsbrief juli-augustus 2018 1261 4 484 38.50% 815 81 6.44% 107

Nieuwsbrief september 2018 1969 10 839 42.83% 1837 278 14.19% 471

Nieuwsbrief oktober 2018 2267 9 1087 48.14% 2075 279 12.36% 432

Nieuwsbrief november 2018 2307 7 1012 44.00% 1890 304 13.22% 481

Nieuwsbrief december 2018 2300 5 989 43.09% 1834 329 14.34% 535

GEMIDDELD 41.24% 10.16%

nieuwsbrieF onderwIJs

total 
recipients

total
bounces

unique
opens

open 
rate

total 
opens

unique 
clicks

click
rate

total 
clicks

Nieuwsbrief november 2018 660 27 319 50.39% 670 86 13.59% 143

Nieuwsbrief december 2018 644 13 302 47.86% 642 58 9.19% 123

GEMIDDELD 49.13% 11.39%
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Anna Elffers, onderzoeker in de culturele 
sector en docent op het gebied van data-
onderzoek, heeft in 2018 een inventari-
satie naar de onderzoeksbehoeften van 
Scholen in de Kunst uitgevoerd. Zij heeft 
bekeken welke kennis- en onderzoeks-
behoeften er leven in de organisatie, wat 
er al in kaart wordt gebracht, welke 
kennis nog ontbreekt en hoe Scholen in 
de Kunst de benodigde kennis het beste 
kan verwerven, samenbrengen, analyse-
ren en zowel intern als extern delen. 

De kern van de in 2017 opnieuw geformu-
leerde missie is dat het er bij Scholen in de 
Kunst om gaat dat zo veel mogelijk mensen 
in de stadsregio Amersfoort in contact 
komen met kunst en cultuur middels 
cultuureducatie en actieve cultuurpartici-
patie. Het met elkaar in contact brengen van 
cultuuraanbieders en doelgroepen, en het 
ondersteunen van aanbieders en afnemers 
met brede expertise over cultuureducatie, 
wordt een steeds belangrijkere ‘dienst’ van 
Scholen in de Kunst. 

speerpunten

Scholen in de Kunst heeft Anna Elffers in 
2018 de opdracht verstrekt hoe Scholen 
in de Kunst haar platformrol op het gebied 
van advies, kennis en data het beste kan 
invullen. Vragen die speelden: wat weten we 
nu allemaal en hoe kunnen we die kennis 
delen? Zowel intern als extern, en tevens 
efficiënter inzetten bij diverse verantwoor-
dingsprocessen (jaarverslagen, conferen-
ties, workshops)? Bovendien antwoord 
geven op vragen van bijvoorbeeld overhe-
den. Bijvoorbeeld: wat levert een specifiek 
educatief project nu op qua waarde creatie, 
bereik etc.? Vanuit het onderzoek is Anna 
Elffers gekomen tot de onderstaande drie 
speerpunten om verder uit te werken:
1. Eco-systeem cultuureducatie (per wijk) 

in beeld
2. Bijdrage (maatschappelijk) van SIDK in 

beeld
3. Behoeften in de markt in beeld

KennisCentrum

Opvallend binnen haar advies was het 
feit dat voor haar helder is geworden dat 
‘Scholen in de Kunst al een kenniscentrum 
is’. Aandachtspunt is wel dat zoals altijd veel 
informatie in de hoofden van mensen zit en 
dat organisatiebreed vastleggen van bevin-
dingen, evaluaties, contacten, noodzakelijk 
is om meer gebruik te kunnen maken van 
elkaars kennis. En die kennis ook te kunnen 
delen met en voor de stad en regio. 
Met die aanbevelingen gaan we aan de slag 
als onderdeel van de verdere uitwerking van 
het strategisch beleidsplan.  

onderzoeK 
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De huisvesting van Scholen in de Kunst 
bestaat uit twee grote (Eemhuis en 
ICOON) en drie kleine vestigingen 
(Hoogland, Leusden en Soest).

eemhuis 

Het Eemhuis in het centrum is voor Scholen 
in de Kunst de grootste en belangrijkste 
locatie. In het afgelopen jaar zijn 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 functioneren verschil-
lende werkgroepen op diverse terreinen, 
waaronder: BHV en organisatie & dienst-
verlening (O&D). De facilitaire dienst van 
Scholen in de Kunst realiseert kleine onder-
houdsklussen op verzoek van 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. In verband daarmee 
is een onderzoek gestart naar de mogelijk-
heid om een eigen beheerteam op te zetten 
die toegewijd is aan het Eemhuis. Daarnaast 
wordt de mogelijkheid onderzocht om 
tot een gezamenlijke facilitaire dienst te 
komen die zowel Scholen in de Kunst als de 
Bibliotheek Eemland bediend. Het plan zal in 
2019 worden gepresenteerd.  

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. Vrijgevallen ruimte wordt in 
gezamenlijk overleg gebruikt. Scholen in de 
Kunst/Projectbureau maakt hiervan gebruik 
door de lokalen in te zetten bij verhuur-
activiteiten, vaak ook in combinatie met de 
theaterzaal. Het Vathorst College maakt 
hiervan gebruik door lessen extra in te 
passen. In de avonduren worden ook 
lokalen verhuurd aan derden.

COöPERATIE GEbOuW ICOON u.A. 

Jaarlijks overlegt de Coöperatie Gebouw 
ICOON. Doelstelling is financieel en be-
heerstechnisch 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. Tevens wordt samen met 
de gemeente Amersfoort onderzoek gedaan 
naar de financiële kant van de WKO. De 
voorzittersrol wordt vervuld door Scholen in 
de Kunst.

sCholen in de Kunst 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. 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.
 
sCholen in de Kunst soest 

Aan het exterieur van het gebouw is het 
groot onderhoudsplan verder uitgevoerd. De 
voorgevel is opnieuw gevoegd met een knip-
voeg die bij de historie van het pand past. 
Daarnaast is door de storm van februari 
meer onderhoud uitgevoerd dan voorzien. 
Blusmiddelen, installatie en veiligheidsvoor-
zieningen zijn opnieuw bekeken, verbeterd 
en gecertificeerd.

sCholen in de Kunst leusden 

De locatie Scholen in de Kunst Leusden 
wordt gehuurd van de gemeente Leusden. 
Behalve dat de ruimten in het gebouw 
worden verhuurd aan zelfstandige muziek-
docenten en enkele kleine partijen gebruikt. 
Eind 2018 heeft Muziekvereniging Lisiduna 
een andere repetitieplek gevonden en heeft 
het gebouw verlaten. In Leusden wordt ook 
door Scholen in de Kunst i.s.m. de gemeente 

nagedacht over eventuele nieuwe huisves-
tingsscenario’s.

plannings- en roosterzaKen

De druk op het gebruik van lokalen en 
nevenruimten in de locaties, met name het 
Eemhuis, noopt tot het gebruik van een 
goed planningsprogramma. Het inroosteren 
van de cursuslokalen is, naast het steeds 
vaker programmeren van structurele en 
incidenteel voorkomende activiteiten en 
tentoonstellingsschema’s, nog steeds 
omslachtig. De locatie Eemhuis zit door 
cursisten aanwas goed gevuld, waardoor het 
extra verhuren van ruimten - behalve tijdens 
de ochtenden - aan derden nauwelijks 
mogelijk is. Veel van deze verhuurverzoeken 
van derden worden gerealiseerd in ICOON.

loCaties & huisvesting
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personeel en organisatie

mANAGEmENTTEAm

Niels Veenhuijzen
directeur-bestuurder
Froukjen van der Wal
bestuurssecretaris, ook van C.V. Eemhuis, 
hoofd frontoffice
Christel Ploeger
hoofd kunst in vrije tijd 
(1 december 2018 uit dienst)
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 
Anton Havelaar lid 
Erwin van Zijl lid 
Stephanie Westerhoud lid 
Suzanne van der Burgt lid  
(vanaf 1 september 2018)

COmmIssIE klOkkENluIDER 

De leden van deze commissie zijn: 
Brigitte Siesling voorzitter
Annette van der Ham secretaris 
Liesbeth Vernout lid 
Rombout Stoffers lid 

Er was in 2018 geen noodzaak deze 
commissie bijeen te roepen. 

VERTROuWENsPERsONEN

Sonja Jansen (extern) en 
Tanja Kerkvliet (intern)
In 2018 zijn er geen meldingen ontvangen 
door de vertrouwenspersonen. 
 
klAChTENCOöRDINATOR 

Froukjen van der Wal 

soCiaal jaarverslag

aantal / Fte jan sept deC

Totaal aantal medewerkers 104 102 104
Totale FTE 49,1 48,5 50,2

personeelsmutaties 2018

In dienst 4
Uit dienst 4

gemiddelde leeFtIJd 31-12-2018 aantal

   0 - 20 jaar 0
20 - 30 jaar 1
30 - 40 jaar 13
40 - 50 jaar 26
50 - 60 jaar 45
60 - 65 jaar 17
65 jaar en ouder 2

Gemiddelde leeftijd overall 51
Gemiddelde leeftijd vrouwen 49
Gemiddelde leeftijd mannen 54

zieKteverzuim 2018

Ziekteverzuimpercentage 2017 3,8 %
Meldingsfrequentie gem. per persoon 0,8
Gemiddelde verzuimduur 7,3

aFdeling 31-12-2018 m v tot Fte gem. bo

Kantoororganisatie + Projectorganisatie 11 19 30 23 77%
Docenten 32 42 74 27 35%
Totaal 43 61 104 50 47%

Kengetallen en zieKteverzuim
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personeelsbeleid

strategisCh beleidsplan 2018-2022 

en hr beleidsplan

In maart 2018 is het Koersplan 2018-2022 
gereed gekomen en gepubliceerd. HR is ver-
volgens gestart met een vertaling te maken 
van dit koersplan naar een Strategisch HR 
beleidsplan met HR thema’s die belangrijk 
zijn om de geformuleerde doelen te kunnen 
bereiken. In 2018 zijn hiervoor de eerste 
contouren geschetst. Het plan zal in het 
voorjaar 2019 definitief worden. 

Cao-wIJziging

Nadat in 2017 gestart was met de transitie 
van de CAR-UWO naar de CAO Kunsteduca-
tie zijn in 2018 de voorbereidende werk-
zaamheden voortgezet. De vakbonden Kun-
stenbond en AVV werden betrokken bij het 
opstellen van een overgangsregeling voor de 
medewerkers in loondienst. Na een aantal 
voorlichtingssessies waarbij inbreng van de 
medewerkers welkom was en werd verwerkt, 
is in november de overgangsregeling ter 
stemming gebracht. Er werden 79 ( van 
de 102) stemmen uitgebracht en daarvan 
stemden 87% voor de overgangsregeling en 
13% tegen. De medewerkers hebben allen 
een persoonlijk overzicht ontvangen met 
de uitwerking van de overgangsregeling, de 
functie-inschaling en de voor hen geldende 
salarisinschaling. En tot slot ontvingen de 
medewerkers medio december 2018 hun 
nieuwe arbeidsovereenkomst ter onderte-
kening. Hiermee was de transitie naar de 
CAO Kunsteducatie per 1 januari 2019 een 
feit. 

diverse arbeidsrelaties

Naast de 104 medewerkers in loondienst 
werkt Scholen in de Kunst al langere tijd en 
dus ook in 2018 met een flexibele schil aan 
arbeidsrelaties. Binnen de programmalijn 
Kunsteducatie & Talentontwikkeling werken 
we met gemiddeld 28 zelfstandigen samen. 
De gemiddelde leeftijd binnen deze groep 
is beduidend jonger dan de gemiddelde 
leeftijd van onze medewerkers in loondienst. 
Ook is deze groep arbeidsrelaties meer 
divers van culturele achtergrond; we sluiten 
daarmee ook aan op de vraag uit de stad en 
verbreding van de domeinen. Tevens wordt 
er met veel zelfstandig (ondernemers) 
binnen de programmalijnen Kunstbrou-
werij, Cultuuronderwijs en Samenleving. 
Deze laatste afdeling heeft een netwerk 
van ongeveer 150 zelfstandigen (o.a. uit 
Amersfoort) die op regelmatige basis door 
hen wordt ingezet. 

maatsChappelIJKe rol 

Social Return vinden wij als maatschappe-
lijke organisatie een belangrijk onderwerp 
en een waardevolle verantwoordelijkheid. 
Gemiddeld zijn er in 2018 40 vrijwilligers 
betrokken geweest bij Scholen in de Kunst, 
op diverse plaatsen in de organisatie. Daar-
naast werkten we samen met zes uitzend-
krachten, waarvan twee via uitzendbureau 
65+. 
In 2018 heeft Scholen in de Kunst aan 14 
personen een stageplaats kunnen bieden. 
Dit betroffen stageplaatsen voor de oplei-
ding HBO Culturele vormgeving, conservato-
rium, MBO Mediavormgeving (audiovisueel), 
directiesecretaresse, managementassistent, 
en podium– en evenemententechnicus. 
Ook hebben we een werkervaringsplaats 
kunnen bieden aan een persoon met een 
Wajong-uitkering. 

sCholingsbeleid 

In 2018 is er een aantal scholingsbijeen-
komsten geweest die centraal voor mede-
werkers georganiseerd zijn:
• Ontwikkeling educatieve visies; In de 

voorbereidingsweek na de zomer is er 
een workshop verzorgd door Suzan 
Lutke waarin o.a. gesproken is over de 
educatieve visies binnen Scholen in de 
Kunst. 

• Workshop Beter omgaan met lastig 
gedrag; Ook in de voorbereidingsweek 
werd de workshop omgaan met lastig 
gedrag georganiseerd, over de steeds 
grotere uitdagingen op het terrein van 
leerlinggedrag. 

• Musiceren, Studeren en het Brein; Deze 
lezing/workshop werd verzorgd door 
Wieke Karsten op twee momenten in 
2018. Kennis over de hersenen helpt 
musici om effectiever te studeren. De 
kwaliteit van studeren en aandacht is 
zoveel belangrijker dan de kwantiteit. 

• Kodály-cursus; Voor het vierde ach-
tereen volgende jaar is er een vervolg 
gegeven aan de Kodály-cursus. Deel-
nemers (docenten van Scholen in de 
Kunst en muziekdocenten uit de regio/
land) leren over de mogelijkheden 
van de praktische toepassing van de 
Kodály-werkwijze in het instrumentale, 
vocale en groepsonderwijs. De cursus 
was over 10 ochtenden in het jaar 
verspreid. 

• Viewpoints; De dans en theaterdocen-
ten hebben een workshop viewpoints 
gevolgd. Trainen en werken vanuit de 
Viewpoints laat een groep spontaan 
en intuïtief functioneren. Het biedt de 

mogelijkheid om vanuit deze werkwijze 
krachtig en theatraal werk te genereren. 
Het ontwikkelt flexibiliteit, articulatie, 
kracht in de beweging en maakt het 
samenspel wezenlijk.

• Bedrijfs Hulp Verlening (BHV); Er zijn 
zowel herhalingscursussen als een 
basiscursus in samenwerking met de 
bibliotheek Eemland georganiseerd. 

• Individuele scholing: Diverse medewer-
kers hebben een individuele scholing 
of coaching genoten op het gebied van 
individuele vak en/of competentie- 
ontwikkeling, verbreding van kennis, 
maar ook het bijwonen van diverse  
seminars of deskundigheidsbevorde-
ring.
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eemhuis & eemplein
Archief Eemland
Dactylus
de Bibliotheek Eemland
Kunsthal KAdE
KAdECafé
Marja Slinkert
Studiekring 55 plus
Volksuniversiteit Amersfoort
Ondernemersvereniging Eemplein 
Piron Groep
SRO

iCoon
Amateurkunstverenigingen Amersfoort e.o.
Fotografieverenigingen
de Bibliotheek Vathorst
Buurtbudget Vathorst
By Maureen
Social Dance / Urban Dance
Studio Pauline
Durf dan!
Go Opera!
Jumbo
SKA
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 Nieuwe Erven 

De Stad Amersfoort
De WAR
Dias Latinos
Dolopbouwen
Duda Paiva
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
Humanitas
Kinderuniversiteit Amersfoort
Koeterwaals
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
Aegtenkapel
Arteganza 
True People
Sint Franciscus Xaveriuskerk 
Havikconcert
Marathon Amersfoort
Theatergroep Koeterwaals

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

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
Kunstenhuis De Bilt
Muziekschool De Muzen
Het Klooster
De KOM 

landelIJK
AFAS
Adaptics
Anna Elffers
Arboned
Basic Orange
Cultuurconnectie 
Cultuurmarketing
Cultuurtolk Coaching
Intens communicatie en reclame
Jeugdfonds Cultuur
Kukel & Kuijpers
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 2018 hebben 
onderstaande partners centraal gestaan. 

33   



34



bruis van creativiteit
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Activa
(na resultaatbestemming) 

31.12.2018 31.12.2017       

Vaste Activa € €

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 172.759 180.151

Andere vaste bedrijfsmiddelen 282.553 240.873

455.312 421.024

Vlottende Activa

Voorraden en 
onderhanden werk

Voorraad materialen 3.784 3.091

Vorderingen

Handelsdebiteuren 707.105 677.300

Overige vorderingen en 
overlopende activa

182.013 170.857

889.118 848.157

Liquide middelen 1.390.303 1.363.709

2.738.517 2.635.981

 

balans per 31 deCember 2018
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Passiva
(na resultaatbestemming)

31.12.2018 31.12.2017

€ €

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves 161.253 166.785

Overige reserve - 42.773 259.444

118.480 426.229

Voorzieningen 641.092 429.880

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten

170.637 177.811

Belastingen en premies 
sociale verzekeringen

326.242 301.395

Onderhanden projecten 356.611 237.432

Overige schulden 1.028.166 930.284

Overlopende passiva 97.289 132.950

1.978.945 132.950

2.738.517 2.635.981

balans per 31 deCember 2018
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Begroting
      2018 2018 2017

€ € €

Baten

Structurele subsidies 3.560.774 3.630.000 3.454.382

Incidentele subsidies 531.272 - 405.382

Fondsgelden 28.493 - 182.420

Lesgelden 1.839.924 1.891.481 1.922.309

Diverse opbrengsten 264.592 155.486 244.623

6.225.055 5.676.967 6.209.116

Lasten

Personeelskosten 4.127.867 3.813.651 4.135.836

Transitie naar CAO Kunsteducatie 265.233 - -

Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa

75.294 98.553 67.631

Overige bedrijfskosten 2.064.410 1.764.763 2.012.494

Som der bedrijfslasten 6.532.804 5.676.967 6.215.961

Netto resultaat -307.749 - -6.845

  

staat van baten en lasten over 2018
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€

Kasstroom uit operationele 
activiteiten

Bedrijfsresultaat -307.749

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa

75.294

Mutatie voorzieningen 211.212

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie voorraden en onderhanden werk -693

Mutatie vorderingen ‑40.961

Kortlopende schulden (exclusief banken) 199.073

157.419

Kasstroom uit operationele 
activiteiten

136.176

Kasstroom uit investerings-
activiteiten

investeringen in materiële vaste activa -110.127

desinvesteringen materiële vaste activa

kasstroom uit investeringsactiviteiten 545

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -109.582

Mutatie geldmiddelen 26.594

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 1.363.709

Mutaties in boekjaar 26.594

Stand per eind boekjaar 1.390.303

KasstroomoverziCht over 2018
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grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling

inFormatie over de reChtspersoon 
VEsTIGINGsADREs EN INsChRijfNummER 

hANDElsREGIsTER 

Stichting Scholen in de Kunst is feitelijk en 
statutair gevestigd op Eemplein 75, 3812 EA te 
Amersfoort en is ingeschreven bij het handels-
register onder nummer 41188402.

algemene toeliChting  
DE bElANGRijksTE ACTIVITEITEN VAN DE 

REChTsPERsOON 

De activiteiten van Stichting Scholen in de 
Kunst bestaan voornamelijk uit: Aanbod crea-
tieve cursussen en kunstzinnige vorming
van amateurs. Zie voor geheel van de activitei-
ten het jaarverslag.

algemene grondslagen voor 
verslaggeving  
DE sTANDAARDEN OP bAsIs WAARVAN DE jAAR-

REkENING Is OPGEsTElD 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstem-
ming met de wettelijke bepalingen van Titel 
9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 voor 
kleine organisaties (RJK C1), die uitgegeven 
zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het alge-
meen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 
is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van 
baten en lasten zijn referenties opgenomen. 
Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting.

CONTINuïTEIT

Bij de waardering van de activa en passiva 
wordt uitgegaan van de veronderstelling dat 
het geheel van de werkzaamheden van de 
Stichting Scholen in de Kunst, waaraan de acti-
va en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet.

grondslagen  
mATERIëlE VAsTE ACTIVA 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bij-
komende kosten of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 
de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt 
rekening gehouden met de bijzondere waar-
deverminderingen die op balansdatum worden 
verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaar-
deerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
inclusief direct toerekenbare kosten, onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 
de verwachte toekomstige gebruiksduur en 
bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in minde-
ring gebracht op de verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs van de activa waarop de subsidies 
betrekking hebben.

Voor de toekomstige kosten van groot 
onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een 
voorziening voor groot onderhoud gevormd. 
De toevoeging aan de voorziening wordt 
bepaald op basis van het geschatte bedrag van 
het onderhoud en de periode die telkens tus-
sen de werkzaamheden van groot onderhoud 
verloopt.

VOORRADEN 

De voorraden worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Waar
nodig is rekening gehouden met afwaardering 
wegen incourantheid.

VORDERINGEN 

De lesgelddebiteuren zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde, voor zover nodig rekening 
gehouden met mogelijke oninbaarheid.
De vorderingen zijn geboekt tegen factuur-
waarde en zijn voornamelijk vooruitbetaalde 
kosten aan primair onderwijs en huur. 

lIquIDE mIDDElEN 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoe-
den en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

bEsTEmmINGsREsERVEs 

Alle bedragen genoemd bij de bestemmingsre-
serves zijn gevormd met beperkte bestedings-
mogelijkheid en de aard is reeds benoemd bij 
de bestemmingsreserves. 

OVERIGE REsERVEs 

Het bedrag bij de overige reserves is vrij 
besteedbaar.

VOORzIENINGEN 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 
de balansdatum bestaan, waarbij het waar-
schijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
de beste schatting van de bedragen die nood-
zakelijk zijn om de verplichtingen per balans-
datum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen 
worden gewaardeerd op basis van actuariële 
grondslagen. De overige voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde van 
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij 
anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de 
verplichtingen vergoedt, en wanneer het waar-
schijnlijk is dat deze vergoeding zal worden 
ontvangen bij de afwikkeling van de verplich-
ting, dan wordt deze vergoeding als een actief 
in de balans opgenomen.

kORTlOPENDE sChulDEN 

Kortlopende schulden worden bij de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste ver-
werking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag reke-
ning houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde.

GRONDslAGEN VOOR DE bEPAlING VAN hET 

REsulTAAT 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil 
tussen de opbrengstwaarde van de gelever-
de prestaties en de kosten en andere lasten 
over het jaar. De opbrengsten op transacties 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd.

subsIDIEbATEN EN fONDsGElDEN 

Alle baten zijn gebaseerd op het toerekening-
beginsel en het realisatiebeginsel. Zoals in de 
toelichting op de exploitatierekening wordt 
vermeld, kunnen de subsidiebaten worden 
opgedeeld in de gemeentelijke structurele 
subsidies en de gemeentelijke incidentele 
subsidies. 

De overige fondsgelden betreffen de middelen 
voor projecten in het verslagjaar van de Stich-
ting Scholen in de Kunst. Deze fondsgelden 
betreffen hoofdzakelijk gelden aangevraagd bij 
het Fonds voor Cultuur Participatie.

lAsTEN 

De kosten worden bepaald op historische basis 
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben.

lONEN 

De aan het personeel verschuldigde belonin-
gen worden op grond van de arbeidsvoorwaar-
den verwerkt in de staat van baten en lasten.

OVERIGE bEDRijfskOsTEN 
De kosten worden bepaald op historische basis 
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben.
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3.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA 

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Gebouwen 
en terreinen

Andere vaste 
bedrijfs-

middelen

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde 460.178 1.431.247 1.891.425
Cumulatieve afschrijvingen -280.027 -1.190.374 -1.470.401
Boekwaarde per 1 januari 2018 180.151 240.873 421.024

Mutaties 
Investeringen - 110.127 110.127
Afschrijvingen -7.392 -67.902 -75.294
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen - -545 -545
Saldo mutaties -7.392 41.680 34.288
Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 460.178 1.541.336 2.001.514
Cumulatieve afschrijvingen -287.419 -1.258.783 -1.546.202
Boekwaarde per 31 december 2018 172.759 282.553 455.312
Afschrijvingspercentages 2,5% 5% - 33%

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

Door 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 Stichting Caecillia, 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 € 424.000

Op kunst wordt niet afgeschreven, omdat het op zijn minst de waarde blijft behouden aanschaf. 
Boekwaarde ultimo 2018 bedraagt € 12.681

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

Door 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 muziek-
vereniging Stichting Caecillia, ligt er wel een gebruikersovereenkomst 
aan ten grondslag die hetjuridisch 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 € 424.000.

Op kunst wordt niet afgeschreven, omdat het op zijn minst de waarde 
blijft behouden aanschaf. Boekwaarde ultimo 2018 bedraagt € 12.681
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Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

31-12-2018 31-12-2017
€ €

2  Voorraad materialen
Voorraad materialen 3.784 3.091

Vorderingen

Vorderingen < 1 jaar

31-12-2018 31-12-2017
€ €

3  Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren 710.371 688.268
Voorziening dubieuze debiteuren -3.266 -10.968

707.105 677.300

2018 2017
€ €

Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 1 januari 10.968 10.968
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren -7.702 -
Stand per 31 december 3.266 10.968

31-12-2018 31-12-2017
€ €

4  Overige vorderingen en overlopende activa
Kunstbemiddeling 69.134 47.879
Overige overlopende posten 47.982 22.188
Eemhuis 18.150 -
Kruispost personeel voor projecten 16.527 -
Hanneke Delis Fonds 9.818 -
UWV 8.551 -
Hoogland College 7.536 -
Verzekeringen 3.863 4.163
Rente 452 1.327
Icoon - 95.300

182.013 170.857

31-12-2018 31-12-2017
€ €

5  Liquide middelen

Kas 368 591
ING Bank NV 1.369.464 1.331.279
Rabobank 17.841 29.209
Frankeermachine 2.630 2.630

1.390.303 1.363.709

Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
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PASSIVA 

6  Stichtingsvermogen

Bestem-
mingsreser-

ves

Overige re-
serve

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2018 166.785 259.444 426.229
Onttrekking -5.532 - -5.532
Uit resultaatverdeling - -302.217 -302.217
Stand per 31 december 2018 161.253 -42.773 118.480

31-12-2018 31-12-2017
€ €

7  Bestemmingsreserves
Computerapparatuur 14.370 14.370
Inventaris gebouwen 112.040 117.572
Projecten 34.843 34.843

161.253 166.785

2018 2017
€ €

Computerapparatuur
Stand per 1 januari 14.370 14.370
Mutaties - -
Stand per 31 december 14.370 14.370

Deze bestemmingsreserve is specifiek toegewezen aan de aanschaf van computerapparatuur, te 
gebruiken in het medialokaal.  

Inventaris gebouwen
Stand per 1 januari 117.572 117.572
Onttrekking -5.532 -
Stand per 31 december 112.040 117.572

Deze bestemmingsreserve is uitsluitend bestemd voor de aanschaf van kantoorinventaris in de diverse 
gebouwen. Bij de ingebruikname van onze locatie Het Eemhuis is een groot deel van de
gebouwgebonden inventaris door de gemeente geschonken. De toekomstige vervanging van deze door 
de gemeente geschonken inventaris valt buiten de bestemming van deze reserve. 

Projecten
Stand per 1 januari 34.843 34.843
Mutaties - -
Stand per 31 december 34.843 34.843

Het bestuur heeft de mogelijkheid om in het boekjaar ontstane bijzondere projecten, uitsluitend bedoeld 
voor de uitvoer van nieuw beleid, ten laste te brengen van deze bestemmingsreserve. 
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Overige reserve
Stand per 1 januari 259.444 266.289
Uit resultaatverdeling -302.217 -6.845
Stand per 31 december -42.773 259.444

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Overige voorzieningen
Voorziening personeel 4.772 63.987
Voorziening jubileumgratificaties - 23.825
Voorziening overgangsregeling transitie CAO kunsteducatie 265.223 -
Voorziening groot onderhoud Amersfoort 291.845 272.806
Voorziening groot onderhoud Soest 79.252 69.262

641.092 429.880

2018 2017
€ €

Voorziening personeel

Stand per 1 januari 63.987 85.044
Toevoeging 30.201 36.000

94.188 121.044
Onttrekking -89.416 -57.057
Stand per 31 december 4.772 63.987
Een deel van deze voorziening is bestemd voor garantieregeling personeel. De onttrekkingen die hebben 
plaatsgevonden hebben betrekking op betalingen van voormalig personeel aan het UWV. 

Voorziening jubileumgratificaties

Stand per 1 januari 23.825 131.107
Toevoeging - 36.000

23.825 167.107
Onttrekking -23.825 -143.282
Stand per 31 december - 23.825

De nog te betalen jubileumgratificaties zijn opgenomen in de gehele overgangsregeling voor de transitie 
naar de CAO kunsteducatie per 1 januari 2019. Derhalve is deze gehele voorziening komen te vervallen. 

2018 2017
€ €

Voorziening overgangsregeling transitie CAO kunsteducatie

Stand per 1 januari - -
Toevoeging 265.223 -
Stand per 31 december 265.223 -

Stichting Scholen in de Kunst heeft in 2018 het besluit genomen om per 1 januari 2019 over te gaan op 
de CAO kunsteducatie. Met deze overgang zijn eenmalige kosten gemoeid om het verschil tussen de 
oude en nieuwe cao voor de medewerkers op zorgvuldige wijze te compenseren. Deze kosten zijn 
opgenomen in de overgangsregeling en de verplichtingen welke uit deze regeling de komende 3 jaar 
zullen vloeien zijn in deze post opgenomen en voorzien. 
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Versterking cultuureducatie in het VO
Stand per 1 januari - -
Toevoeging 50.000 -
Onttrekking -8.496 -
Totaal 41.504 -

AFCC Age Friendly Cultural City
Stand per 1 januari - -
Toevoeging 86.000 -
Onttrekking -368 -
Totaal 85.632 -

ARCT
Stand per 1 januari - -
Toevoeging 49.500 -
Onttrekking -16.259 -
Totaal 33.241 -

Combinatiefunctionaris
Stand per 1 januari 221.000 229.000
Toevoeging 103.660 101.000
Onttrekking -123.824 -109.000
Totaal 200.836 221.000

Ouderenproject
Stand per 1 januari 7.000 3.000
Toevoeging - 4.000
Ontrekking - -
Totaal 7.000 7.000

Kies je kunst
Stand per 1 januari 29.000 35.000
Toevoeging - -
Onttrekking -1.469 -6.000
Totaal 27.531 29.000

Cultuur met kwaliteit 17-21
Stand per 1 januari -37.000 -
Toevoeging 171.173 169.000
Onttrekking -173.964 -206.000
Totaal -39.791 -37.000

FCP Leusden 17-21
Stand per 1 januari -6.000 -
Toevoeging 40.000 40.000
Onttrekking -61.511 -46.000
Totaal -27.511 -6.000

Kinderen maken muziek
Stand per 1 januari 20.000 23.000
Toevoeging - -
Onttrekkingen -1.068 -3.000
Totaal 18.932 20.000

31-12-2018 31-12-2017
€ €
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12  Overige schulden
Vooruit ontvangen lesgelden 816.530 825.994
Fonds amateurkunst 90.853 79.830
Stichting studiefonds Scholen in de Kunst - 16.609
Stichting instrumentenfonds 10.849 6.783
Stichting Evenementen en Congressen 109.934 1.068

1.028.166 930.284

Fonds amateurkunst
Stand per 1 januari 79.830 75.256
Toevoeging amateurkunstregeling 186.777 179.860
Toevoeging huursuppletie 14.000 14.000
Onttrekking amateurkunstregeling -184.118 -183.286
Onttrekking huursuppletie -5.636 -6.000
Totaal 90.853 79.830

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

31-12-2018 31-12-2017
€ €

13  Overlopende passiva
Nog te betalen kosten - 516
Primair onderwijs 25.226 68.945
Personeelskosten 60.324 1.391
Personeel derden - 10.603
Huur- en energiekosten - 4.378
Accountants 11.100 11.495
Overige overlopende posten 639 35.622

97.289 132.950

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Per balansdatum heeft Stichting Scholen in de Kunst een verplichting staan inzake leasecontract voor 
kopieermachines ad. € 5.000 en een verplichting voor ICT bij de gemeente Amersfoort voor ad. € 8.000. 
Waarvan:
Looptijd <1 jaar € 13.000

Gebeurtenissen na Balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op de 
jaarrekening 2018. 

niet in de balans opgenomen reChten, verpliChtingen en regelingen

INfORmATIEVERsChAffING OVER NIET IN DE bAlANs OPGENOmEN VERPlIChTINGEN

Per balansdatum heeft Stichting Scholen in de Kunst een verplichting staan inzake 
leasecontract voor kopieermachines ad. € 5.000 en een verplichting voor ICT bij de 
gemeente Amersfoort voor ad. € 8.000.
Waarvan:
Looptijd <1 jaar € 13.000

GEbEuRTENIssEN NA bAlANsDATum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn 
op de jaarrekening 2018.
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3.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018 2017
€ €

Baten
Structurele subsidies 3.560.774 3.454.382
Incidentele subsidies 531.272 405.382
Fondsgelden 28.493 182.420
Lesgelden 1.839.924 1.922.309
Diverse opbrengsten 264.592 244.623

6.225.055 6.209.116

14  Structurele subsidies
Subsidie gemeente Amersfoort 3.352.854 3.267.382
Subsidie gemeente Soest 70.920 50.000
Gemeente Leusden 137.000 137.000

3.560.774 3.454.382

15  Incidentele subsidies
Incidentele Gemeente Amersfoort 190.345 185.522
Amateurkunst 169.037 164.614
Huursuppletie 14.000 14.000
Incidentele subsidie amateurkunst 17.740 15.246
Gezamenlijke act. amateurkunst 6.000 6.000
Subsidie versterking cultuur educatie vo/po 50.000 -
Subsidie Age Friendly Cultural Cities 43.000 -
Amersfoort Regio & Creatief Talent (ARCT) 24.750 -
Overige incidentele subsidies 16.400 20.000

531.272 405.382

16  Fondsgelden
Cultuur met Kwaliteit 84.488 84.488
Subsidie Age Friendly Cultural Cities 43.000 -
Amersfoort Regio & Creatief Talent (ARCT) 24.750 -
Overboeking fondsgelden naar projecten -123.745 97.932

28.493 182.420

17  Lesgelden
Kunst in de vrije tijd gemeente Amersfoort 1.490.910 1.530.764
Kunst in de vrije tijd gemeente Soest 2.202 1.350
Kunst in de vrije tijd gemeente Leusden 13.057 10.871
Onderwijs 333.755 379.324

1.839.924 1.922.309

18  Diverse opbrengsten
Rente 453 2.234
Diverse opbrengsten 160.251 116.588
Onderverhuur 103.888 125.801

264.592 244.623
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Brutomarge

Met betrekking tot de bovengenoemde structurele, incidentele subsidiegelden en fondsgelden zijn 
prestatieovereenkomsten afgesloten. Stichting Scholen in de Kunst beschikt over documenten van de 
subsidiërende gemeenten en fondsen dat zij de prestaties, overeengekomen in de 
prestatieovereenkomst over het jaar 2018. 

Onder incidentele subsidie Gemeente Amersfoort vallen bedragen voor projecten, te denken valt aan
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 en Combinatiefunctionarissen.

Overboeking fondsgelden naar projecten is een presentatie zodat duidelijk zichtbaar is welk deel van de 
reeds ontvangen fondsgelden nog niet zijn toegerekend aan activiteiten in boekjaar 2018. 

2018 2017
€ €

19  Personeelskosten 
Salarissen en honoraria 2.413.906 2.613.837
Pensioenen 374.799 355.587
Sociale lasten 386.491 356.690
Ziektevervanging 28.849 20.541
Reiskosten 34.777 32.478
Overige personeelskosten 83.297 84.773
Uitzendkrachten 792.766 889.456
Overige kosten lespraktijk 36.807 41.035

4.151.692 4.394.397
Terugontvangen personeelskosten -23.825 -258.561

4.127.867 4.135.836

Gemiddeld aantal werknemers
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 50,20
2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 49,01
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WNT VERANTWOORDING

De bezoldiging van de directeur-bestuurder bedraagt: 

bedragen x € 1 N. Veenhuijzen
Functiegegevens Directeur-bestuurder
Aanvang  en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1
Dienstbetrekking Ja
bedragen x € 1

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 88.783 
Beloningen betaalbaar op termijn 16.789 
Subtotaal 105.572 

Individueel WNT-maximum 189.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 105.572 

Reden waarom de overschrijving al dan N.v.t.
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens N.v.t.
onverschuldigde betaling
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Gegevens 2017

bedragen x € 1 N. Veenhuijzen
Functiegegevens Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1
Dienstbetrekking? Ja

Beloning plus 
onkostenvergoeding 85.629 
Beloningen betaalbaar op termijn 16.770 
Totaal bezoldiging 2017 102.399

Individueel WNT-maximum 189.000 

Totaal bezoldiging 102.399 
1/1 - 31/12

1
Onderstaande leden van de Raad van Toezicht hebben een beloning ontvangen:
bedragen x € 1 C.S. Chang K. de Meester D. van Haselen
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-1/7 1/1 - 31/12 1/7 - 31/12

Individueel WNT-maximum 27.150 18.100 18.100

Beloning 1.000 1.000 500
Belastbare onkostenvergoedingen - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - -
Subtotaal 1.000 1.000 500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - -

Totaal bezoldiging 2018 1.000 1.000 500

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning 1.000 1.000 1.000
Belastbare onkostenvergoedingen - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - -
Totaal bezoldiging 2017 1.000 1.000 1.000

85.629
1.190

15.580
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86.819

Onderstaande leden van de Raad van Toezicht hebben een beloning ontvangen (vervolg):
bedragen x € 1 A. Sijens Koos Koolstra S. Roest
Functiegegevens wnd.Voorzitter lid lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 2/7-31/12 1/1-31/12 1-11/31/12

Individueel WNT-maximum 18.100 18.100 18.100

Beloning 1.000 1.000 166,67
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal 1.000 1.000 166,67

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2018 1.000 1.000 166,67

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12

Beloning 1.000
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2017 1.000
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2018 2017
€ €

20  Transitie naar CAO Kunsteducatie
Transitie naar CAO Kunsteducatie 265.233 -

2018 2017
€ €

21  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa 75.294 67.631

2018 2017
€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 7.392 7.392
Andere vaste bedrijfsmiddelen 67.902 60.239

75.294 67.631

2018 2017
€ €

22  Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten 1.327.742 1.344.875
Organisatiekosten 352.399 333.930
Algemene kosten 287.446 298.689
Reserveringskosten 96.823 35.000

2.064.410 2.012.494

2018 2017
€ €

Huisvestingskosten
Betaalde huur 861.301 843.759
Gas, water en elektra 172.632 165.762
Schoonmaakkosten 126.977 117.874
Assurantiepremie onroerende zaak 70.135 57.377
Onderhoud gebouwen 45.733 103.021
Publiciteitskosten 3.737 3.819
Inventariskosten 1.065 16.226
Beheerderskosten 43.248 32.598
Overige huisvestingskosten 2.914 4.439

1.327.742 1.344.875

2018 2017
€ €

Organisatiekosten
Onderhoud ICT 134.199 81.045
Reis- en representatiekosten 27.174 23.087
Ondernemersraad 25.690 29.261
Porti- en telefoonkosten 18.315 22.691
Externe kosten 28.582 35.858
Contributies en verzekeringen 16.508 14.171
Kantoor-, drukwerk- en kopieerkosten 8.843 13.045
Huishoudelijke kosten 4.750 3.263
Onderhoud kantoorinventaris 3.993 4.909
Overige organisatiekosten 84.345 106.600

352.399 333.930

2018 2017
€ €
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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 2018

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op pagina 11 tot en met pagina 31 opgenomen jaarrekening 2018 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 2018 en van het 
resultaat over 2018 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 2018 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 2018;

2) de staat van baten en lasten over 2018; 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 2018 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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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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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, 26 maart 2019
Ref: PBr.2019.0372.520000

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

drs. B.G.W. van Heusden RA RV MBV CIA

 

Auden
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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 2018, 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.

ControleverKlaring pag 4/4

59   



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
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Heleen Jonkman
Henry Krul
Frits de Ruig
Rombout Stegink
Cees Wouda

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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