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    Beste mensen,  
 

 
In 2017 bleef het helaas onrustig in de wereld.  De kinderen in onze gemeente  
hebben het geluk in vrede en vrijheid te mogen leven, met respect voor ieders 
waarden.  Iets waar we ook in ons programma bij stil willen staan.  Met o.a. diverse 
relevante voorstellingen voor jongeren, zoals u verderop in dit verslag kunt lezen. 
 
Daarnaast laten we – al 51 jaar!- alle Woerdense kinderen een sterk kunst-  
en cultuureducatieprogramma  ervaren. Zodat ze zich  bewust worden van hun 
creatieve vermogens en hun (historische) omgeving. We stimuleren zelfvertrouwen, 
vindingrijkheid en talentontwikkeling. Juist ook bij kwetsbare kinderen.   
Dat is een investering in onze samenleving. 
 
Zo waren er afgelopen jaar weer  topervaringen voor de leerlingen, o.a. een 
bezoek aan de speciale Kindermatinee van het Nationaal Ballet en de 
gerenommeerde Amsterdamse musea (Rijks, Van Gogh en Stedelijk).  

 
In het voorjaar werd ons plan Versterking Cultuureducatie 2017-2020 toegekend door de Provincie/Fonds 
Cultuurparticipatie. Dit geeft de mogelijkheid om de lokale educatieprojecten die in de eerste fase zijn 
geïmplementeerd  te borgen in het curriculum en nieuwe ontwikkelingen te starten.  Met als doel een 
efficiënte, duurzame en kwalitatief goede samenwerking op lokaal niveau tussen KUVO, scholen en alle 
culturele partners.  
  
De rijksregeling Impuls Muziekonderwijs heeft het daarnaast mogelijk gemaakt dat op  8 scholen nu meer 
aandacht is voor structureel muziekonderwijs (en dit worden er volgend jaar 18). Dit programma wordt 
uitgevoerd door muziekschool Het Klooster. 
 
In het najaar startte tevens een inspirerende samenwerking rondom digitaal ontwerpen en produceren 
met lasersnijder en 3D printers,  met Kalsbeek Artspace. Daarnaast realiseerden we een eigen MobielLab, 
mogelijk gemaakt door bijdragen van lokale fondsen en sponsors. Zo kunnen alle scholen kennismaken met 
nieuwe mogelijkheden.   
 
Woerden kan er trots op zijn dat we met elkaar, op structurele basis, al zoveel bereiken. En zal zich moeten       
realiseren dat elke investering in cultuureducatie een direct effect heeft op het welzijn van onze kinderen.        
Het is een gezamenlijke uitdaging om hier zorg voor te blijven dragen. 
 
Ik wil op deze plaats ook bijzondere dank uitspreken aan Daan Zwaneveld, Ger Schenk en Hermien Baltes 
voor hun jarenlange betrokkenheid bij KUVO.  Er zijn inmiddels 3 nieuwe, enthousiaste bestuursleden 
aangesteld. 
 
Bijgevoegd verslag, geeft u een weergave van de diversiteit, kwaliteit en intensiteit van ons programma in 
2017 waar we ook komend jaar met veel passie en trots aan verder bouwen. 
 
 Graag tot ziens! 
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   Resultaten 2017                                                                                            01                                                     6 

 

Kerncijfers 2017 
Bereik & programma 

                Primair Onderwijs    Voortgezet onderwijs Totaal 

Deelnemende scholen 
 
 

29 
 

  4* 33 
 Aantal leerlingen 5.565 4.824 10.389 

Totaal bereikt 19.348 9.700 29.048 

Gemiddeld act/leerl. 3,5 2,0 2,8 
 
Professionele 
gezelschappen o.g.v. 
podiumkunsten in 
programma, 
aangevuld met 
workshops 

In 2017 o.a.: 
Nationaal Ballet 

Het Filiaal 
TG Graasland 
Bonte Hond 
Mr. Monster 

Studio de Bakkerij  
Kristof Francis 
Harro van Lien 

+ 
Bezoek Rijks/Stedelijk/Gogh 

In 2017 o.a.: 
De Gasten 
Rode Loper 

Dansmob.Brigade 
Aluin & ISH 

I Social  
Amar Speelt 

         Shakespeareance 
    Soulshine Connection 
              Young Stage 
           Op Sterk Water 

 

   
  Lokaal educatie- 
  programma 

In 2017 o.a.: 
Romeineneducatie  
Snaar, Blaas, Slag  

Klassendag 
Druk Kunst/Museum in Klas 

Dansprojecten 
Workshops Poëzie 

Filosofie-Vrede 
Schilderpoject De Stijl 

Dramatraining 
Artspace / MobielLab 

Kasteelvertellingen 
100 jaar De Stijl/Kunstkring 

Schoffels&Schoorstenen 
 
 

Middeleeuwse Stad 
Docententraining 

In 2017 o.a.: 
Kunstendagen 

 Kunst Carroussel  
Theaterdagen 

Stadsmuseum&Galerie 
Dansprojecten  

Performance & Exposure 
Animatie Workshops  

Workshops film 
Songlab 

 

   
  Buitenschools/ 
  Specifiek  

- Creatieve make-over Tunnel Cattenbroek i.s.m. Kunstkring, 
scholieren Minkema Stein, gemeente, Heywaal 

- Verkiezing 2e Jeugdstadsdichter Woerden i.s.m. 
CultuurLokaal, Nachtcultuur en gemeente  

- Per schooljaar 2017-2018 hebben 8 scholen meer structurele 
muziekles in de school. Dit wordt uitgevoerd door 
Muziekschool Het Klooster en voor 2/3 gefinancierd vanuit 
de nieuwe rijksregeling Impuls Muziekonderwijs.  

- SPOT Jeugdtheaterfestival i.s.m. Klooster; ca. 750 kinderen 
beleefden in de meivakantie in de eigen wijk theater.  

 

 

   *) is exclusief startende samenwerking Futura 

    

   Er wordt door de gemeenschap belang gehecht aan het feit dat ‘iedereen mee kan doen  

   in onze cultuur’; KUVO maakt dit mogelijk en geeft blijvende bagage mee. Onontbeerlijk  

   in de voorbereiding van de jeugd op een snel veranderende, innovatieve samenleving. 
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Gerealiseerde doelen in 2017 
 

 

 Scholen en Lokale Samenwerking 
- Beleidsplan 2017-2020 is vastgesteld en implementatie gestart. 
- Betrokkenheid scholen is geborgd via periodiek overleg  met bestuur, directies en kunst coördinatoren. 
- Het aantal deelnemende scholen in PO is toegenomen tot 29 ultimo 2017 (nieuw: Jan de Bakker) 
- Er is een samenwerking gestart met Praktijkschool Futura. 
- KUVO werkt  intensief samen om cultuureducatie te ontwikkelen en versterken. Met als doelen: 

hoogwaardig cultuuronderwijs; versterken relatie school met lokale culturele omgeving; realisatie van 
doorlopende leerlijnen en vraaggerichte ondersteuning beleidsvorming . 

- Voor binnenschoolse educatieprojecten is KUVO vaste samenwerkingspartner van Het Klooster, 
Stadsmuseum en Cultuur Platform Woerden. 

- Programma-ontwikkeling en borging vindt plaats in het programma versterking cultuureducatie 

2017-2020. Bijna 200 leerkrachten worden hierbij betrokken; door een rol in het programma zelf, 
deelname aan netwerkbijeenkomsten of het bijwonen van workshops/lezingen. Ook zijn ruim 50 
deelnemende culturele instellingen of kunstdocenten betrokken.  

- Het stimuleren van scholen tot deelname aan de regeling Impuls Muziek heeft geresulteerd in 
deelname van nog eens 8 scholen per 2018-2019.  Het programma wordt uitgevoerd door 
Muziekschool Het Klooster.KUVO heeft vooral in de voorfase een actieve rol gespeeld . Er is 
periodieke, transparante afstemming met de muziekschool over voortgang&evaluatie 

- Er is bijgedragen aan burgerschapsvorming door de scholen met diverse culturele activiteiten te helpen 
maatschappelijke thematiek (tolerantie, vrijheid, pesten, vluchtelingen) verder bespreekbaar te maken.   

- Leerkrachten werden door kunstvakdocenten in de school geïnspireerd zelf onderdelen toe te passen 
tijdens reguliere lessen (drama, muziek en beeldend). Daarnaast zijn bij nieuwe projecten digiboard-
lessen ontwikkeld om de leerkracht te betrekken in de voorbereiding. 

- We nemen deel aan het project Combinatiefuncties en coördineren de werkgroep cultuur daarbinnen.  
- Nieuw samenwerkingsinitiatief  Artspace/MobielLab opgestart. 
- Concrete projectoverzichten zijn verderop in dit verslag terug te vinden. 

 
 Bestuur & organisatie: 
- Het bestuur kwam 4 maal bijeen voor regulier overleg. Daarnaast was er een bijeenkomst van de 

auditcommissie en één zonder de uitvoerend bestuurder waarbij zelfevaluatie plaats vond. 
- Vanuit St. Kalisto heeft Hellen Schouenberg de plek van Hermien  Baltes in het bestuur overgenomen. 
- Na het vertrek van Ger Schenk en Daan Zwaneveld in verband met (pre)pensionering is bestuurs-

afvaardiging van St. Klasse en Kalsbeek geborgd in de persoon van Cristel Wieman en Cor van Dalen.  
- Een klein kernteam werkt i.c.m. projectteams (met partners, freelancers, docenten, vrijwilligers). 

Er is sprake van meer structurele inzet van vrijwilligers bij de uitvoer van lokale projecten.  

 
 Financiën: 
- Leerlingbijdrage van zowel de PO- als VO scholen is geïndexeerd tot € 15,85. 
- Fondsenwerving bleek ook in 2017 onmisbaar om aanvullend programma te realiseren. Met name 

materiaalkosten zijn vaak substantieel door het hoge aantallen deelnemende leerlingen.  
- Het operationele resultaat is in 2017 volgens doelstelling break-even. 

 
 M.b.t. Zichtbaarheid: 
- KUVO kon door sponsoren wederom een bijlage bij de Woerdense Courant realiseren. 
- Films zijn gemaakt van 1.000 bezoekende leerlingen aan het Museumplein, beschilderen van 

Cattenbroekertunnel en de presentatie van Poëzie Parels tijdens Nachtcultuur. Deze werden ook  op 
RPL TV uitgezonden. Dit alles ook ter ondersteuning van de bekendheid van stichting ‘Vrienden van 
KUVO’ en sponsorweving. Deze groeit gestaag.  
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Gerealiseerde programma-activiteiten 2017 

   

Primair onderwijs 
Aantal 
Vstl/Ws leerlingen  Voortgezet onderwijs Locatie 

   
leerlingen 

 
Bezoek Museumkwartier A’dam 
Rijksmuseum 
Stedelijk Museum 
Van Gogh Museum 
 
Voorstellingen 
Kruis&Mol (gr.1-2) 
Harro van Lien (gr. 3-4) 
Geheim van de Liefde (gr. 6) 
Brieven uit de Oorlog (gr. 8) 
Brrr 
 
Projecten  
Romeinenproject (gr. 6, 2 dl) 
Snaar Blaas Slag (gr. 5) 
Vrede & Vrijheid (gr. 7, 2 dl): 
- workshop filosofie 
- workshop poëzie 
Kasteelvertellingen (gr. 5) 
Dramatraining (gr. 6, 4 lessen) 
Pilotprojecten, 5 versch.* 
Wat een gekrioel (gr.3-4, 2 dl) 
Dansochtenden (gr.1-4) 
100 jaar De Stijl (gr. 7-8) 
Kasteelvertelling 2

e
 blok (gr. 5) 

Dramatraining 2
e
 deel (gr. 6, 4 ls) 

Schoffels & Schoorstenen (gr. 8) 
 
Facultatief/Overig: 
Minkema Boulevard 
Jubileum Brug 
Muziek Franciscus 
Projectkoffers 
NSA  
SPOT Jeugdfestival  
 
Vanaf september: 
Klassendag (gr. 7-8) 
Druk met Kunst (gr. 6): 
- Museum in de Klas 
- Workshop Drukwerkplaats + kfr 
Snaar Blaas Slag (gr. 5),1

e
 deel 

Dramatraining (gr. 6): 1
e
 blok 

Aaipet (gr. 1-2)  
Gruffalo (gr. 3-4) 
Harde Noten (gr. 6) 
Sleeping Beauty (1

e
 helft-gr. 7) 

Pilots Artspace/Mobiel Lab (gr. 8) 
Voorstelling 100jr Wilhelmina 

 
 
31 rondl 
20 rondl 
20 rondl 
71 rondl 

 
17 vstl 
12 vstl 
 4 vstl 
 2 vstl 
 9 vstl 
44 vstl 

 
11 gr. 

    16 gr. 
 
   22 gr. 

22 gr. 
14 gr. 
  8 gr.   
15 gr. 
19 gr. 
17sch.   
14 gr. 
13 gr. 
12 gr. 
  4 gr. 
186 gr. 

 
 2 vstl 
 1 vstl   
 2 ws 

     3 kfrs 
14 cursus 

  4 dgn 
 
 

7 routes 
 

25 gr. 
25 gr. 
23 gr. 

4 lessen 
  8 vstl 
10 vstl 
  7 vstl 
 1 vstl 
 8 gr. 
 1 vstl 

 
 

 419 
235 
324 
998 

 
 1.493 
1.350 

692 
689 

1.076 
5.300 

 
243 
407 

 
539 
 539 
340 
175 
317 
505 

1.508 
345 
317 
283 
100 

5.618 
 

608 
146 
172 
250 
122 

(750)       
 

 
750 

 
582 
582 
569 
214 
566 

1.460 
662 
379 
150 
220  

 
Voorstellingen 
Aluin 
Een Romeo en Julia 
Molman (1,5kc) 
Brieven uit de Oorlog 
Klappen voor Bart 
Amar speelt Ali 
ISH  
Talent on the Move 
 
 
Projecten 
Theaterdagen (2kc) 
Animatieworkshops 
Performance & Exposure 
 
 
Shakespeareance 
Theatercarrousel  
Kunstcarrousel A+B 
Beschilderen Tunnel 
Stadsmuseum&Galerie 
Dansdagen 
Kunstendagen 
De Gasten 
Songlab 
 
Vanaf september: 
Flashmob 
Rode Loper 
Op Sterk Water 
Shakespeareance 
Kunstendagen  
Een Romeo &Julia 
Dansmobiele Brigade +ws 
Animatie ws 
Beperkt Houdbaar 
Rode Loper pestvstl. 
I Social 
 

 
 
KCS 
KCB 
MCM 
MCS 
MCS 
MCS 
KCB 
KCS 
16 vstl 
 
 
KCS 
KCB 
KCS 
 
 
MCM 
MCM 
KCB 
MCS 
MCS 
MCS 
MCS 
MCS 
KCB 
 
 
KCB 
KCS 
KCS 
KCS 
KCB 
KCB 
KCS 
MCS 
MCS 
MCS 
MCS 

 
 

118 
415 

299x1,5 
239 
86 
60 
55 
123 

   1.545 
 
 

353x2 
415 
  40 

   1.161 
 

343x1,5 
410x1,5 
447x1,5 

288 
288 

146x2 
175x2 
239 
51 

3.308 
 

172x2 
346x1,5 

187 
251 

388x2 
260 

55x1,5 
240x2 
277 

163x1,5 
177x1,5 

Totaal 2017 bereikt            19.348         9.700 

Leerlingaantallen gefactureerd PO    5.565   VO      4.824 

Gemiddelde  kunstconfr./leerling               3,5        2,0 

*) Positieve evaluatie pilots. Verdere implementatie volgt in 2017-2018 door gerealiseerde fondsenwerving. 
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                                                     Lokale themaprojecten 2017 
 

a. Museum in de Klas 
b. Tunnel Cattenbroek 
c. Vrede & Vrijheid 
d. Pilot-projecten 
e. 100 jaar De Stijl 
 
 
A. Museum in de Klas & Drukwerkplaats 
 
Tijdens het project Druk met Kunst bezochten KUVO medewerkers de scholen met werken uit het depot 
van het Stadsmuseum. Vervolgens kregen leerlingen bij de Drukwerkplaats in Het Klooster uitleg over oude 
en nieuwe druktechnieken. Tot slot maakten ze allemaal zelf linoleumsneden en afdrukken.  

 
Onderdeel van Programma Versterking Cultuureducatie 

 

B. Tunnel Cattenbroek – Kunst en onderhoud ontmoeten elkaar 
 

We hebben de mogelijkheid gekregen van de Gemeente Woerden om samen met de Kunstkring en de  
3e jaars leerlingen van het Minkema Stein de Cattenbroekertunnel te verfraaien in het thema ‘sport en 
beweging’. In het schooljaar daarvoor hadden de leerlingen hiervoor al ontwerpen gemaakt.  
Op 10 CKV-middagen werden, na het bezoeken van het Stadsmuseum en Galerie van Slagmaat, de 
verfpakken aangetrokken en samen met de leden van de Kunstkring de muren en stoep onder handen 
genomen. Het eindresultaat mag er zijn.  

Materialen geleverd door: Heijwaal, Gerritse en Vermeij. 
  

Groepen Leerlingen 

25 582 
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C. Vrede en Vrijheid 
 

Kinderen verwoorden eigen gevoelens rondom vrede en vrijheid door middel van poëzie, hiertoe  
geïnspireerd door het bezoek van een dichter aan de klas.  Daarvoor hebben zij een gastles gehad van een 
docent van St. Vredeseducatie, over vrede & vrijheid, toen en nu. 

  
Onderdeel  van Programma Versterking Cultuureducatie 
 

Thema Groepen Leerlingen 

Filosofie 22 539
42    Poëzie 22 539

445  

D. Pilotprojecten 
 

Voorjaar  2017 vonden drie pilotprojecten plaats. Met als doel na evaluatie te besluiten of brede uitrol in 
2017-2018 wenselijk en haalbaar zou zijn. 
 

 Carillonproject Petrustoren 
Leerlingen van groep 7 bezochten de Petrustoren en het Carillon en kregen een 
informatieve, interactieve rondleiding. Met uitleg over de geschiedenis en  een 
bezoek aan de beiaardier. Hier konden ze zelf hun eigen klanken over de stad 
uitstrooien. Vervolgens mochten ze de trans op en keken uit over Woerden e.o. 
 ‘Ze vonden het fantastisch. Zeker zelf spelen, vonden ze super!’ 
‘Kinderen vonden het verhaal een beetje saai, maar gaaf om het uitzicht te zien 
van Woerden. Ook vonden ze het erg gaaf om het carillon te bespelen.’ 
Stichting Carillon heeft inmiddels fondsenwerving gevonden ter dekking van de 

beiaardierskosten. In 2017-2018 kunnen daarom 15 geïnteresseerde scholen aan 

dit educatieproject deelnemen. 

 Programmeren 
In het voorjaar vond een pilot programmeren plaats op de Horizon in Harmelen. In 6 lessen van 1,5 uur 
maakten de leerlingen van groep 6/7 en de leerkracht kennis met Scratch en leerden ze hiermee de 
basisvaardigheden programmeren.  Doelstelling van de organiserende Stichting TNT Woerden (toen, nu, 
toekomst) was ook om de leerlingen bijv. in het thema Romeinen te laten programmeren. Helaas is 
fondsenwerving voor de docentenuren niet gelukt, zodat verdere uitrol voorlopig niet haalbaar is. 
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 Samenwerking met Woerdens Techniek Talent (WTT) 
       In het voorjaar is een 3-tal pilot workshops uitgevoerd met WTT voor leerlingen van groep 7/8: 

1. Workshop | 3D printen: maakproces van idee, ontwerp en programmeren tot uitvoeren.  
2. Workshop | Zonne-energie: zelf ontdekkend kennis maken met mogelijkheden zonne-energie.  
3. Workshop | Besturing en alternatieven: ontdekkend kennis maken met de mogelijkheden van 

alternatieve besturing van computers, m.b.v. de  Makey Makey. 
 

De 3D workshop werd het meest positief geëvalueerd. Daarom heeft KUVO een fondsenaanvraag 
uitgewerkt en zijn vervolg pilots ontwikkeld op dit terrein: 

 

 Pilots 3D ontwerpen, lasersnijden en 3D printen:  

In samenwerking met 3 vakdocenten van Kalsbeek werden 
workshopmiddagen aangeboden aan groep 8 in de Artspace Jr. 
In een carrousel van 3 onderdelen, maken de leerlingen in 2 uur kennis 
met ontwerpen in 2D/3D en produceren met lasersnijder en 3D printer. 
Ook worden er stopmotion films gemaakt. 
“Leerlingen reageerden enthousiast.” 

“Een prachtige workshop. Soms is het werken met de ontwerp-
programma’s nog wat lastig. “Super leuk dat jullie dit doen. De kinderen 
maken gelijk kennis met de school!” 
 

Door de bijdragen van lokale fondsen, was het voor KUVO mogelijk om zelf apparatuur aan te schaffen voor 
circulatie op alle scholen. In december is het Mobiel Lab voor het eerst naar 2 scholen geweest: een 
bakfiets met 3D printer, mobiele lasersnijder, materialen en laptops. Twee gastdocenten verzorgden 
namens KUVO de lessen. Er is tevens digitaal lesmateriaal gemaakt voor de betreffende onderdelen.   
De  eerste reacties waren erg positief.  Beide projecten krijgen in 2018-2019 een vervolg. 
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E. 100 jaar De Stijl! 
Kinderen leerden over de historie en kenmerken van ‘De Stijl’ en maakten onder begeleiding van kunstenaars van  
Kunstkring Woerden zelf een schilderij of 3D werk:  
  

 
          De materialen zijn mogelijk gemaakt door Cultuur Platform Woerden. 
 
 

F. SPOT Jeugdtheaterfestival 
 
Met Het Klooster werd voor de 3e keer SPOT Jeugdtheaterfestival georganiseerd in de wijken van Woerden 

 
Mogelijk gemaakt door o.a. RaboDichtbijfonds, VSB Fonds Woerden, KfHein en Cultuur Platform Woerden. 
  

 

Thema Groepen Leerlingen 

  De Stijl   14
8 

           345 
 
 
 

 Project   Aantal 

 Deelname SPOT in 4 dagen 750 bezoekers 
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Educatieprogramma in Topmusea Amsterdam 

 
Met uitgebreide serie voorbereidings- en verwerkingsopdrachten. 
 

Het bezoek aan de verschillende musea wordt door de scholen goed gewaardeerd. Een bijzondere en 
unieke manier voor de leerlingen om in contact te komen met kunst.  
 

Van Gogh museum: 
‘Hele goede gids, wist veel, was erg enthousiast, wist de kinderen goed te 
benaderen.’ ‘De kinderen genieten van een museumbezoek.’  
 ‘Heel enthousiaste begeleiders! De workshop zorgt voor meerwaarde.’ 
‘Een museumbezoek is zeer waardevol. Van Gogh spreekt tot de 
verbeelding van kinderen.’ 
‘De leerlingen waren erg enthousiast en betrokken, ze wilden eigenlijk nog 
meer schilderijen bekijken.’ 
 
Stedelijk museum: 
‘Ik heb ook een werkstuk a la ‘De Stijl’ gemaakt.’ 
‘Het was heel erg leuk. Alles ging naar wens. Kinderen waren 
geïnteresseerd.’ ‘De workshop in het museum was erg leuk.’ 
Workshop heel interactief, uitstekend!’  
‘De kinderen hebben de volgende dag hun mooiste schilderij getekend en 
daarbij de informatie die zij hadden geleerd verwerkt.’ 
 ‘Het is een mooie manier voor de kinderen om in contact te komen met 
een museum.’ 
 
Rijksmuseum: 
‘De interesse is hoog en het geeft kinderen die dit van uit huis niet 
(kunnen) doen toch de mogelijkheid om kunst van dichtbij te zien.’ 
‘Het sloot mooi aan op de geschiedenislessen!’ 
 ‘Graag meer aandacht voor het gebouw. Aankomst in de hal (nieuwe en 
oude architectuur). Besef voor tijd en plaats geven. Kinderen lopen een 
beetje gedachtenloos achter de gids aan.’ 
‘Had misschien zelfs nog wel langer mogen duren. Erg leuk!’ 
‘De kinderen vonden het erg leuk en divers. Ze vonden de verschillende 
werkvormen leuk.’ 
‘Het zou ook leuk zijn om na de leuke rondleiding nog even ‘vrij’ meer 
schilderijen te zien.’ ‘Ik vind het een geweldige activiteit, heel leerzaam 
en goed afgestemd op de leeftijd en de interesse van de kinderen.’ 
  

      Bezoek aan Groepen Leerlingen 

Rijksmuseum 31 419 

Stedelijk Museum 20 235 

Van Gogh Museum 20 324 
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Professioneel programma van  podiumkunsten 
 
 

 

 

   
 

 

Doorgaande lijn van professioneel muziek-, dans-, vertel- en totaaltheater. Allen met voorbereidend 

lesmateriaal en verwerkingsopdrachten. In een aantal gevallen met verdiepende workshops. 
 

Leerjaar Aantal Leerlingen 
Groep 1-8 71 voorstellingen 8.587 
Workshop Dans 
Dramatraining (4 lessen) 

16 groepen* 
29 groepen 

   379 
   672 

*) rest van de groepen volgt in februari 2018
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Leerjaar Thema Aantal groepen          Leerlingen 

Groep 5 Kasteelvertelling 27 657 
 

Leerjaar Thema Groepen Leerlingen 

Groep 6 Romeinenwandeling +Leskoffer        15* 332
**8
72 

 

 

                                                                      Erfgoededucatie 
 

\  
 

 
 
 

 

                                                 
 
 
 
                                                 *) rest groepen (22) doet dit project in voorjaar 2018 

Erfgoededucatieprojecten zijn onderdeel van Programma Versterking Cultuureducatie 

       

  
 
 

Leerjaar Thema Aantal groepen Leerlingen 

Groep 7/8 Klassendag 30 750 
                                 Samenwerking KUVO, Gilde, vele vrijwilligers, en St. Open Monumentendag 
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Leerjaar Thema Aantal dagen Leerlingen 

Groep 1-4          Let’s Dance! 17
14 

           1.508 
 

Leerjaar Thema Aantal groepen Leerlingen 

Groep 5 Snaar, Blaas, Slag 39
*  

976
3  

 

NDDDeze cursussen zijn mogelijk gemaakt door inzet Combinatiefunctionarissen 

Naschoolse Cursussen 

                                   

                                               Dansproject onderbouw op school 
  

 
 
 

                 
                                  Dit project is mogelijk gemaakt door inzet Combinatiefunctionaris dans 

 

                                             Kennismaking Muziekinstrumenten 

 
 

 

 
                                Dit project is mogelijk gemaakt door inzet Combinatiefunctionarissen Muziek  
 

   Beeldende Vorming  
 

        
 

 
 
 

Naschoolse cursussen 

  

Leerjaar Thema Aantal groepen Leerlingen 

Groep 3-4 
 

Wat een Gekrioel                  19             505 

Leerjaar Thema’s Aantal groepen Leerlingen 

Groep 3-8 Alle Disciplines 14
? 

122 
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Voortgezet onderwijs in 2017                                                                                                                                                                                                        
 
Ook in het voortgezet onderwijs is KUVO partner van de scholen. Rondom diverse actuele thema’s 
(tolerantie, privacy, pesten) realiseren we voorstellingen en workshops om de problematiek 
bespreekbaar te maken. Daarnaast ondersteunen we het kunstprogramma. 
 

Professionele voorstellingen VO - in theater of in de school 
 
Voorstellingen rondom actuele maatschappelijke thema’s: 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
Een Romeo en Julia;  dansvoorstelling over 
conflict tussen een vluchtelingengezin en 
een Hollands gezin. Met voorbereiding 
vooraf via lesbrief. 

 
I Social: een interactieve theatervoorstelling 
in de klas met nagesprek over gebruik van 
social media, inclusief cyberpesten, maar ook 
sexting, identiteit, privacy en grenzen stellen. 

 
 
De Bezoeker; theatervoorstelling over een 
nieuwkomer, erbij willen horen, je wel of 
niet thuis voelen. 

 
Youtopia ; theatervoorstelling voor en door 
jongeren, met workshops na afloop. Over hoe 
je jezelf presenteert en de strijd van prestatie. 

 
 Pest je of word je gepest? Voorstelling 
 in de klas over pesten met interactief    
 nagesprek.  
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Daarnaast o.a. literair theater, muziektheater, topdans en cabaret:   
 
Variërend van Shakespeareance tot Ken je Klassiekers 

 
 

Van ISH tot Dansmobiele Brigade 

 
 

 

 
 
Fair Play; Interactieve theatervoorstelling 
voor en door jongeren, met nagesprek, 
over vooroordelen. 
 

 
 
Amar speelt Ali; over de grote gevolgen 
van persoonlijke beslissingen. 
Een voorstelling voor iedereen die 
conflict zoekt, of er juist niet in gelooft. 
ALI is een hele samenleving in 1 persoon.  

 
Klappen voor Bart; theatervoorstelling 
over het pestverleden van Bart, met 
voorbereiding in de klas a.d.h.v. lesbrief. 
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Van op Sterk Water en Beperkt Houdbaar tot Maarten Willems 
 

     
   
 

Tijdens de KunstCarrousel maken leerlingen daarnaast 3 korte theatervoorstellingen mee op diverse 
locaties in Woerden. 
 
 

Zelf actief aan de slag met Theater, Muziek en Dans 
 

In de diverse leerjaren gaan de leerlingen ook zelf een dag(deel) aan de slag met de diverse 
kunstdisciplines: 
 

 Theaterdagen: 
Bij de Theaterdagen werken leerlingen aan een multidisciplinaire voorstelling rondom het thema 
‘Privacy’ waarin zowel theater, dans, spoken word en video performances zitten. En maken leerlingen 
het bijbehorend decor. ’s Avonds wordt het resultaat aan de ouders gepresenteerd op school. 

 

 Kunstendagen: 
Tijdens de Kunstendagen volgen leerlingen 2 workshops (o.a. hip hop, percussie, garageband, 
karakters maken, graffiti, draadwerk, circus, djembé en streetdance ) en presenteren de resultaten 
hiervan kort op het podium van Het Klooster. 

 

 Dansdagen/Flashmob: 
VMBO leerlingen werken aan een dans/choreografie onder begeleiding van Dansschool Delicious.  
Ze gebruiken diverse stijlen (hiphop, modern, showdance, breakdance en house). Een goede manier 
om de onderlinge samenwerking te stimuleren. Met een eindoptreden voor ouders op het Kerkplein.  
 

 

 
 

http://www.kuvolokaal.nl/?post_type=joyo_projects_vo&p=2091&preview=true
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Kunst in de omgeving 

 

Leerlingen bezoeken Galerie van Slagmaat en een expositie in  Stadsmuseum Woerden: 

 
 

 
 Of exposeren eigen werk, zoals bij de Performance & Exposure (examenleerlingen Kalsbeek Schilderspark): 

 
 

 

Ze  verfraaien de eigen omgeving met kunst, zoals bij de Cattenbroekertunnel (3e jaars Minkema Stein): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

         Totaal 2017 VO     Thema        Scholen Leerlingen 
33 voorstellingen 
 16 project dagen 

Div. workshop series 
over meerdere dagen 

 
   Alle disciplines 

4 VO 
scholen 

4.824 
      X gem. 2 activiteiten 
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Organisatie 
 

 

Team 

 
Het KUVO-team bestaat in totaal uit 3,0 fte. De taken zijn als volgt verdeeld: 

Carole Leroy Directeur; Beleid, Programma, Partnerships, Team & Financiën 

Yente Sierksma Coördinator Voortgezet Onderwijs 

Naomi Nijbroek Beeldende projecten & Naschools programma  

Gijsbrechta van den Bosch Consulent Primair Onderwijs & Erfgoededucatie 

Monique Esteie Activiteiten Primair Onderwijs  

Maarten Pieterse Boekhouding  

Bert Puit Algemene ondersteuning 

 

Wij kunnen niet zonder de talrijke vrijwilligers en 33 betrokken kunst coördinatoren in de scholen.  
 

 
 
Bestuur 
 

De scholen zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in het KUVO bestuur. Daarnaast heeft elke school een 
kunstcoördinator. 
 
Het bestuur bestaat uit 5 onbezoldigde toezichthouders vanuit de schoolbesturen en 1 uitvoerend 
directeur.  Twee toezichthouders zijn onafhankelijk - de voorzitter en de penningmeester – zij ontvangen 
een beperkte onkostenvergoeding. Het bestuur wordt ondersteund door een notulist, die door een van 
de schoolbesturen wordt gefaciliteerd. 
 
In aansluiting op de Code Cultural Governance vervult het KUVO-bestuur een toezichthoudende rol.  
Het bestuur vergadert in beginsel vier maal per jaar. Ten minste eenmaal per jaar overlegt en besluit  
het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken.  
 
Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld: 

  

Toezichthoudend bestuurders Bestuurslid vanaf Einde termijn 

Jan Hogenboom Voorzitter Onafhankelijk lid April 2014  1e termijn 2018 

Arjan van der Horst Penningmeester Onafhankelijk lid Juli 2016 1e termijn 2020 

Daan Zwaneveld* Vicevoorzitter V.O. Kalsbeek College 2e termijn 2013 Dec 2017 

Cor van Dalen Lid V.O. Kalsbeek College Jan 2018 Jan 2022 

Henk Heethuis Lid V.O. Minkema College 2e termijn 2018 Jan 2022 

Dianne Peterse Lid   P.O. Protestant Juli 2016 1e termijn 2020 

Hermien Baltes Lid P.O. Rooms Katholiek Jan 2014 Aug 2017 

Hellen Schouenberg Lid P.O. Rooms Katholiek Sept 2017 1e termijn 2021 

Ger Schenk* Lid P.O. Openbaar 2e termijn 2016 Aug 2017 

Cristel Wieman Lid P.O. Openbaar Sept 2017 1e termijn 2021 

Uitvoerend bestuurder   

Carole Leroy Directeur Nov 2008  

*) Daan en Ger zijn i.v.m. (vervroegd) pensioen uitgetreden en inmiddels bestuurlijk vervangen. 
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  Financiën 2017                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Realisatie           Begroot             Realisatie 
   Verlies-  en winstrekening                               2017             2017                  2016 

    Subsidies                                                                   84.789              84.787                 84.787 

Leerlingbijdragen scholen                                  166.561        166.805              164.752 

Educatieve projecten                                            113.568            102.688                93.725 

Overig                                                                        10.050                 9.550                  5.450 

Totaal baten                                                           374.968         363.830              348.714 
 
 

  Personeelskosten/projectmw                              187.508             188.900             179.009 

    Afschrijvingen                                                                 947                1.000                 1.365 

    Huisvesting                                                                12.892          13.200               12.945 

    Activiteitenkosten                                                  162.535         148.300             149.093 

    Algemene kosten                                                      10.995              12.300               12.179 

    Totaal lasten                                                            374.877           363.700             354.591 
 

  Operationeel resultaat                                                    91                   130             - 5.877 
    Financiële baten en lasten                                       -  310                       0                   - 274 
    Bijzondere baten en lasten                                      - 2.213             -        -  3.750 

   Resultaat                                                                    - 2.432                 130              -  9.901 

 

     Balans 2016 
  

ACTIVA                                                                    PASSIVA 
 

Vaste activa                                                            Reserves en fondsen 

Materiële vaste activa             1.168                   Continuïteitsreserve                92.292 

                                                                                   
Vlottende activa                                                    Kortlopende schulden 

Vorderingen                               4.564                 Crediteuren                                 3.651  

                                                                                   Belastingen, soc.premies          8.994 

                                                                                   Vooruitontvangen baten        35.885 

Liquide middelen                187.585                 Overige schulden                     52.495 

                                                                                                                            
Totaal 193.317  Totaal                                      193.317 

Balans per 31-12-2017 (na resultaatsbestemming). 

 
Toelichting V&W: 
- De leerlingbijdrage  is in 2017 geïndexeerd en bedroeg voor zowel PO als VO € 15,85.  
- De subsidie bleef ongewijzigd € 84.787;  vanaf 2016 hanteert de gemeente de 0-lijn. 
- Bijna de helft van de projectomzet betreft aanvullende educatieprojecten die samen met het 

onderwijs worden gerealiseerd, gefinancierd vanuit de cultuurkaart, ouderbijdrage of fondsen.  
- Ongeveer een derde betreft activiteiten die voor scholen worden verricht, maar door derden 

worden betaald, zoals o.a. na schoolse cursussen en Klassendag. 
- Tot slot valt onder Projecten, de bijdrage vanuit het programma Versterking Cultuureducatie. 

Hiervoor worden diverse educatieprojecten voor PO gerealiseerd. 
- De taakstelling voor sponsoring (verdubbeling) is gerealiseerd. 
- De bijzondere last betreft een terug te betalen subsidie uit 2016 i.v.m. annuleren project. 

 
PM De exploitatie van het programma Impuls Muziekonderwijs loopt geheel via Het Klooster. 
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Toelichting Balans: 
- In 2016 is - in lijn met de Code Cultural Governance - de continuiteitsreserve door het bestuur en  

de accountant vastgesteld om te allen tijde minimaal een half jaar aan verplichtingen te kunnen 
voldoen. Mede gezien het dalende aantal leerlingen en het achterblijven van indexeringen bij de  
CAO-stijging blijft deze reserve noodzakelijk voor toekomstige tegenslagen. 

- Er is geen algemene reserve. In 2018 is een break-even exploitatie het uitgangspunt.  
- De stichting kent jaarlijks in het eerste kwartaal een negatieve kasstroom. De liquide middelen zijn 

nodig voor het (voor-) financieren van de operationele activiteiten. 
 

Financiële risico’s: 
 

a. Leerlingaantallen: 
- Een belangrijk onderdeel van de exploitatie is de leerlingbijdrage die we van alle scholen 

ontvangen. De landelijke trend van dalende leerlingaantallen is - door het toetreden van nieuwe 
scholen bij KUVO - voor ons in de totale leerlingaantallen PO in 2017 nog niet merkbaar.  
Aangezien we nu 100% dekking hebben binnen het PO; is de komende jaren wel een daling te 
verwachten van enkele procenten per jaar. 

- Voor het VO was in oktober 2017 sprake van een leerlingdaling van 7,5%. De prognose voor 2018 
is een verdere daling. Hierbij is de recent gestarte samenwerking met het Futura College -  en de 
daardoor nieuw bereikte leerlingen - nog niet meegenomen.  Het streven is dit uit te bouwen tot 
een structurele relatie. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van samenwerking met een 
VO-school in de regio. 

 
b. Werkgeverschap 

- KUVO volgt de CAO PO. Het werkgeverschap van 3,0 fte brengt verantwoordelijkheden en risico’s 
met zich mee. Wij zijn - door aansluiting bij het Risicofonds - verzekerd tegen kosten van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. 

 
c. Subsidie 

- Met gemeente Woerden; uitvoeringsovereenkomst 2016-2018. 
KUVO helpt mee aan de ontwikkeling van de kinderen in Woerden, doordat  i.s.m. alle scholen in 
het basis en voortgezet onderwijs een jaarprogramma kunst en cultuur wordt gerealiseerd. Ook 
werkt KUVO aan de verankering van cultuureducatie in het onderwijs en borging van 
samenwerking tussen cultuur en onderwijs en aan het stimuleren van cultuurparticipatie. 
Dit alles zodat cultuur een vast onderdeel is in het leven van kinderen.  

- Met fonds Cultuurparticipatie; overeenkomst versterking cultuureducatie 2017-2020 
 

d. Projectfinanciering 
- Goede relatie met lokale fondsen (VSB Fonds Woerden, Rabo Dichtbijfonds, Cultuur Platform). 
- Cultuurkaart VO blijft komende jaren beschikbaar. 
- Er is inmiddels een aantal  sponsoren en ‘Vrienden van KUVO’ geworven.    
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Vooruitblik 2018                             

 
Te realiseren doelen vanuit het beleidsplan in 2018: 
 
M.b.t. Scholen en lokale omgeving:  
- Realisatie van jaarprogramma kunst- en cultuur voor zowel  het primair als voortgezet onderwijs, 

waarbij alle scholen in de gemeente Woerden in de gelegenheid zijn gesteld deel te nemen. Voor 
2018 betreft het 29 scholen van het primair onderwijs (PO) en 4 locaties van het voortgezet onderwijs 
(VO), met respectievelijk 5.759 en 4.462 leerlingen:  in totaal 10.221.  

- In het KUVO bestuur zijn alle lokale schoolbesturen afgevaardigd. Daarmee is betrokkenheid van de 
scholen optimaal geborgd (op alle niveaus: leerkrachten, kunst coördinatoren, directies, bestuur) . 
We ondersteunen de scholen vraaggericht  bij beleidsvorming en –uitvoering .  

- Het stimuleren van scholen tot deelname aan de regeling Impuls Muziek heeft geresulteerd in 
deelname van 18 scholen per 2018-2019. Het programma wordt uitgevoerd door Muziekschool  
Het Klooster en voor 2/3 gefinancierd vanuit de nieuwe rijksregeling Impuls Muziekonderwijs.  
Er is transparante afstemming met de muziekschool over voortgang en evaluatie.  

- D.m.v. culturele activiteiten blijven we scholen vraaggericht helpen om maatschappelijke thematiek 
(tolerantie, vrijheid, pesten, vluchtelingen etc.) verder bespreekbaar te maken.   

- We faciliteren projectmatige inzet van kunstvakdocenten naar behoefte en mogelijkheden. Door de 
leerkracht te koppelen aan de vakdocent wordt deze geïnspireerd om zelf ook onderdelen toe te 
passen tijdens de reguliere lessen (o.a. drama, muziek en beeldend). Daarnaast worden bij nieuwe 
lokale projecten digiboardlessen ontwikkeld om de leerkracht actief te betrekken in de voorbereiding. 

- Implementatie samenwerking nieuwe scholen  (Jan de Bakker, Futura). 
 
M.b.t. Lokale samenwerking: 
KUVO werkt  intensief samen om cultuureducatie te versterken. We benutten kansen op resultaat m.b.t.:  
- Hoogwaardig cultuuronderwijs;  
- Versterken relatie school met lokale culturele omgeving ;  
- Afstemming binnen- en buitenschools , netwerken en communicatie;  
- Deskundigheidsbevordering van leerkrachten;  
- Ondersteunen talentontwikkeling bij jongeren;  
- Efficiënte inrichting van processen en organisaties   

 
Actiepunten: 
- Uitvoer programma ‘Versterking Cultuureducatie’ 2017-2020. De Provincie heeft  KUVO hier voor 

gemandateerd na positieve evaluatie 2013-2016. Het resultaat is een efficiënte, duurzame en 
kwalitatief goede samenwerking op lokaal niveau tussen KUVO, scholen en alle culturele partners.  

- In een structureel programma voor erfgoededucatie (Verhaal van Woerden) werken we met o.a.  
Stadsmuseum, Gilde, Kasteel en kunstenaars samen aan een lijn van educatieve opdrachten. Zo 
worden leerlingen betrokken bij de lokale omgeving en geschiedenis.  

- De binnenschoolse dramatraining wordt voorgezet. Hierbij worden leerlingen op speelse wijze 
uitgedaagd hun eigen talenten in te zetten. Zij  leren van de professional over presentatie, presteren 
en toch jezelf zijn. Wat kun je vertellen met podiumkunst, wat vertelt het jou en hoe kun je zelf iets 
vertellen. Door de inhoud ook te laten aansluiten op de voorstelling in het basisprogramma wordt de 
intensiteit van dit bezoek vergroot (leren, kijken, ervaren). Het Klooster blijft de lokale culturele 
partner en medefinancier waarmee dit traject wordt gerealiseerd.  KUVO draagt ook in geld bij en 
verzorgt communicatie scholen, roostering, evaluatie en structurele inbedding. 

- We realiseren met Dichters uit Woerden en  St. Vredeseducatie een programma waarbij thema’s als 
tolerantie, vrede, vrijheid en democratie centraal staan.  Ook begeleiden we Stichting 4 en 5 mei bij 
de organisatie van een bijeenkomst op 5 mei 2018. 

- Met de Kunstkring zal de mogelijkheid uitgewerkt worden om  beeldende programma’s  voor 
kinderen te realiseren, met o.a. gastlessen in de school en naschoolse verdiepende cursussen. 

- We ondersteunen beeldende initiatieven van jongeren. 
- We nemen deel aan het project Combinatiefuncties, coördineren de werkgroep cultuur  

daarbinnen en ontwikkelen pilots met de partners voor nieuwe projecten onder schooltijd.  
- In 2018 wordt waar mogelijk rendement gerealiseerd uit samenwerking binnen de C5. Er wordt 

hierbij gekeken naar de financiële administratie en verder projectwerken.  
- Voortzetting co-realisatie buitenschoolse culturele activiteiten in vervolg op positieve evaluatie.  
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NIEUW: Samenwerkingsinitiatief Maakonderwijs o.a. ArtSpace/Mobiel Lab 
 Brede lokale verbinding 
 Als basis voor de creatieve ‘Ondernemers van de toekomst’. 
 Jongeren betrokken  
 Bagage voor duizenden kinderen in Woerden, Harmelen, Zegveld, Kamerik  
 Aandacht voor duurzaamheid (in materialen en concept) 
 Meerjarig effect  
 
De creatieve ondernemers van Woerden in de toekomst zitten nu op de basisschool.  Naast het leren van 
de kernvakken wordt onderzoekend en ontdekkend leren steeds belangrijker. Kinderen worden 
uitgedaagd  zich voor te doen als ontwerper en onderzoeker waarbij kritisch denken, problemen 
oplossen, creativiteit, computational thinking, mediawijsheid, samenwerken en communiceren essentieel 
zijn.  Dit wordt ook wel benoemd als ‘21st century skills’.   
 
Er komt ook steeds meer aandacht voor Maakonderwijs (elk kind een uitvinder), zie bijv. de ABC van het 
maken https://www.youtube.com/watch?v=QrDHE3flzFg  & voor Duurzaamheidsinitiatieven samen met 
het bedrijfsleven/ontwerpers (zoals offshore windparken op zee, duurzaamheid boeren). 
Om leerlingen structureel nieuwe mogelijkheden, vaardigheden en technieken te laten ervaren, is lokaal 
brede samenwerking gezocht en gevonden.  Wij willen niet kiezen voor eenmalige inkoop van een project 
elders (veel te duur per leerling en geen structurele, lokale inbedding).  We willen door samenwerking 
met lokale partijen en inzet van VO-vakdocenten met dit initiatief een structureel, lokaal 
samenwerkingsnetwerk creeren waarmee we de  leerlingen van nu de nodige bagage en ervaringen 
kunnen meegeven en kennis bij de betrokkenen zich steeds verder ontwikkeld. We willen met dit 
partnership ontdekkend leren verder vorm geven 
 
Partners: 

 KUVO draagt zorg voor planvorming, coördinatie, organisatie, communicatie met 29 PO scholen, 
lesmateriaal, roostering, begeleiden uitvoer, evaluatie. In 2e fase combineren met bestaande lokale 
educatieprojecten (o.a. erfgoed, digitale muziek);  

 Kalsbeek College stelt docenten en faciliteiten van haar ArtSpace ter beschikking  voor workshops 
voor leerlingen en begeleiding van leerkrachten; 

 Daarnaast komen er programma’s op scholen, waarbij mobiele apparatuur ingezet wordt, lessen 
worden verzogd door KUVO-medewerkers  en veel kennisoverdracht aan docenten plaats vindt; 

 Jongeren worden in het kader van maatschappelijke stage ingezet bij de uitvoer van activiteiten; 

 WoerdensTechniekTalent (WTT): regelde pilotprojecten, coördineert inzet vrijwilligers voor 
workshops MakeyMakey en denkt mee in ontwikkeling; 

 De leerkrachten van bovenbouw primair onderwijs investeren zelf uren. 

 Minkema Stein gaat ook met  apparatuur en expertise aan de slag. 

 
 

M.b.t. Interne organisatie   
- Implementatie beleidsplan 2017-2020. 
- Voortzetting ‘agile’ werken. 
- Training in digitale fabricage. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QrDHE3flzFg
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  Begroting 2018                          

 

 

 

 

 
OPBRENGSTEN  

Leerlingbijdrage scholen 162.500 

Subsidie gemeente  85.295 

Aanvullend programma t.b.v. onderwijs: 

 - Betaald door scholen 57.000 

- Betaald door derden 24.000 

- Versterking Cultuureducatie FCP   20.088 

Dienstverlening 2.750 

Sponsoring 18.000 

Totaal baten 369.633 

 
 KOSTEN 

 
Personeelskosten: 

 - Lonen/projectmw/freelancers 135.000 

- Vrijwilligersvergoedingen 4.750 

- Sociale lasten/pensioenpremies 39.700 

- Overige personeelskosten 15.900 

Activiteiteninkoopkosten: 

 - Basisprogramma PO 37.500 

- Basisprogramma VO 44.000 

- Projecten onderwijs 40.500 

- Projecten door derden/FCP 26.500 

Huisvesting 13.200 

ICT/telco/fac./accverkl./bestuur/overig 12.750 

Totaal lasten 369.800 

Financiële baten en lasten -300 

Resultaat -767 
 

Toelichting op de begroting 2018: 
- De leerling bijdrage van scholen is geïndexeerd en bedraagt € 16,04.  Het bestuur heeft dit besloten 

omdat met name in het primair onderwijs  een breder binnenschools programma wordt gerealiseerd 
en ter compensatie van een deel van de kostenstijging door cao-verhoging. 

- De gemeentelijke subsidie is voor 2018 geïndexeerd tot € 85.295. Dit compenseert slechts 

gedeeltelijk de loonkostenstijging door cao-verhoging. 

- Voor het voortgezet onderwijs worden op aanvraag aanvullende programma-activiteiten 

gerealiseerd. Deze worden betaald uit de Cultuurkaart, aangevuld met een ouderbijdrage. 

- Onder Projecten algemeen vallen activiteiten die voor scholen door KUVO worden verricht, maar 

door derden worden betaald (zoals naschoolse cursussen). 

- Voor Versterking Cultuureducatie ontvangen we van Fonds Cultuurparticipatie € 20.088. 

- Er is een substantiële stijging in inkomsten uit sponsoring. 

- Er is een dienstverleningsovereenkomst met Cultuur Platform Woerden voor het actueel houden van 

de culturele agenda’s op de website . De overige werkzaamheden doen zij inmiddels zelf. 

- De verbetering van de zichtbaarheid van KUVO en onze nieuwe initiatieven begint zijn vruchten af te 

werpen o.g.v. fondsenwerving/sponsoring. Daarom is een hogere taakstelling opgenomen. 

- Er is geen sprake van een egalisatiereserve.  
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Jaarrekening

2017

Stichting Kunstzinnige Vorming
(KUVO)

19 april 2018
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Balans per 31-12-2017
(na resultaatbestemming) 

Activa

Omschrijving
Vaste activa

Materiële vaste activa 1.168 1.080

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 344 495
Overige vorderingen 4.220 3.416

4.564 3.911

Liquide middelen 187.585 152.477

Totaal 193.317 157.468

31-12-201631-12-2017
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Passiva

Omschrijving
Reserves en fondsen
  Algemene reserve 0 0
  Continuïteitsreserve 92.292 94.724
  Bestemmingsreserves 0 0
  Bestemmingsfondsen 0 0

92.292 94.724

Kortlopende schulden
  Crediteuren 3.651 6.913
  Belastingen en sociale premies 8.994 8.239
  Vooruitontvangen baten 35.885 0
  Overige schulden 52.495 47.592

101.025 62.744

Totaal 193.317 157.468

31-12-201631-12-2017
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Staat van baten en lasten 2017

Omschrijving
Realisatie

2017
Begroot

 2017
Realisatie

2016
Baten
  Subsidies 84.789 84.787 84.787
  Leerlingbijdragen scholen 166.561 166.805 164.752
  Projecten 113.568 102.688 93.725
  Overig 10.050 9.550 5.450
  Totaal baten 374.968 363.830 348.714

Lasten
  Personeelskosten 187.508 188.900 179.009
  Afschrijvingen 947 1.000 1.365
  Huisvesting 12.892 13.200 12.945
  Activiteitenkosten 162.535 148.300 149.093
  Algemene kosten 10.995 12.300 12.179
  Totaal lasten 374.877 363.700 354.591

Operationeel resultaat 91 130 -5.877 

  Financiële baten en lasten -310 0 -274 
  Bijzondere baten en lasten -2.213 0 -3.750 
Resultaat -2.432 130 -9.901 

Resultaat bestemming

Toevoeging/onttrekking aan:
  Algemene reserve -5.276 
  Continuïteitsreserve -2.432 130 0
  Bestemmingsreserve
  - website 0
  - risicofonds personeel -4.626 

-2.432 130 -9.902 
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Toelichting op de jaarrekening 2017

Verslaggevende entiteit

Gebeurtenissen na balansdatum

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) is een stichting, statutair gevestigd te Woerden en 
kantoorhoudend aan de Wilhelminaweg 77 te Woerden.

Doel en voornaamste activiteiten
De doelstelling en voornaamste activiteiten van de Stichting zijn het binnen het onderwijs in de 
gemeente Woerden samenstellen en organiseren van een cultuureducatief programma.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen C.1 'Kleine Organisaties-zonder-winststreven'. 

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2017 zijn indien noodzakelijk geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 
2016 mogelijk te maken.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
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Vorderingen

Liquide middelen

Reserves en fondsen

Gebruik van schattingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening 
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
inbaarheid van de vorderingen.

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 

De bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden behoudens de algemene reserves 
aangehouden voor specifieke doelen.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen 
en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige 
economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 
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Toelichting op de balans 31-12-2017

Vaste activa
  Hardware 1.168 734
  Software 0 346
  Materiële vaste activa 1.168 1.080

  Liquide middelen
  Kas 23 152
  Bank 88.344 13.107
  Bank deposito 99.218 139.218

187.585 152.477

  Reserves en fondsen

  Stand per 1 januari 2017 94.724
  Mutaties:
   - Resultaatbestemming -2.432 
   - Overige mutaties
  Stand per 31 december 2017 92.292

Continuïteitsreserve

31-12-2017 31-12-2016

Het bestuur acht het noodzakelijk een continuïteitsreserve aan 
te houden om te allen tijde te kunnen voldoen aan de 
(aangegane) verplichtingen. In lijn met de Code Cultural 
Governance is deze reserve gevormd en de hoogte bepaald. 
De continuïteitsreserve is gevormd uit de algemene reserve. In 
2018 zal het bestuur hier een nadere analyse voor uitvoeren. 

Continuiteits-
reserve
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Kortlopende schulden

  Belastingen en sociale premies
  Loonheffing 3.850 3.419
  Pensioenpremies 1.647 1.345
  Vutpremie 281 233
  Sociale lasten 3.216 3.242

8.994 8.239

  Vooruitontvangen baten
  Subsidie gemeente 2018 28.431 0
  Kiremko sponsoring 5.500 0
  VSB Fonds 1.954 0

35.885 0

  Overige schulden
  Nog te besteden posten inzake
   - Cultuurkaart 47.959 40.992
   - Kunst Centraal -2.224 0
  Nog te betalen vakantiegeld 6.760 6.600

52.495 47.592

  Niet uit de balans blijkende verplichtingen

  servicekosten). 

  De Stichting heeft een huurcontract afgesloten welke jaarlijks met één jaar wordt verlengd. De huidige 
  verplichting loopt af op 31 december 2018. De verplichting bedraagt EUR 12.526 (huur en

31-12-2017 31-12-2016
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Toelichting op de Staat van baten en lasten

Realisatie
2017

Begroot
2017

Realisatie
2016

Baten
  Subsidie gemeente 84.789 84.787 84.787
  Bijdrage scholen 166.561 166.805 164.752
  Bijdrage CPW 3.300 3.550 4.850
  Projecten voor onderwijs 53.380 62.600 50.121
  Projecten voor derden 40.100 20.000 23.516
  Versterking Lokale Cult educatie 20.088 20.088 20.088
  Sponsoring 6.750 6.000 600

374.968 363.830 348.714

Lasten

  Personeelskosten
  Brutoloon/vakantiegeld 129.378 130.500 127.338
  Vrijwilligers 5.750 6.000 6.281
  Sociale lasten 22.128 23.000 22.431
  Pensioenpremies 16.930 14.300 13.996
  Risicofonds 7.705 7.300 7.265
  Reiskosten 4.826 3.700 3.686
  Kosten salarisadministratie 1.632 1.600 1.502
  Overige personeelkosten 2.475 2.500 2.146

190.824 188.900 184.645
  Doorbelast:
  Ontvangen ziekengeld 3.316 0 5.636
  Werk derden 0 0 0
  Werkzaamheden tbv cultuurhuis 0 0 0

3.316 0 5.636

187.508 188.900 179.009
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Realisatie
2017

Begroot
2017

Realisatie
2016

  Huisvesting
  Huur 11.211 11.540 11.540
  Energiekosten 1.315 1.000 986
  Schoonmaakkosten 0 0
  Kantinekosten 366 500 419
  Verhuiskosten 0 0
  Overige huisvestingskosten 0 160 0

12.892 13.200 12.945

  Activiteitenkosten
  Basisprogramma PO 40.117 37.500 42.626
  Basisprogramma VO 44.872 44.000 41.147
  Projecten onderwijs 39.918 44.700 39.820
  Projecten door derden 37.628 22.100 25.500

162.535 148.300 149.093

  Algemene kosten
  Kantoorbenodigdheden 1.448 3.500 3.468
  Contributies 0 0 10
  Porti 66 0 81
  Telefoon 1.672 1.700 1.674
  Automatisering 1.710 1.710 1.050
  Verzekeringen 967 700 768
  Bestuurskosten 4.125 4.100 4.131
  Overige algemene kosten 1.007 1.500 997

10.995 13.210 12.179

  Afschrijvingen
  Computer 601 601 673
  Software 346 346 692

947 947 1.365

Financiële baten en lasten
  Rentebaten 0 0 67
  Rentelasten / Bankkosten -310 0 -314 

-310 0 -247 

Bijzondere baten en lasten
  Communicatie/website 0 0 3.750
  Teveel ontvangen subsidie 2.213 0 0

2.213 0 3.750
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Overige gegevens

Verklaring

Bestemming van het resultaat

Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve 0
Continuïteitsreserve -2.432
Bestemmingsreserve 0

-2.432

Op grond van wettelijke dan wel statutaire verplichtingen is er geen controleplicht. 
Desalniettermin is de jaarrekening gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. 

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

Het negatieve exploitatie resultaat over is als volgt verdeeld:
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
Aan: het bestuur van Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017 

ONS OORDEEL 

Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 25 tot en met 34 opgenomen jaarrekening 2017 van 
Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) (hierna: ‘de stichting’) te Woerden (hierna: ‘de jaarrekening’) 
gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van  Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) per 31 december 2017 
en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaar-
verslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk) C1 ‘Kleine Organisatie-zonder-winststreven’. 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van de stichting zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijk-
heidsregels 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.  

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; en
 de overige gegevens.

WGS Accountants B.V.  Ampèreweg 14   3442 AB  Woerden  P o s t b u s  9 0   3 4 4 0  A B   Wo e r d e n 

I  wgsaccountants.n l   E i n fo@wgsaccountants.n l   T  0348 40 06 88   KvK 30255014
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 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 het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor micro- en 
kleine rechtspersonen (RJk) C1 ‘Kleine Organisatie-zonder-winststreven’.  

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING  

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor micro- en 
kleine rechtspersonen (RJk) C1 ‘Kleine Organisatie-zonder-winststreven’. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening 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 stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-
stelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

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 materiële 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. 



KUVOS/A.1804288.O 38 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, 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, 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 stichting;

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
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
stichting haar bedrijfsactiviteiten 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 controle-
verklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een stichting 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.

Wij communiceren met het bestuur 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.  

Woerden, 19 april 2018 

WGS Accountants B.V. 

drs. W.A.B. Spies RA 
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