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1  ALGEMEEN 

1.1 DOEL EN OPDRACHT VAN TRIADE 

 

Op 31 mei 1985 is Stichting Triade opgericht door samenvoeging van de Stichting Muziekschool Den Helder, 

Stichting Expressiecentrum Den Helder en het gemeentelijk bureau Kunstzinnige Vorming Onderwijs. 

In de statuten staat omschreven, dat Triade als doel heeft: 

- het inleiden tot kunstverschijnselen en tot het beleven van kunst en hanteren van kunstzinnige 

middelen 

- bij te dragen tot het ontwikkelen van de persoonlijkheid door het beleven van kunst en het hanteren 

van kunstzinnige middelen 

- bij te dragen tot het vermogen bewust en kritisch vorm te geven aan eigen omgeving en leefpatroon 

door het hanteren van kunstzinnige middelen. 

 

Triade bereikt dit door: 

- het organiseren en leiden van activiteiten op het gebied van kunsteducatie, zowel in de vorm van het 

geven van lessen en cursussen, als in de vorm van ontmoeting. 

- het bieden van ondersteuning bij kunsteducatie aan het primair en voortgezet onderwijs. 

 

Ook in 2021 heeft Triade zich ten volle ingezet de doelstelling te realiseren. 

Er is een breed scala aan activiteiten ontplooid. Dit jaarverslag geeft daarvan een overzicht. 

 

  



 

1.2 VOORWOORD 

 

Een voorwoord van een jaarverslag dient in principe te gaan over het afgelopen jaar, in dit geval 2021. We 

ontkomen er echter niet aan om bij het moment van schrijven van deze tekst, namelijk voorjaar 2022 , stil te 

staan bij het feit dat we langzaam maar zeker uit de langdurige houdgreep van de corona-pandemie worden 

verlost, en dat we zien hoe vele mensen, jong en oud, weer vol enthousiasme zoeken naar manieren om 

cultureel bezig te zijn, of het nu muziek, dans, beeldende kunst of andere kunstzinnige uitingen betreft.  

Gelukkig is dat weer mogelijk, maar het is belangrijk te realiseren dat er in 2021 altijd een stevige, permanente 

waakvlam is blijven branden waardoor het nu mogelijk is het educatieve, creatieve vuur weer volop te laten 

stralen. 

 

In het jaarverslag kunt u zien hoe de voltallige Triade familie van docenten, vrijwilligers en staf op 

buitengewoon gemotiveerde en inspirerende wijze naar manieren heeft gezocht om ondanks de zeer 

beperkende en regelmatig veranderende corona-protocollen zo goed mogelijk invulling te geven aan een 

buitengewoon belangrijke opdracht, namelijk  “kleur geven aan het leven van de inwoners van Gemeente 

Den Helder en omstreken”. 

 

Het belang van kleur is in 2021 overigens ook zichtbaar gemaakt door de, in overleg met omwonenden 

ontworpen, veelkleurige aanpassing van de gevel van Triade, en symbolisch voor het karakter en 

veelzijdigheid van Triade en haar medewerkers. Ondanks alle beperkingen zijn ook in 2021 toch weer nieuwe 

initiatieven ontwikkeld, nieuwe contacten gelegd en nieuwe vrienden gemaakt. En dat is iets waar we ons als 

Triade altijd voor zullen blijven inzetten! 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

 

 

Michiel Tegelberg     Sander Boschma 

voorzitter      directeur 

 

 

 



 

1.3 ONDERNEMINGSRAAD (OR)  

 

In de periode januari –juni 2021 bestond de OR uit:  

• Elina Keijzer, voorzitter 

• Irene van den Heuvel, secretaris 

• Ina Stoll, lid. Ina ging met pensioen en nam daarmee ook afscheid van de OR. 

 

Vanaf 25 juni 2021 bestaat de OR uit:  

• Elina Keijzer, voorzitter  

• Irene van den Heuvel, secretaris  

• Rik Niks, lid 

 

Door het bestuur en de directie van Triade is deze bezetting van de OR goedgekeurd. Zij bestaat nu uit 2 leden 

in vast dienstverband en 1 zzp’er. 

 

De OR vergaderde in 2021 in totaal 9 keer: Reguliere vergaderingen op 12 januari, 2 maart, 30 maart, 15 juni, 

25 juni, 5 oktober Daarnaast twee keer met de directie, op 20 april en 12 oktober De OR had in maart 2021 

een extra Zoommeeting ter kennismaking met het bestuur van Triade.  

 

Het jaar 2021 werd gekarakteriseerd door de gevolgen van Corona. Het was een onrustig jaar wat betret 

online of live kunnen werken, het wel of niet open zijn van Triade. De ervaringen van 2020 namen we mee 

naar 2021; zo liep het digitaal werken beter; maar ook dit jaar was bewogen.  

 

In 2021 werkten we verder aan het thema communicatie. Als OR werkten we hieraan samen met de directie 

en richting de medewerkers. De OR stuurde een mail naar alle medewerkers op 31 oktober 2021. We 

vergaderden twee keer met de directie. En hadden tussentijds mailcontact. Communicatie in brede zin bleek 

niet vanzelfsprekend te zijn. 

 

Op 15 juni namen we afscheid van Ina Stoll als lid van de OR, op 25 juni kwam Rik Niks als nieuw lid in de OR. 

Inhoudelijk werkten we samen met de directie aan: . de tekst van de Ondernemingsovereenkomst . de tekst 

van het Organisatie – en Personeelsplan . de tekst van het Beleidsplan 2022 - 2025 Met deze teksten heeft 

de OR, na aanvullingen en wijzigingen, ingestemd.  

 

Voorbereid maar nader uit te werken in 2022 zijn: . 

• de tekst van het marketingplan .  

• het klachtenreglement. 

 

 

 

 

 

  



 

2   ACTIVITEITEN 

 

2.1 KUNST IN VRIJE TIJD: MUZIEK  

Het muziekaanbod was in 2021 weer rijkelijk gevuld met cursussen op vrijwel alle gangbare instrumenten 

inclusief zang. Voor alle leeftijden waren er jaarcursussen en korte cursussen als proef-, probeer- en 

kennismakingslessen. 

 

Speerpunt van de muziek is samenspel. Iedereen die dat wil kan meedoen in een ensemble waarvan er velen 

zijn binnen Triade.  

In het oog springt de cursus ‘Seniorenband’ die zich mag verheugen in een grote belangstelling. Het is voor 

de deelnemers aan deze cursus een openbaring dat zij, zonder enige voorkennis of samenspel ervaring, 

binnen enkele weken muziek met elkaar kunnen maken. Een verrijking van hun leven! Sommige deelnemers 

zijn zodanig geïnspireerd dat zij les zijn gaan nemen om hun vaardigheid te vergroten. 

Een andere samenspel vorm moet ook genoemd worden: het Muziekplein. Kinderen tot 12 jaar die beginnen 

met een instrument of zang of in het tweede jaar zitten mogen gratis meedoen in het Muziekplein. Onder 

leiding van een muziekdocent wordt er op zeer elementaire wijze samen muziek gemaakt.  

Doel van het Muziekplein is om kinderen in een vroeg stadium met elkaar te laten samenspelen en te laten 

ervaren dat je met eenvoudige middelen muziek kunt maken. Het draagt niet alleen bij aan de muzikale 

ontwikkeling maar het bevordert ook sociaal gedrag. Je bent immers op elkaar aangewezen, je moet naar 

elkaar luisteren, op je beurt wachten, et cetera. Het Muziekplein was dit jaar goed gevuld zodat alle 2e-jaars 

kinderen in het nieuwe schooljaar konden doorstromen naar het vervolg ensemble, de ‘CrashBand’. Op deze 

wijze ontstaat er dus de doorlopende leerlijn in samenspel conform het beleidsplan. 

 

Ook voor de muziekafdeling was COVID-19 een tergende spelbreker. Tot ver in het voorjaar moesten de 

lessen opnieuw online gegeven worden. Vele activiteiten moesten worden geannuleerd, waaronder het 

winter open huis en de bekende muziekmarathon, waarmee elk instrument afzonderlijk voor het voetlicht 

wordt gebracht.  

 

Hoewel de muziek docenten met veel creativiteit hun lessen van achter de computer verzorgden, werd één 

ding toch wel heel duidelijk: het gemis van ontmoeting en samenspel. Niet alleen in docent-leerling relatie 

maar ook tussen docenten en leerlingen onderling. De ingelaste online koffiemomenten via zoom konden 

nauwelijks die leemte opvullen en ook de leerlingen verlangden zeer elkaar te zien en samen te kunnen 

spelen. 

 

Ondanks deze vervelende periode zijn er toch ook mooie dingen gebeurd.  

Eind april is er een Webinar georganiseerd rondom de Argentijnse componist en bandoneon speler Astor 

Piazzolla ter gelegenheid van zijn 100e geboortejaar. Docenten van de muziek,- dans-  en beeldende afdeling 

alsmede de PR medewerker hebben hier aan meegewerkt. De publieke belangstelling was veel groter dan 

verwacht. Ruim 120 personen hebben van deze Webinar genoten. 

Op 2 juli, toen de COVID-19 regels enigszins waren versoepeld, kon het Talentenconcert doorgaan. Op hoog 

niveau werd gemusiceerd door jonge mensen op verschillende instrumenten: gitaar, accordeon, piano, harp, 

blokfluit en zang. Een groot applaus van het aanwezige publiek viel hun ten deel. 

De laatste donderdag van het schooljaar is traditioneel gereserveerd voor het eindconcert in schouwburg De 

Kampanje. Dit jaar echter werd het concert in en om Triade gehouden. Het bleek een groot succes en mede 

dankzij het mooie weer voor herhaling vatbaar. Het concert werd gecombineerd met de officiële onthulling 

van de nieuwe gevel en onze Muze op het dak van het gebouw. 

Na de zomerstop werd op 11 september het open huis georganiseerd. Door de beperkingen van COVID-19 

mochten slechts 75 mensen tegelijkertijd in het gebouw zijn. Dat resulteerde weliswaar in een lager 



 

bezoekersaantal dan normaal, maar deze mensen waren zeer geïnteresseerd en kwamen met gerichte 

vragen. 

 

Na ruim 40 jaar dienstverband werd in oktober afscheid genomen van pianodocente Bernadette Boeters. In 

de week van haar afscheid heeft ze elke leerling nog kunnen laten voorspelen en op de officiële 

afscheidsavond hebben ook de muziekcollega’s middels een muzikale ode hun blijk van waardering voor 

Bernadette kunnen tonen. Juist voor de zomerstop konden 2 nieuwe pianodocenten benoemd worden. 

 

De COVID-19 cijfers waren in het najaar inmiddels weer zodanig gestegen, dat de plannen voor het 

kerstconcert weer konden worden opgeborgen. Half december moest Triade haar deuren weer sluiten. 

 

Inhoudelijke ontwikkelingen muziek  

1. Het project ‘Klassenmuziek’ is na vele succesvolle jaren toe aan een renovatie. Klassenmuziek 2.0 is in de 

maak. Onder leiding van een van de muziekdocenten is een start gemaakt met een nieuwe vorm. Helaas is 

dit proces in 2021 in de ijskast gezet, omdat de basisscholen hun deuren gesloten hielden voor externe, 

incidentele docenten. Het is de bedoeling de nieuwe vorm van Klassenmuziek weer op te pakken zodra Covid-

19 dit weer mogelijk maakt. 

 

2. De muzieklessen voor mensen met een licht verstandelijke beperking voorzien duidelijk in een behoefte. 

Met veel plezier wordt door een aantal cursisten gewerkt o.l.v. muziekdocent Henk Jan van Sluijs (tot juli) en 

Marcel Dobbe (vanaf september), die ook beide actief zijn als activiteitenbegeleider in de geestelijke 

gezondheidszorg. 

 

3. Covid-19 heeft ook in 2021 voor flinke beroering gezorgd. Docenten hebben hun ervaringen met online 

lessen ingezet om deze te ‘finetunen’. Technisch gezien blijft het nog steeds afwachten of de onlineverbinding 

goed lukt. Als er in de verbindingsketen een schakel niet werkt, heeft dat nadelig gevolgen voor de les. 

Docenten hebben zich druk gemaakt met nieuwe vormen van muziekonderwijs eigen gemaakt: filmpjes, 

onlinemuziek beluisteren, mini-webinar, etc. De online les blijft suboptimaal, maar we kunnen concluderen 

dat we erin geslaagd zijn om cursisten toch weer verder te brengen in hun muzikale ontwikkeling. 

 

4. Het beleid van een doorlopende leerlijn in het ensembleonderwijs wordt zichtbaar. Dit jaar zijn veel 

kinderen doorgestroomd van het muziekplein naar de CrashBand. Het voordeel was voor de docent van de 

CrashBand goed merkbaar: kinderen waren vertrouwd met de cultuur van het samenspel, vanuit muzikaal 

zowel als sociaal perspectief. 

Regionaal Samenspel 

 

5. Op initiatief van Otto de Jong zijn in het voorjaar vertegenwoordigers (docenten/coördinatoren) van 

diverse muziekscholen en centra voor de kunsten bij elkaar gekomen om te brainstormen over regionaal 

samenspel. Corona heeft ons verwijderd van elkaar en dus ook muzikaal, terwijl de ontmoeting zo 

belangrijk is om de orkesten en ensembles te laten bloeien wat met name voor de jeugd heel sterk geldt. 

Daarom de oproep van Otto om met elkaar na te denken om het samenspel een nieuwe impuls te geven. 

De zoom-overleggen hebben geresulteerd in een programma voor de grotere ensembles/orkesten (10 

leden +) en een programma voor de kleinere samenspelgroepen (tot 10 leden). Doelgroep is de leeftijd van 

8 tot ± 18 jaar. 

 

Onder leiding van Otto de Jong heeft het programma voor de orkesten vorm gekregen in een aantal 

regionale samenspelbijeenkomsten. Met zijn ‘Orchestra of my life’ heeft hij een tour gepland langs diverse 

instellingen waarbij leerlingen van die instelling en uit de regio kunnen meespelen. Op voorhand zijn 

partituren verspreid zodat de kinderen zich konden voorbereiden. De waarde van deze 



 

samenspelmomenten ligt in de muzikale ontmoeting en de beleving. Aan het eind van de repetitie vond een 

klein concert plaats dat live gestreamd werd via Zoom. 

 

Het programma voor de kleinere ensembles had een andere opzet. Na een aantal zoom-besprekingen van 

de 5-koppige werkgroep is er een vorm ontwikkeld.  

De uiteindelijke fysieke ontmoeting tussen de deelnemende samenspelgroepen vindt plaats in april van 

2022. Het programma van die dag behelst repetities, een masterclass en een concert. Om daartoe te komen 

wordt in januari 2022 een 1e online ontmoeting gerealiseerd waarbij groepen zich aan elkaar voorstellen en 

het gezamenlijke werk verkennen. In maart 2022 volgt dan een fysieke ontmoeting van 2 groepen waarbij 

uiteraard het samenspelstuk in het echt wordt geoefend en waarbij de groepen enkele stukken uit hun 

eigen repertoire laten horen. 

De TN-Mix van Triade onder leiding van Martine van Ham doet aan dit project mee. 

 

Het OCK is gevraagd om het project financieel mogelijk te maken. Er is daartoe een begroting opgesteld en 

fondsen zijn aangeschreven voor geldelijke steun. 

 

Het ligt in de bedoeling om deze vormen van regionaal samenspel jaarlijks te laten terugkeren. 

 

Uren en cursisten 

Er zijn 6.350,90 lesuren in de muziekvakken gerealiseerd voor 1.524 deelnemers.  

 

 

2.2 KUNST IN VRIJE TIJD: BEELDEND, AUDIOVISUEEL, DANS, THEATER 

  

Beeldend 

In 2021 zijn er fysiek en zo nodig online, cursussen Beeldend gegeven. Tijdens verschillende lockdowns zijn 

er ‘challenges’ uitgeschreven waar iedereen, niet alleen de cursisten, aan konden mee doen. 

In het najaar van 2021 zou de cursus aquarelleren van start gaan, waar veel aanmeldingen voor waren. 

Vanwege de situatie van dat moment is deze verschoven naar 2022 en is momenteel succesvol gestart. 

Nieuw in het aanbod was: Project Rembrandt. Een TV concept gekoppeld aan een cursus. Dit kon direct 

starten.  

Ook de nieuwe cursus “Stilleven in Olieverf” had voldoende inschrijvingen na de start. 

Nieuw voor kinderen waren de Kunstklassen 2D en 3D. Deze cursussen vanuit Triade worden aangeboden op 

locatie de Brede School ‘De Poolster”. Naschools aanbod wat direct veel aanmeldingen opleverde. 

Het Tekenlab en Beeldhouwen zijn cursussen met een stabiel aantal cursisten, terwijl het KinderKunstAtelier 

behoorlijk fluctueerde in leerlingenaantallen. De cursus “Tik ‘m aan” is vanwege te weinig belangstelling niet 

doorgegaan. 

De Bob Ross workshops, doorgeschoven naar het najaar van 2021, waren allemaal zeer goed gevuld en in 

2022 wordt deze workshop nog steeds zeer succesvol aangeboden. 

Jongeren blijven bij de beeldende activiteiten nog steeds een moeilijk te bereiken groep, ondanks het aanbod 

van allerlei, door Triade bedachte, nieuwe cursussen en workshops. We verwachten geen toename op 

beeldend vlak en richten onze pijlen meer op creatieve ontwikkeling met behulp van Multimedia voor deze 

doelgroep.  

 

Audiovisueel 

Het enthousiasme voor de verschillende fotografiecursussen is groot en deze zaten dan ook vol. Nieuw in het 

aanbod was het perfecte plaatje. Het koppelen van een tv concept aan een cursus wekrt goed. Er volgden 

snel voldoende inschrijvingen om te starten. 

In 2022 zullen we gaan inzetten op nog meer diversiteit binnen deze discipline. 



 

 

Dans 

Binnen de afdeling Dans zijn we bezig geweest met een nieuwe opbouw. Van Peuterdans tot Combi-jazzdance 

voor volwassenen en van jong tot oud wordt er gedanst. Een eindvoorstelling kon vanwege Corona niet 

doorgaan en zal in 2022 plaats gaan vinden. Plannen voor een Summerschool en masterclasses zijn een jaar 

doorgeschoven. Omdat we niet altijd binnen mochten dansen hebben we een grote overkapping buiten 

geplaatst zodat er toch gedanst kon worden. Ook externe dansscholen mochten hier gebruik van maken.  

 

Theater 

Onze docente Lotte Schuiling heeft gekozen voor een baan in het voortgezet en onderwijs en de musicallessen 

werden daarom verzorgd door Babs Straalman. De cursus Theater voor Jongeren, met inzet van docent Bert 

Schuiling is doorgeschoven naar 2022, vanwege de vele Corona-beperkingen. De aanmeldingen mogen nog 

wat groeien maar de basis is gelegd en deze zullen we vervolgen in 2022. 

 

Uren en cursisten 

In de vakken dans, theater, beeldend en audiovisueel is in totaal 885,25 uur lesgegeven aan 502 cursisten. 

 

 

  



 

2.3 OVERIGE ACTIVITEITEN: KUNSTEDUCATIE EN AMATEURKUNST 

 

2.3.1 ACTIVITEITEN IN HET VERLENGDE VAN HET CURSUSAANBOD: PROJECTEN 

 

Projecten 2021 

 

Zicht op Talent 

Samenwerkingspartners - Artiance, Artex, Triade  

Aangesloten partners - 30 organisaties 

Financiering - Fonds Cultuurparticipatie en coördinerende partijen 

Bereik - 16 talenttrajecten, 200 personen publiek presentatie,  

Korte omschrijving  

Talentontwikkelingsprogramma in de gehele regio Kop van Noord Holland. 

 

Games for Health 

Samenwerkingspartners - Games4Health, Jongerenwerk Den Helder, Triade 

Financiering - Mee&deWering  

Bereik - 12 jongeren   

Korte omschrijving  

12 jongeren maken samen met deze bedrijven een game ter preventie van steekincidenten. Eerste in een 

reeks maatschappelijke games. Bereik is dan ook uiteindelijk vele malen groter, omdat de game breed 

wordt verspreid.  
Culture@Cruyffcourt 

Samenwerkingspartners - Team Sportservice Den Helder, Jongerenwerk Den Helder, Triade 

Financiering - Cruyff Foundation subsidie 

Bereik - 1475 kinderen  

Korte omschrijving  

Vier weken lang hebben we een cultureel en sportief programma aangeboden op het Cruyffcourt in de 

wijk Nieuw Den Helder. Een kennismaking met cultuur, sport en een sociaal ontmoetingspunt in de wijk.  

Na de 4 weken konden de kinderen kiezen voor een kennismakingscursus.   
Try Out Park 

Samenwerkingspartners - Team Sportservice Den Helder, Jongerenwerk Den Helder, Triade 

Financiering - Gelden vanuit het jeugdpakket 

Bereik - 1134 jongeren vanaf 10 jaar 

Korte omschrijving  

Zes weken lang boden we dagelijks (m.u.v. het weekend) een programma aan voor jongeren in een grote 

tent op Willemsoord. Van een skatepark tot een graffitiworkshop, dans, drone vliegen, kunst etc.  

Zowel sportief als cultureel. In de zomervakantie.  
Workshops stichting de Vrolijkheid 

Samenwerkingspartners - Triade, stichting de Vrolijkheid, AZC Den Helder  

Financiering - Stichting de Vrolijkheid 

Bereik - 8 

Korte omschrijving  

We hebben bemiddeld (kunstdocenten aangeleverd) en meegedacht over een interessant programma 

voor jongeren die wonen in het AZC. In Triade vonden de workshops plaats.  
Piazzolla 

Financiering - Triade 

Bereik - 80 

mailto:Culture@%20Cruyffcourt


 

Korte omschrijving  

In het Piazzolla jaar hebben we een open seminar online georganiseerd met achtergrond informatie over 

de componist en muziek en dans. Diverse disciplines zijn samengebracht: dans, muziek, beeldend en 

hebben samengewerkt aan deze seminar.  
Open repetitiedag en opening kunstwerk gevel 

Financiering - Triade 

Bereik - 100 

Korte omschrijving  

Na een lange periode zonder samenspel gaven we onze cursisten de kans deze dag samen te spelen voor 

publiek. Vooraf kon er vrijwel niet geoefend worden door de online lessen, vandaar de insteek van een 

open repetitiedag. Op diverse podia in en buiten Triade traden onze cursisten op. De dag werd afgesloten 

met de onthulling van het gevelkunstwerk van Triade (Arno Coenen) met als toegift een optreden van een 

band van een van onze docenten op het grote podium achter Triade.  
Rondo Digitalo 

Samenwerkingspartners - Vrienden van Den Helder (facilitair ondersteund door Triade, Kopgroep 

bibliotheken en Theater de Kampanje) 

Financiering - Vrienden van Den Helder kas 

Bereik - 400 

Korte omschrijving  

Daar de reguliere culturele rondjes niet door konden gaan is er een digitaal rondje georganiseerd. Dit is 

gefilmd in de Kampanje. Zonder publiek maar met live stream. Het principe van diverse korte optredens 

bleef gehandhaafd. 

 

Rondo Musica  

Samenwerkingspartners - Vrienden van Den Helder (facilitair ondersteund door Triade, Kopgroep 

bibliotheken en Theater de Kampanje) 

Financiering - Vrienden van Den Helder kas, entreegelden 

Bereik - 400 volwassenen 

Korte omschrijving  

In het najaar was er weer meer mogelijk. In de Kampanje organiseerden de Vrienden van Den helder Rondo 

Musica. In twee zalen 2 verschillende optredens. Het publiek genoot deze dag van 4 muzikale optredens 

van 30 minuten. 

 

Workshop Scapino Ballet 

Financiering - Triade  

Bereik - 12 jongeren 

Korte omschrijving  

Daar onze grote dansmeiden veel hebben moeten missen door de maatregelen hebben wij een 

dansworkshop georganiseerd in samenwerking met het Scapino Ballet.  

 

Kunstklas brede school 

Samenwerkingspartners  

Basisschool de Windwijzer, De Verrekijker, BSO de Poolster van SKDH Den Helder 

Financiering 

Cursusgelden en facilitair ondersteund door de Windwijzer 

Bereik 

20 kinderen 

Korte omschrijving  



 

Basisschool de Windwijzer zou graag meer buitenschools aanbod willen bieden aan kinderen. In een 

brainstorm met Triade ontstond het idee een kunstklas 2d en een kunstklas 3d aan te gaan bieden na 

schooltijd. Een cursus aangeboden door Triade maar op locatie. De locatie en facilitaire zaken op school 

worden verzorgd door de Windwijzer. Ook de Verrekijker en de BSO die in de brede school zitten haakten 

aan. Alle partners maakten PR voor deze activiteit.   
Theater na de Dam 

Samenwerkingspartners - Stichting 4 en 5 mei, Scholen aan Zee, Triade 

Financiering - Triade facilitaire ondersteuning, scholen aan zee 

Bereik - 100 

Korte omschrijving  

In het kader van 75 jaar vrijheid heeft Scholen aan Zee een theatergroep opgericht. Een docent gaf hier 

leiding aan. Deze docent werd gecoacht door Theaterdocent Bert Schuiling van Triade. Samen maakten zij 

een voorstelling met als thema oorlog en vrijheid. Door uitstel is uiteindelijk het stuk opgenomen en 

vertoond in het Triade gebouw op de beamer met publiek. 

 

Eindmusical groep 8 de Windwijzer 

Samenwerkingspartners - Windwijzer, Triade 

Financiering- Triade facilitaire ondersteuning, basisschool de Windwijzer 

Bereik - 100 

Korte omschrijving  

De eindmusical van groep 8 kon niet worden vertoond aan een breed publiek.  Deze hebben ze opgenomen 

en vertoond op een beamer in Triade voor ouder(s) en verzorger(s).  

 

Jongerendebat 

Samenwerkingspartners - ROC Leisure & Hospitality, gemeente Den Helder 75 jaar Vrijheid, Triade 

Financiering - Gelden 75 jaar vrijheid en facilitaire ondersteuning Triade 

Bereik - 50 

Korte omschrijving  

Rondom het thema 75 jaar vrijheid organiseerden de gemeente Den Helder (coördinator 75 jaar vrijheid) 

en het ROC Leisure & Hospitality een jongerendebat rondom het thema vrijheid. Triade faciliteerde ruimte 

voor de debatlessen die hieraan vooraf gingen. 

 

Presentatie nieuwe website en huisstijl 

Bereik - 40 

Korte omschrijving  

In 2021 hebben we in samenwerking met VETO Media en Studio Hüsken een nieuwe website en huisstijl 

opgeleverd. Deze hebben we gepresenteerd aan diverse samenwerkingspartners (waaronder de 

gemeente Den Helder, wethouder Visser) 

 

Dag van de Muziek nieuwe website 

Korte omschrijving 

In 2021 hebben we in samenwerking met Creative Heroes een nieuwe website opgeleverd voor de Dag 

van de Muziek. 

 

Solidariteitsfonds 

Ten behoeve van de ondersteuning van nieuwe en bestaande volwassen cursisten, die de financiële 

draagkracht missen om cursussen te kunnen (blijven) volgen en/of om aan deze cursisten instrumenten 

en ander lesmateriaal beschikbaar te stellen, richt Triade een solidariteitsfonds in. Een bijdrage uit dit 

fonds komt voor de volle 100% terecht bij de cursist. Het is een directe bijdrage in de kosten voor een 



 

cursus/workshop. De organisatie en administratieve afhandeling van aanvragen doet Triade vanuit de 

middelen vanuit de organisatie. Triade stelt toegangsgelden voor diverse concerten ter beschikking voor 

dit fonds. Verder is zij actief financiële partners aan het werven om dit fonds te vullen. 

 

Theatervoorstellingen Theater de Kampanje: Ondersteuning voorstellingen in PR als deze te maken 

hadden met dans, fotografie, muziek 

 

Adviserend, meedenkend geweest bij: 

TechConnect scholenproject: advies op schoolprogramma 

Rabobank verenigingsondersteuning: Beoordeling aanvragen en advies hoe verenigingen te 

ondersteunen 

Cultuurprofiel Noord Holland Noord 

De directie van Triade (Sander Boschma) was namens Triade en Artex (Kunstenschool Texel) lid van de 

negenkoppige klankbordgroep voor tot stand komen  van het het regionaal cultuurprofiel Noord-Holland: 

Zee aan ruimte, land vol cultuur. Dit profiel  van de stedelijke cultuurregio Noord-Holland Noord (NHN) is 

ingediend bij de staatssecretaris van Cultuur, mevrouw G. Uslu. Tevens is verzocht onze regio als officiële 

stedelijke en regionaal cultuurregio te  erkennen 

Sperrgebiet: Locatievoorstelling thema 75 jaar vrijheid. Uitgevoerd als schoolvoorstelling en losse 

publieksvoorstelling. Advies over inhoud/financiering 

De Nollen: Advies schoolaanbod vanuit de Nollen. Aanbod via Triade. 

 

Projecten niet uitgevoerd door corona (wel financiering voor gekregen) 

• Dag van de Muziek: Financiering gemeente Den helder en Ondernemen aan Zee 

• Mazzel: Financiering Prins Bernhard Cultuur Fonds 

• Fortnite: Prins Bernhard Cultuur Fonds 

• Digital Media Academy: Prins Bernhard Cultuurfonds 

(financiers aangeschreven. Doorgeplaatst naar 2022) 

 

Zonnepanelen  

In september 2021 is er met behulp van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele 

instellingen Noord Holland. Aantal Zonnepanelen: 154 

 

 

2.3.2 ON- EN OFFLINE INITIATIEVEN 

Ondanks dat dit een jaar was waarin we veel van onze plannen moesten opschuiven, hebben we er alles aan 

gedaan zichtbaar te blijven en hebben we mensen altijd gestimuleerd om muzikaal en creatief bezig te blijven. 

Dit resulteerde in diverse initiatieven. Hieronder een beeld van wat we gedaan hebben binnen de 

mogelijkheden toen we onze deuren moesten sluiten. 

 

24Creatief 

Een website waarop je de leukste workshopvideo’s op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst, 

fotografie, knutselen, theater en meer te vinden zijn. Een website opgezet in de Covid 19periode om mensen 

te stimuleren hun creativiteit te blijven ontwikkelen. 24creatief is een initiatief van OCK, Vereniging Overleg 

Cultuurparticipatie en Kunsteducatie Noord-Holland. Hierbij zijn zo’n 23 kunstenscholen in Noord-Holland 

aangesloten, waaronder Triade. 

 

Kunstquiz online 

Om onze zichtbaarheid te behouden in Coronatijd hebben we diverse acties ondernomen, waaronder het 

organiseren van een kunstquiz voor kinderen. Kinderen konden mooie prijzen winnen.  



 

 

Lessen online 

Naast het feit dat we iedereen op de hoogte hebben gehouden van hoe we online aan het werk waren met 

onze cursisten hebben we ook wekelijks online openbare lessen gepost op onze socials. Denk aan wekelijks 

een Peuterdansles of een Dansles voor mensen met een lichamelijke beperking. Openbaar en dus gratis 

beschikbaar voor iedereen.  

 

Webinar PiazZolla 

Op 22 april 2021 hebben we een  bijna twee uur durende webinar verzorgd over Astor Piazolla en de Tango. 

Ongeveer 80 mensen hebben dit webinar bijgewoond. 

 

Offline initiatieven 

In de diverse lockdowns hebben we geïnvesteerd op online en offline activiteiten die op afstand mogelijk 

waren: 

• Spelletjespagina’s in lokale krant 

• Verkeersborden met gekke kunstuitingen in stad 

• Zwerfkeien verstoppen met gekoppelde facebookpagina  (hype onder kinderen) 

 

 

2.3.3 DIENSTVERLENENDE ACTIVITEITEN 

Het betreft hier diensten van Triade aan derden. Dit kunnen maatschappelijke instellingen zijn, maar ook 

serviceclubs, verenigingen, bedrijven en particulieren. 

 

Dans Kinderopvang 

In het najaar van 2018 is dansdocente Rinske Posthumus bij drie locaties van het SKDH (Duinstruiners, 

K’nijntje en Bruintje Beer) gestart met 1 keer in de week danslessen te verzorgen.  In januari 2019 is de 

samenwerking met SKDH verder uitgebreid naar twee andere locaties in de regio: in Winkel en ’t Veld, deze 

danslessen worden verzorgd door Saskia van der Kreke. In Den Helder zijn er twee locaties bijgekomen: De 

Duinrakkers en de Duinstampers en een uitbreiding van de lessen op kinderdagverblijf K’nijntje. Dit jaar heeft 

een groot deel van de lessen via filmpjes plaatsgevonden 

 

Triade biedt voor de wekelijkse repetities huisvestingsfaciliteiten aan het koor La Mer, het Stedelijk 

Muziekkorps, Brassband More, Happy Salsa en het Helders Kamerorkest. Ook repetities van projectmatige 

activiteiten van verenigingen vinden plaats in onze lokalen.  

Dit jaar mochten we ook Accordeonvereniging Accordeonola tijdelijk onderdak bieden. 

Scholen vinden regelmatig hun weg naar ruimtes van Triade voor workshops en presentaties zoals 

schoolmusicals.  

De Alliance Française heeft dit jaar eenmaal gebruik gemaakt van de accommodaties van Triade.  

4YT is gemiddeld een middag per week in huis voor huiswerkbegeleiding en bijles. 

 

Alle activiteiten zijn tijdens de twee lock-downs stilgelegd. 

  



 

2.4 KUNST IN SCHOOL 

 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 

De door het Rijk (via het Fonds Cultuurparticipatie) ingezette regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is door 

de Provincie en de gemeenten Den Helder en Schagen overgenomen (2013-2016). Het gaat hier om 

inhoudelijke kwaliteitsverbetering, waarbij de scholen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 

cultuur-educatief beleid. De provinciaal opererende organisatie Plein C verzorgt de coördinatie van de 

projecten richting de subsidiënten Rijk (Fonds Cultuurparticipatie) en Provincie. 

Deze regeling is wegens succes voortgezet voor een tweede periode van vier jaar: 2017-2020. 

 

2.4.1. KUNST IN SCHOOL DEN HELDER 

Triade ontwikkelde voor Den Helder het plan Cultuurpartners.dh. Het project is gericht op het realiseren van 

een betere samenhang tussen de reguliere schoolvakken, de verschillende wijzen van leren, de talenten van 

de kinderen en het kunst/cultuuronderwijs binnen de school. Het gaat hier om inhoudelijke 

kwaliteitsverbetering, waarbij de scholen meer eigenaar worden van hun cultuureducatie en waarbij het 

kunstonderwijs meer in het hart van het onderwijs wordt geplaatst. 

 

Er doen 13 Helderse basisscholen en één VSO-school mee met dit intensieve programma, dat veel van scholen 

vraagt aan inzet en creativiteit. Het werken op én met de partnerscholen is heel inspirerend en geeft beide 

partijen veel nieuwe inzichten. Het accent in de CmK2-projectperiode ligt- naast het implementeren van 

kunstvakken in het curriculum van de scholen- vooral ook op het stimuleren van het creatieve proces bij de 

kinderen. Op dit punt sluit het programma nauw aan bij de trend dat scholen steeds meer aandacht geven 

aan de persoonsvorming van kinderen in het kader van de 21-eeuwse vaardigheden. 

Centraal blijft staan de gelijkwaardigheid waarmee scholen en Triade als partners-in-cultuur elkaar tegemoet 

treden: ieder met eigen kwaliteiten en vaardigheden. 

 

De CMK docenten zijn op de scholen zowel inspirator, trainer en coach. Als inspirator verzorgen zij 

voorbeeldlessen in de klas. Als trainer verzorgen zij workshops voor het team die aansluiten bij de vraag van 

de school. Als coach begeleiden zij individuele vaardigheden bij de leerkrachten. 

 

School  Leerkrachten   Leerlingen 

IKC Driemaster               9  182 

PCB De Fontein               14  21 

OBS De Kluft                     13  179 

VSO Linie college 3  32 

SO De Meerpaal              8  40    

PCBS De Rank                   13  199 

PCBS Schoter Duijn          10  135 

OBS Thijsse                         10  111 

RKBS De Trimaran            9  135 

OBS Floriant 8  44 

OBS Villa Kakelbont        8  120 

RKBS De Vlieberg             10  121 

PCN De Verrekijker JD 6  100 

OBS De Vloedlijn              17  273 

 

Leerkrachten totaal  138 

Leerlingen totaal:    1592 

 



 

Overige activiteiten en bereik 

 

Bemiddeling voorstellingen 

In het basis- en voortgezet onderwijs is kennismaken met professionele kunst een veelgevraagd onderdeel 

van het lesprogramma. Elk schooljaar ontwikkelt Triade daartoe, samengesteld uit het landelijke aanbod, een 

uitgebreid programma van voorstellingen en tentoonstellingen, waaruit de scholen in de Noord-Kop (Den 

Helder, Hollands Kroon, Schagen) kunnen kiezen.  

 

Planned Culture: 

Schooljaar 2020-2021 is de afdeling Kunst in School gestart met een nieuw plansysteem voor de bemiddeling 

van voorstellingen en projecten Kunstenaar in de klas. Dit systeem biedt de mogelijkheid om grote 

hoeveelheden gegevens op een snelle en efficiënte manier te organiseren.   

In Schagen zijn de Rondom Kunstprojecten vervangen door een vrij te kiezen aanbod voorstellingen en 

projecten. Een aantal voorstellingen is hierom in het Scagon theater geprogrammeerd. Ook zijn er uit het 

aanbod meer voorstellingen te kiezen die op school kunnen spelen. 

Triade selecteert voorstellingen op basis van kwaliteit. Theatergroepen hebben meestal een eigen educatief 

medewerker die producties van lesmateriaal voorzien. Daarnaast regelt Triade de gehele organisatie, de 

ontvangst van uitvoerenden en bezoekers bij deze activiteiten en - wanneer dat nodig is - ook het busvervoer 

naar de podia. Vanaf schooljaar 2021 – 2022 vergoedt de gemeente Hollands Kroon ook het busvervoer naar 

de voorstellingen in Den Helder en Schagen. 

 

Kunstenaar in de klas projecten  

Zélf actief met kunstvakken bezig zijn, blijft voor scholen mogelijk door een of meer projecten met een 

kunstenaar in de klas aan te vragen.  De kunstdocenten sluiten met hun project vaak aan bij een onderwerp 

of thema van de school.  

 

Vraag op maat  

Op verzoek van en in samenspraak met de scholen organiseert Triade in toenemende mate projecten op 

maat. Helaas zijn deze projecten op maat minimaal aangevraagd dit jaar i.v.m. Corona. In 2021 resulteerde 

dit alles in Den Helder en omstreken de volgende activiteiten: 

 

Projecten op maat PO/VO 

Voorstellingen Voortgezet Onderwijs (Den Helder)    

mei/juni 21 Voorstellingen 

Ondersteboven 

alle 1ste klassen Scholen 

aan Zee 

  541 

aug-21 Voorstelling 

Ondersteboven 

1e jaar Scholen aan Zee   418 

aug-21 Piepschuim 2e jaars Scholen aan Zee   550 

aug-21 Cashflow 3e jaar Scholen aan Zee   450 

dec-21 My Love life 2e jaars Scholen aan Zee   550 

         
Totaal bereik Voorstellingen                                                                                            2.509 

 

 

Nascholing PO 

Werkmiddag Kinderboekenweek: 

Aanmelding: 

11 scholen 



 

19 leerkrachten 

 

In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit Den Helder 

Leerkrachten : 138    

 

Totaal nascholing leerkrachten: 157       

Impuls brede school 

Voor de inzet van de z.g. combinatiefunctionaris-gelden uit de Impulsregeling Brede School, waarbij rijksgeld 

wordt samengevoegd met gemeentelijk budget, is door Den Helder gezocht naar een pragmatische aanpak 

in de verdeling van taken/gelden onder de instellingen Sportservice, Kopgroep Bibliotheken en Triade. In het 

kader hiervan zou Triade ook dit jaar het project koorklas Brede School verzorgen. Dit jaar heeft het 

schoolkoor door de Coronamaatregelen beperkt kunnen repeteren. Deelname: 90 leerlingen 

 

 

  



 

2.4.2 KUNST IN SCHOOL- SCHAGEN 

 

CMK Schagen 

Voor Schagen ontwikkelde Triade in de eerste CMK periode (2013-2016) het project ‘Reflectie in de hoofdrol’, 

dat aansloot op het Rondom-Kunstproject van Triade voor alle basisscholen. Voor de theater-, muziek- en 

dansvoorstellingen, werd lesmateriaal ontwikkeld gebaseerd op de theorie van Cultuur in de Spiegel. De 

scholenteams werden tijdens bijeenkomsten bekend gemaakt met deze denk- en werkwijze.  

In totaal namen 22 scholen deel aan CMK 1. 

 

Voor de CMK 2 (2017-2020)  bleek bij een aantal scholen de behoefte aan méér verdieping te bestaan waarin 

de praktijk een centrale rol zou krijgen. Het nieuwe CMK-plan Schagen, ‘Praktijk in de hoofdrol’ voorzag in die 

behoefte. Visievorming, deskundigheidbevordering en samenwerking met de culturele omgeving werden als 

kernpunten ingezet voor een beperkt aantal scholen, waardoor een brede ondersteuning mogelijk werd. In 

totaal namen 5 scholen deel aan CMK 2. 

 

De CMK 3 periode, die in 2021 gestart is, volgt de doelstellingen van de overheid en heeft in het plan ‘Praktijk 

in de Hoofdrol-2’ de volgende kernpunten: 

• Partnerschap  

• Visie, ambities en borging 

• Creatief Proces  

 

Wat willen we bereiken en hoe pakken we het aan 

 

• Het bereiken en laten deelnemen van het maximaal aantal scholen zodat de mate van ondersteuning, 

begeleiding en de beoogde kwaliteitsverbetering van het cultuuronderwijs op de deelnemende scholen zo 

optimaal mogelijk gerealiseerd kan worden. 

o 5 Spoor-1 scholen (bestaande scholen) 

o 7 Spoor-2 scholen  (nieuwe scholen) 

In totaal nemen 12 scholen deel aan CMK 3-Schagen 

 

• Aan het eind van de vier jaar hebben de nieuwe scholen een visietraject doorlopen, ligt er een concept 

meer-jaren beleidsplan cultuureducatie en wordt gewerkt aan de deskundigheid met behulp van de 

kunstvakdocenten. 

 

• De ICC netwerken in standhouden en versterken. Scholen hebben de behoefte zich te informeren en 

uit te wisselen.  

o Deelname schommelt gemiddeld tussen de 60 en 75 % van de scholen; we willen een percentage van 

90% realiseren. Om dit te bereiken benoemen we het ICC overleg bij elk gesprek met directie en ICC over evt. 

deelname aan CMK3. 

 

• Het werken met de enthousiaste, goed geschoolde kunstvakdocenten van CMK 2 en het uitbreiden van 

het aantal vakdocenten  

o Jaarlijks 3 studiebijeenkomsten; 1x bezoek aan lessen/bijeenkomst op de scholen; begeleiden van 

nieuwe kunstvakdocenten; participeren in het meedenken over de koers van het plan. 

 

• Het werken met het Creatief Proces als vaste werkwijze voor cultuuronderwijs. 

o Studiebijeenkomst voor de schoolteams over procesgerichte didactiek in cultuuronderwijs met 

workshop door kunstvakdocent. 

 



 

• Een evenredige verdeling in de 3 domeinen van goed onderwijs: kwalificatie, socialisatie en 

persoonsvorming  

o Bewustmaken van de waarde van het persoonsvormende in de cultuurvakken en instrumenten in 

handen geven om het cultuuronderwijs betekenisvol te maken. 

 

• Maatwerk per school  

o afhankelijk van de specifieke schoolsituatie, de gekozen ambities, de leerdoelen en de aansluiting bij 

het strategisch beleidsplan). 

 

 

 

De Spoor-1 basisscholen (scholen die al vier jaar aan het CMK2 traject hebben meegedaan) zijn:  

De Ark, De Rank, De Keerkring, St. Barbara en St. Jan.  

Deze scholen volgen een programma dat vooral insteekt op de borging van het cultuuronderwijs en 

verdieping. De vraag, de leerwens van de school staat hierbij centraal en sluit aan bij de hoofddoelstellingen 

van  het CMK-traject: 

 

Bestaande (Spoor-1) CMK scholen in CMK3: Onderhoudsprogramma op maat. 

CMK3 voorwaarden: 

I.-werken aan je visie, ambities en aansluitend op schoolbeleid 

II.-werken aan deskundigheidbevordering door nauwe samenwerking met kunstdocent 

III.-werken aan verankering van samenwerking met culturele omgeving 

 

Alle vijf CMK2 scholen hebben te kennen gegeven door te willen gaan met Praktijk in de Hoofdrol-CMK3.  

Ze hebben allemaal het DCL traject doorlopen en een begin gemaakt met het werken vanuit een aantal 

focussen op gedragsindicatoren. 

De wens van de scholen is nu verstevigen van hun ambities, het vergroten van de eigen deskundigheid door 

te werken met de kunstdocent als co-teacher en coach. 

 

Met de bestaande scholen wordt vooral op maat gewerkt: wensen en werkwijze van de school zijn leidend 

voor de ondersteuning. Jaarlijks kunnen deze aangepast worden. 

 

Stap Doel  Werkwijze: Aandachtspunt 

1 

I. 

Gezamenlijk 

uitzetten 

plan+ vragen 

stellen  

- EVI-0 meting 

- Eventueel herformuleren van de ambities 

- Kloppen de gekozen gedragsindicatoren nog? 

- Wat willen we ver diepen/verbreden? 

- Waar beginnen we mee? 

Sluiten schoolvisie en 

ambities nog aan? 

2 

II. 

Uitbreiden 

deskundighei

Kunstvakdocent inzetten:  In 4 jaar kennis laten 

maken met 

Deelname CMK 3  Schagen   

Aantal scholen po (excl. so)    11 Bestaand: 5 

Nieuw: 6 

Aantal scholen s(b)o   1 Bestaand: 0 

Nieuw: 1 

Aantal individuele medewerkers 

onderwijs   

   239 Bestaand: 97   

Nieuw: 142 



 

d van de 

leerkracht. 

Borging 

cultuureduca

tie binnen 

het 

schoolcurricu

lum. 

 

Professionele kunstenaars begeleiden leerkrachten bij 

het ontwerpen van lessen en lessenseries rond een 

thema. 

Mogelijke opties: 

- Geeft inspiratieworkshop aan team 

- Meedenken over invulling van thema’s 

- Leerkracht geeft lessen 

 

Lezing organiseren rondom cultuureducatie – 

verschillende 

kunstdisciplines. 

 

3 

III. 

Samenwerki

ng culturele 

omgeving + 

verankering 

binnen de 

school 

Leerkrachten bedenken korte kunstprojecten i.s.m 

KCARS, waar een persoon of vereniging bij wordt 

betrokken. 

Dit KCARS project 

stopt in 2022. 

Bewust maken van wat de culturele omgeving Schagen 

de scholen nog meer te bieden heeft (museumbezoek, 

filmaanbod voor de jeugd, presentaties dans-, theater en 

muziekscholen op school, erfgoed presentaties etc. 

Scholen bouwen aan 

relatie met de 

culturele omgeving.  

4 

II. 

Deskundighe

id 

bevordering 

Creatief Proces introduceren en als basis voor 

cultuuronderwijs inzetten.  

- Kunstdocent +  leerkracht vertalen samen thema’s 

in CP  

- Lesbezoek / coaching /monitoring 

Aansluiten bij 

schooldoelen I. 

 

De Spoor-2 basisscholen zijn: 

De Antoniusschool, De Aloysiusschool, Julianaschool, Wielewaal, Springschans, St. Jozef, De Zandhope. 

A. Visie, beleid en verankering van cultuureducatie op een school. Dus activiteiten horen voort te komen 

uit een groter plan op een school, om tot een samenhangend geheel te kunnen komen. 

B. Kansengelijkheid. Zoveel mogelijk scholen enthousiast maken mee te doen, zodat er zoveel mogelijk 

leerlingen bereikt worden. 

C. Deskundigheidbevordering (scholing/co-teaching) van onderwijsprofessionals en cultuuraanbieders 

(ook vakdocenten op gebied van cultuuronderwijs) 

D. Verankering van alle samenwerkingen tussen scholen en culturele partners. 

 

Nieuwe scholen (Spoor-2) in CMK3:  

 

Waarom, hoe en wat. Werken aan eigen ambities, deskundigheid leerkrachten en samenwerken met 

culturele omgeving, aansluitend bij de schoolvisie en de haalbaarheid voor de school. 

 

Stap Doel  Werkwijze: Aandachtspunt 

1 

*A. 

Komen tot 3 

ambities, 

meerjarenvis

ie en 

samenhang. 

DCL light in 3 stappen: 

- Evi 0-meting 

- Wat willen we met cultuuronderwijs en 

formuleren 3 cultuurambities bij? (teambijeenkomst - 90 

minuten) 

- Drie competenties + gedragsindicatoren waar 

leerkracht en kunstdocent aan werken 

(teambijeenkomst - 90 min.) 

 

Schoolvisie + 

Cultuurplan + Evi 

conclusies 

betrekken bij 

ambities. *A. 

2 

*C. 

Uitbreiden 

deskundighei

Kunstvakdocent inzetten: 

- Geeft inspiratieworkshop aan team 

In 4 jaar kennis laten 

maken met 



 

d van de 

leerkracht 

- Geeft in elke groep 5 lessen; inhoud wordt door 

lkr. en kustdocent samen bepaald en besproken 

- Leerkracht geeft deel van de lessen 

Lezing organiseren rondom cultuureducatie  C. 

verschillende 

kunstdisciplines. 

 

3 

*D. 

Samenwerki

ng culturele 

omgeving + 

verankering 

binnen de 

school 

Leerkrachten bedenken korte kunstprojecten i.s.m 

KCARS, waar een persoon of vereniging bij wordt 

betrokken. 

Gaat om max. 2 

lessen. 

Bewust maken van wat de culturele omgeving Schagen 

de scholen nog meer te bieden heeft (museumbezoek, 

filmaanbod voor de jeugd, presentaties dans-, theater en 

muziekscholen op school, erfgoed presentaties etc. 

Scholen bouwen aan 

relatie met de 

culturele omgeving. 

*D. 

4 

*A. 

Implementat

ie 

Creatief Proces (procesgerichte didactiek) introduceren 

en als basis voor cultuuronderwijs inzetten.  

- Werken met de lkr. aan thema’s vertalen in CP  

- Lesbezoek / coaching 

Aansluiten bij 

schooldoelen. 

Werken aan 

persoonsvorming 

 

 

CMK en corona. 

De hectiek op de scholen het afgelopen jaar door corona had ook z’n weerslag op het cultuuronderwijs. 

Achterstanden in de zaakvakken en w.o. vakken werden zo goed als dat kon bijgewerkt. Cultuur stond niet 

boven aan het prioriteitenlijstje. Kunstdocenten war soms wel en op andere scholen niet welkom. Dat 

betekent voor de kunstdocent dat de lessen doorgeschoven werden. 

Hieronder een schema van de verschillen per school: 

 

   CMK3 Schagen /PidH en coronamaatregelen      22 dec.2021 

 Kunstdocent School Lessen Anders 

1  Janna de  

Lathouder 

Aloysius - Schagen Heb vanmiddag de laatste lessen 

gegeven. Dus ik kom mooi onder die 

extra maatregelen uit. (24nov.) 

Evaluatie via zoom 

(6 dec) 

     

2 Carlijn Visser De Springschans - 

Petten 

Wordt pas volgend jaar; uitgesteld 

dus. 

 

  De Rank - Schagen Heeft de helft van de lessen kunnen 

geven; De rest wordt doorgeschoven 

naar volgend jaar. 

Eindevaluatie nog niet 

gepland. 

     

3 Manou Klerks De Ark - Schagen Heeft alle lessen kunnen geven. Slot evaluatie komt 

nog. 

     

4 Judith de 

Klerk 

St. Jan - Waarland Startbijeenkomst met team is op nog 

school gegeven. 

 

  De Zandhope – ’t 

Zand 

Lessen en evaluatie zijn afgerond Slotevaluatie heeft per 

bouw plaatsgevonden 

  St. Jozef - t Zand Lessen en evaluatie zijn afgerond Slotevaluatie heeft per 

bouw plaatsgevonden 

     

5 Sanne Groen Keerkring - Schagen Lessen hebben tot de lockdown voor 

kerst plaatsgevonden. 

Evaluatie volgt na 

opheffen lock-down 



 

  St.Barbaraschool-

Tuitjenhorn 

Mag op school lesgeven Slot-evaluatie moet 

nog afgesproken 

worden 

  Wielewaal - 

Schagen 

Externen zijn niet welkom  

  Julianaschool - 

Schagen 

Mag op school lesgeven / vanaf half 

dec. mag Sanne niet meer op 

schoolkomen 

 

     

6 Herman Jager Antoniusschool - 

Schagen 

Is welkom; wordt niet als extern 

gezien; rest resterende lessen na 

kerstvakantie  

Slotevaluatie komt 

nog. 

 

Reacties leerkrachten over de samenwerking met de kunstdocenten: 

‘Niets is fout in deze dansles en dat vergroot zichtbaar hun zelfvertrouwen’ 

‘Je denkt vaak te moeilijk en ik zie nu dat het heel eenvoudig kan. En dat kan ik ook.’ 

‘Ik heb van Carlijn (dansdocent) geleerd bewegingen door ruimte, kracht en snelheid meer betekenis te 

geven.’ 

‘Waar ik nog aan wil werken is zelf minder invulling te geven aan de uitwerking van de opdrachten, maar 

meer aan de leerlingen over te laten. Loslaten dus!!’ 

‘De structuur die je (de theaterdocent) aanbiedt is zo fijn: inleiding, kern en afsluiting. Nix nieuws eigenlijk, 

maar wat en hoe doe je dat dan. Daar heb ik nu een goed beeld van.’ 

‘Al die nieuwe ideeën die je inbrengt, zetten mij ook weer aan het denken.’ 

 

 

Muziek in de Klas - Schagen        

 

Plan gemeente Schagen 

Vierjarige subsidie voor structureel muziekonderwijs op alle scholen in de gemeente Schagen. 

 

Doelstellingen Muziek in de klas 

Alle leerlingen van alle scholen structureel met muziek in aanraking brengen 

Kwaliteit van muziekonderwijs vergroten 

Deskundigheid en enthousiasme voor muziek bij de leerkracht bevorderen 

 

Cijfers 

25 scholen 

188 groepen 

4.300 leerlingen 

 

Veel leerkrachten willen wel, maar voelen zich ‘handelingsverlegen’ als het om het geven van kunstlessen 

gaat. Een lied aanleren gaat nog wel, maar hoe oefenen we met ritmes, hoe werk je met een hele klas met 

muziekinstrumenten in, hoe componeer je een eigen muziekstuk en welke notatie gebruik je daarbij?   

Het werken met muziekdocenten met een muziekvakopleiding zorgt ervoor, dat de leerlingen in aanraking 

komen met vele facetten van deze kunstdiscipline. 

Muziekles draagt bij aan de brede vorming van kinderen. Het is goed voor de ontwikkeling van de hersenen 

en motoriek. De overheid wil dat elke basisschool in 2020 structureel muziekonderwijs geeft. In Schagen is 

dat in ieder geval met succes gerealiseerd. 

 



 

Kerndoel 54: leerlingen leren muziek en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 

drukken en om er mee te communiceren. 

 

Organisatie 

Triade, Huis van de Kunsten, zorgt voor de uitvoering van het project Muziek in de Klas Schagen.. 

Rol Triade: 

• Financiële organisatie 

• Praktische organisatie / coördinatie  

• Communicatie naar scholen en gemeente 

• Monitoring 

• Verslaglegging 

• Administratie 

 

Muziek in de Klas 

• Het project muziek in de klas wordt nog steeds erg gewaardeerd op de scholen en de leerlingen zijn 

enthousiast. Op dit moment nemen 188 groepen deel aan de muzieklessen in de klas. 

• De scholen zijn trots op wat er met hun muziekonderwijs gebeurt en berichten daarover in hun 

communicatie naar de ouders in enthousiaste woorden over. Muziek in de klas heeft een vaste plek op de 

scholen en levert een duidelijke meerwaarde. 

• De door de Drumband Schagen cadeau gegeven nieuwe instrumenten, hebben de muzieklessen 

verrijkt en worden regelmatig ingezet. 

• Het verloop in het muziekdocentenbestand is gering en waar iemand vertrekt, is er bijna altijd een 

collega die die school er wel bij wil hebben. Er zijn nu meerdere docenten die 2, 3 of zelfs 4 scholen onder 

hun hoede hebben. Daar schuilt het gevaar in.  

• 3 x per jaar is er een teamoverleg muziekdocenten. Er is op dit moment een enorme vraag naar 

kunstdocenten in het onderwijs waardoor het moeilijk is om nieuwe muziekdocenten te vinden. 

• Deze team overleggen hebben als doel om de praktijkervaringen te kunnen uitwisselen, problemen te 

bespreken en samen oplossingen te bedenken en elkaar te voeden met ideeën. 

• De app-groep Muziek in de klas is een fantastisch medium om zaken en vragen met elkaar te delen en 

snel antwoorden te krijgen van de muziekcollega’s.  

• Om de lessen up-to-date te houden en de kwaliteit van de muzieklessen op peil te houden, worden de 

muziekdocenten gestimuleerd om zichzelf bij te scholen of vakliteratuur/methodes aan te schaffen. Per  

muziekdocent hebben we voor schooljaar 2021-2022 een budget van € 250,- gereserveerd. 

 

 

De Cultuur-netwerkoverleggen - Schagen 

De cultuurnetwerkoverleggen vinden 3 x per jaar plaats en hebben als voornaamste doel het delen van 

kennis. Naast de actuele informatie over cultuurzaken (CMK, MidK, ICC) en de uitwisseling over de praktijk 

op de scholen, wordt regelmatig een gastspreker uitgenodigd. Deze heeft aanbod of een onderwerp dat 

interessant kan zijn voor de scholen. 

 

Gastsprekers 2021:  - Jan Doedens – Da Capo-Schagen 

  - Jantine Nierop – KCARS 

  - Jet Smit – FilmHub NH (filmeducatie) 

  - Mireille Huibers – PleinC 

  - Rik Jansen en Debby Goos – Scagontheater 

 



 

Op scholen met meer dan 10 groepen zijn in veel gevallen twee, en soms zelfs drie cultuur coördinatoren 

aanwezig. 

 

Voor de cultuur overleggen worden 34 coördinatoren van 24 scholen uitgenodigd, waarvan 14 de ICC-

opleiding hebben gedaan en gecertificeerd zijn.  



 

2.4.3. KUNST IN SCHOOL HOLLANDS KROON  

 

In het najaar van 2020 is het plan voor CmK3 in Hollands Kroon door het Fonds van Cultuurparticipatie 

goedgekeurd waardoor er gestart kon worden in 2021 met CmK3.  

Voor aanvang van het CmK3 traject heeft de projectleider, samen met de ICC’er en/of directeur een 

meetinstrument ingevuld (EVI) en zijn er werkmiddagen voor de schoolteams georganiseerd door de 

projectleider over het Creatief Proces (procesgerichte didactiek). Uit beide bijeenkomsten zijn  speerpunten 

gekomen die meegenomen worden in het coaching traject op de deelnemende basisschool. 

 

Het CMK traject werd door corona ongelooflijk gehinderd. Ondanks deze ingewikkelde periode zijn  ná de 

zomervakantie de kunstcoaches op vijf scholen van start gegaan. Zaak was om vooral met de hectiek mee te 

bewegen, hopen dat de kunstdocenten zoveel mogelijk hun werk konden gaan én blijven doen. Voor de 

scholen in Hollands Kroon is het CmK traject helemaal nieuw. Kunstdocenten hebben, waar gewenst, online 

lessen gemaakt en informatie gedeeld en contact proberen te houden met de school en de docenten.  

Het team van kunstcoaches heeft studiedagen gehad over het Creatief Proces, om op te frissen, bij te blijven, 

kennis en ervaringen te delen. 

 

In schooljaar 2021-2022 zijn ook de eerste contacten gelegd met het VO in Hollands Kroon. Hierbij ging het 

om een grote vraag naar muziek gerelateerde workshops aan het einde van een schooldag. Met de school is 

afgesproken dat er voor het schooljaar 2022-2023 gekeken gaat worden of deze workshops beter kunnen 

aansluiten bij de visie en het curriculum van de school. Dit zou een eerste stap kunnen zijn als het gaat om 

doorgaande leerlijnen PO/VO 

 

 
Tentoonstelling naar aanleiding van het thema afval en het CmK3 traject op de Marinx.  

 

 

De inhoudelijke kwaliteitsverbetering, waarbij scholen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 

cultuur-educatief beleid is in de gemeente Hollands Kroon sinds 2018 een aandachtspunt geworden. Kinderen 

ontwikkelen zich dankzij goed cultuuronderwijs tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de 

uitdagingen van de 21ste eeuw.  Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en 

culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het 

ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. De wens van Hollands Kroon is om aan 



 

te sluiten bij de derde periode van Cultuureducatie met Kwaliteit. Halverwege 2019  is daarom door Triade 

voor Hollands Kroon, een combifunctionaris in dienst getreden.  Het doel is om in de nabije toekomst scholen 

bij de komende periode van CmK aan te laten sluiten. De combifunctionaris heeft in 2019/2020 de (meeste) 

scholen bezocht en gesproken met de directie en/of de interne cultuur coördinator.  

Zes basisscholen binnen de gemeente Hollands Kroon zijn in september 2021 van start gegaan met de derde 

periode van CMK3. Het plan voor CmK3 en de begroting zijn op 28 januari 2021 goedgekeurd door het FCP 

en de gemeente Hollands Kroon en de provincie matchen de gevraagde bedragen.  

 

Cijfers en gegevens: 

 

School (PO)  Aantal groepen  Bereikte leerlingen en leerkrachten 

St. Jan    10   244  15 

De Marinx    8   215  12 

’t Span     8   179  15 

De Mient    8   172  14 

De Zandhorst    3   55   6 

De Sluis     9   229  16 

 

     46   1094  78 

 

Belangrijk is om bij de behoefte en het beleid van de scholen aan te sluiten. Daarbij is het goed om externe 

cultuuraanbieders, zowel uit de culturele omgeving en het verenigingsleven, als professionele kunstdocenten 

in te zetten. De website van het Cultuurplatform (www.cphk.nl)  is hierbij een welkome aanvulling waar de 

bezochte scholen ook op gewezen worden. Het aanbod en het op maat gemaakt vraaggericht aanbod van 

Triade kan hier een prima aanvulling op zijn, als het gaat om professionele kunstenaars in een school of klas, 

naast de voorstellingen die via Triade te boeken en bezoeken zijn.  

 

De start van CmK3 in Hollands Kroon, de contacten met de basisscholen, de gemeente en andere educatieve 

instellingen binnen de gemeente Hollands Kroon hebben ook een samenwerking met het voortgezet 

onderwijs tot stand gebracht. Triade heeft voor het RSG Wiringherlant een grote Vraag op Maat verzorgd 

welke het gehele schooljaar 2021/2022 plaatsvindt. 

 

 

Voortgezet Onderwijs 

 

Rondje Cultuur VO 

Het Rondje Cultuur is voor alle brugklasleerlingen van Scholen aan Zee en de derdejaars leerlingen van VSO 

de Pijler. De deelnemende culturele instellingen zouden zijn: theater de Kampanje, Cinema Zevenskoop, 

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, Marinemuseum, Kopgroep Bibliotheken en Triade- Huis van de 

Kunsten. Door de lockdown, aangescherpte en steeds wisselende regels omtrent groepsgrootte vanwege 

Covid-19 kon het rondje wederom niet doorgaan. Hier door hebben wederom zo’n 550 leerlingen hier niet 

aan mee kunnen doen. 

 

Voorstellingen VO 

Scholen aan Zee neemt ieder jaar een aantal voorstellingen af, voor de eerste, tweede en derdejaars 

leerlingen. Zij krijgen aan het begin en aan het einde van het schooljaar een voorstelling te zien. Eén 

voorstelling “Is dit echt?’ van Lonneke van Leth,  is na het vele doorschuiven uiteindelijk niet doorgegaan, 

waardoor 418 leerlingen deze voorstelling niet hebben kunnen zien. 

De voorstellingen die wel zijn doorgegaan: 

http://www.cphk.nl/


 

 

 
  



 

3. PARTNERS 

 

3.1 SAMENWERKINGSPLATFORMEN 

Vanwege Covid-19 maatregelen zijn er aantal online overleggen geweest voor diverse initiatieven wat in 2022 

zal plaatsvinden. 

 

MFC Julianadorp 

Vanuit MFC Julianadorp Heeft het initiatief genomen een overleg te organiseren met haar huidige bewoners 

van het pand (diverse organisaties). Dit om te komen tot mooie samenwerkings-initiatieven die een bijdrage 

leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Julianadorp. Triade haakt hierbij aan. 

 

Evenementensubsidie werkgroep 

De aanvragen voor evenementensubsidies worden beoordeeld door een adviesraad. Deze adviesraad bestaat 

uit organisatoren met ervaring in het organiseren van evenementen, ondernemers en 

publiciteitsmedewerkers. Triade is aangehaakt aan de adviesraad en heeft een bijdrage geleverd bij het 

opstellen van de nieuwe evenementensubsidieverordening. 

 

Cultuurplatform Den Helder 

In Den Helder is er een Cultuurplatform waarin vertegenwoordigers zitten vanuit diverse kunstdisciplines. 

Citymarketing is trekker hiervan. Triade vertegenwoordigt in het Cultuurplatform de Cultuureducatie. Het 

Cultuurplatform kijkt naar verbindingen, bedenkt nieuwe initiatieven, kijkt hoe de organisaties elkaar kunnen 

versterken en denken mee over beleid en invulling van diverse ontmoetingen. Het verrijken van het culturele 

leven in de stad staat centraal. 

 

 

  



 

3|  BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 Bestuur, medewerkers, ondernemingsraad, stagairs 

 

Bestuur 

Het bestuur was op 31 december 2021 als volgt samengesteld:  

Michiel Tegelberg - voorzitter 

Tjitske Sabelis  - secretaris  

Joris ten Berg  - penningmeester vanaf 1 juni 2020 

André Schutte  - lid 

Martine van Eeten - lid 

Anita Koolhaas  - lid 

De bestuursvergaderingen werden bijgewoond door de directeur of zijn vervanger. 

 

Medewerkers 

In 2021 telde Triade 104 medewerkers. 

Personeelsleden in een dienstverband : 32 personen, ca. 21 fte  

Freelance-medewerkers  : 57 personen, ca. 20 fte 

Vrijwilligers    : 15 personen, ca. 5,5 fte 

 

Algemeen 

Sander Boschma - Directeur  

Rachèlle Algra  - Hoofd bedrijfsvoering 

Petra Clowting  - Coördinator PR en projecten  

Mike Janki  - Administratie 

Tiki Beijering  - Medewerker PR 

Ina Stoll  - Huishoudelijke dienst per 31 augustus 2021 met pensioen 

Marja Gerritse  - Huishoudelijke dienst 

John Labrijn  - Hulpconciërge 

Monique Rigters - Receptie, ondersteuning administratie 

Buddy Doolaard - Huishoudelijke dienst per 1 september 2021 

Jerry Roodenburg - Huishoudelijke dienst per 1 september 2021 

 

Kunst-in-school 

Nel Beemster  - Consulent BO met coördinatietaken 

Francoise Kooistra - Consulent VO met coördinatietaken  

 

Docenten KiVT muziek / KiS 

Loes Bakker  - Tinwhistle, dwarsfluit, doedelzak 

Frank Bakker  - Dwarsfluit: blazersklas op basisscholen 

Hanneke Bergsma - Zang, workshops zang, ensemble 

Liselot Blomaard - Docent Strijkersklas vanaf 1 september 2020 

Bernadette Boeters - Piano per 15 oktober met pensioen 

Lisa de Brucker  - Harp, harpensemble  

Karin van Buijtene - Piano per 16 oktober 2021 

Louis Carlebur  - Slagwerk, popschool 

Metsje Cnossen  - Koper 

Cees Dito  - Accordeon, elektr. orgel, keyboard, ensembles, coördinatietaken 

Marcel Dobbe  - Popschool speciaal per 1 september 



 

Heleen Gerretsen - Blokfluit 

Astrid Gorter  - Trompet: blazersklas op bassischolen 

Irene van den Heuvel - Cello, strijkersklas 

Mark Hoeksma  - Gitaar, popschool 

Elina Keijzer  - Pijporgel, blokfluit,  

Hessel Moeselaar - Docent Strijkersklas  

Martine van Ham - Keyboard, elektronisch orgel, muziek op schoot, kids-ensembles 

Helmut Nijman  - E-music 

Jussi Paananen  - Viool, strijkersensemble 

Marie Anne Pak  - Zang, zangprojecten  

Maartje Peek  - Klarinet, blazersklas, klarinetensemble, hafabra-gecommitteerde 

Timna Raven  - Zang 

Evert Sillem  - Altviool: strijkersklas op basisscholen 

Henk-Jan van Sluijs - Slagwerk, slagwerkensemble, popschool per 31 augustus uit dienst 

Nikolay Totev  - Gitaar, gitaarensemble 

Ischico Velzel  - Piano, per 16 oktober 2021  

Kees Verheijen  - Hobo, muziekgeschiedenis 

Wobbe Visser  - Ensembles per 1 september 2021 

Reinout Weiffenbach - Gitaar, basgitaar, popschool 

Ben Wezel  - Saxofoon, solfège, hafabra-opleiding, big band, jazzcombo 

 

Docenten KiVT crea / KiS 

Eda Andreae  - Theater 

Michiel Bakkum - Beeldend  

Wilma Beers  - CmK Hollands Kroon 

Kayne Brieko  - Projecten Rap & Beats 

Roy Bult  - Projecten slagwerk 

Maureen Kolhoff` - Projecten Beeldend 

Charlotte Compas - Muziek in de Klas Schagen 

Nesrin Düring  - keramiek, gastdocent 

Sanne Groen  - CMK3 Schagen 

Astrid Gorter  - Blazersklas 

Esther Hoek  - Muziek in de Klas Schagen 

Herman Jager  - Muziek in de Klas Schagen, CMK3 Schagen 

Bernou Karten  - Beeldend 

Judith de Klerk  - CMK3 Schagen 

Manou Klerks  - CMK3 Schagen 

Pieter Klomp  - Keramiek  

Renée Koper  - Muziek in de Klas Schagen 

Saskia van der Kreke - Dans 

Wessel Kuijk  - Projecten Sounddesign 

Janna de Lathouder - CMK3 Schagen 

Pauline Luth  - Dans 

Mirjam Michel  - Muziek in de Klas Schagen 

Willeke van Moorsel - CmK Hollands Kroon 

Rik Niks   - Streetdance 

Jenneke Oomen - Projecten Zang 

Aart Prins  - Beeldhouwen 

Pauline van Schagen - Muziek in de Klas Schagen 



 

Paula Schoemaker - Muziek in de Klas Schagen 

Bert Schuiling  - Theater 

Lotte Schuiling  - Theater 

Ronald Spanjaard - Muziek in de Klas Schagen 

Natasja Steen-Valkx - Projecten Dans 

Babs Straalman` - Projecten Theater 

Louis Swanenpoel - Projecten Dans 

Lisanne Swart  - Dans 

Geertje Tjalma  - Beeldend 

Anna Ursem  - Muziek in de Klas Schagen 

Angelike Valster - Fotografie vanaf 1 april 2020 

Claudia Veenstra - Muziek in de Klas Schagen 

Carlijn Visser  - Musicaldans, docent CMK3 Schagen/ Hollands Kroon 

Angela Vriend  - CMK3 Schagen 

Cora Vries  - Beeldend 

Karel Witte  - Muziek in de Klas Schagen 

Jantje van de Wurff - Muziek in de Klas Schagen 

Irma van Zelm  - Muziek in de Klas Schagen 

Malou Zuidema   - Projecten Beeldend 

Pepijn Zwaanswijk - Projecten Percussie 

 

Vrijwilligers 

Wassim Al Razzazz 

Ans Braveboer  

Henk Blankevoort  

Peter Boelens 

Bas Dielemans 

Gerard Krol 

Aline v. ’t Hazeveld 

Olga Leertouwer  

Cynthia Nieuwenhuizen 

Hannie Selie  

Dick Stoll  



 

Bijlage 2 Overzicht uitvoeringen, lezingen, presentaties en concerten 

 

Datum activiteit  locatie bezoekers 

 

17-3-2021 Stemburo  Triade 649 

 

22-4-2021 Webinar Piazzolla Online 120 

 

 ` Presentatie nw Website Triade 25 

 

2-7-2021 Talentenconcert  Triade 24 

 

8-7-2021 Eindpresentatie   Triade   

 

12-7 t/m 20-7 Try-out park  Willemsoord 1.134 

    

11-9-2021 Opendag   Triade 150 

 

7-10-2021 Gemeente  Triade 15 

 

10-10-2021 Inhaaluitv. 70 jaar bevrijding B. Schuiling Triade 75 

 

14-10-2021 Afscheid B. Boeters Triade 100 

 

29-10-2021 Alliance Francaise Triade 45 

 

1-11-2021 Juan + de Vrolijkheid Triade 25 

    

            2.362  



 

Bijlage 3: Cijfers 

 

Kunst-in-Vrije-Tijd: muziek 1.524 

Deelnemers   

 

Kunst-in-Vrije-Tijd: andere kunstvakken 502 

(dans, theater, beeldend en audiovisueel)  

Deelnemers       

 

Activiteiten kunsteducatie en amateurkunst 2.362 

Bezoekers    

 

Kunst in School PO 

Regulier PO 3.643 

Leerlingen voorstellingen etc.   

Leerlingen projecten uit het aanbod 782  

Leerlingen projecten op maat 2.861 

  

 

Impuls Brede School 91 

Blazersklas 25 

Strijkersklas 30 

Leerlingen koorklas Fonduyn 36 

        

Cultuureducatie met Kwaliteit 

15 scholen Den Helder 1.730 

 

Kunst in School  VO 

leerlingen projecten en voorstellingen 1.429 

 

Totaal leerlingen PO en VO Den Helder 6.893 

 

Kunst in School Nascholing leerkrachten 157  

 

Dienstverlening KiS buiten Den Helder 

Schagen 

CmK3  2.428 

Muziek in de klas 4.300 

Diverse projecten PO  548 

Nascholing Leerkrachten 142 

      

Hollands Kroon 

CmK3  1.094 

Diverse projecten PO 664 

Diverse projecten PO 2.800 

 

 



 

 


