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Het jaar 2020 is door COVID-19 een bijzonder jaar
geworden. Deuren dicht, deuren open, deuren
dicht, maar het maken van kunst gaat door! Omdat
het juist in deze tijd belangrijk is je creatief te uiten,
zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om
kunst te blijven maken. We inspireren iedereen via
#ikmaakthuiskunst tot het maken van kunst in de
eigen huiskamer en verzorgen enkele lessen
digitaal.
Bij het openen van de deuren gebruiken we ons
gebouw optimaal, ventileren we extra en volgen de
richtlijnen van het RIVM en hanteren we het
protocol" Veilig naar de Schuit" opgesteld in
samenwerking met onze branchevereniging De
Cultuurconnectie.
De uitvoering van activiteiten voor leerlingen die
scholen jaarlijks organiseren onder begeleiding van
De Blauwe Schuit is het afgelopen jaar lastig maar
ook heel leerzaam geweest. We zijn erin geslaagd
mee te bewegen op de onvoorspelbare wendingen
van Covid en het denken in mogelijkheden tijdens
de beperkingen.
Met de flexibiliteit van zowel onze medewerkers, de
docenten, de deelnemers en de culturele
aanbieders, en vertrouwen in een goede uitkomst,
is 2020 toch een creatief jaar geworden!
Astrid Manshanden
Hoofd afdeling Kunst in Vrije Tijd
Isabel Meniño
Hoofd afdeling Kunst in Onderwijs

KUNST IN
VRIJE TIJD
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Beeldende kunst leeft in onze samenleving steeds
meer. Dit is goed te merken door een groeiend
aantal populaire televisieprogramma’s zoals Project
Rembrandt, Het Perfecte Plaatje, Sterren op het
doek, Het geheim van de Meester, de vele virtuele
museumplatforms en kunstblogs en sociale media
accounts.
Wij merken onder andere hierdoor een
toenemende behoefte aan kunsteducatie gegeven
door professionele kunstenaars/docenten.
In 2020 heeft De Blauwe Schuit 86 verschillende
activiteiten in amateurkunstbeoefening
aangeboden. Veel cursussen zijn aangeboden,
opgestart en onderbroken. Workshops zijn
aangeboden maar voortijdig afgelast door COVID19.
De Zomerschool – schilderen, is,
met de 1,5 meter maatregel , doorgegaan. Twee
weken lang, in de zomervakantie, verdiepen
deelnemers zich in schilderen en
kunstgeschiedenis.

OVERZICHT
ACTIVITEITEN
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Voor kinderen, jongeren en volwassenen biedt De
Blauwe Schuit elke dag van de week lessen op het
gebied van dans, theater, beeldende kunst,
ruimtelijke vormgeving, fotografie, multimedia en
lezingen kunstgeschiedenis.
Voor kinderen en jongeren zijn dit lessen van 1,5
uur en voor volwassenen van 2,5 of 3 uur.
Ze zijn altijd toegespitst op zowel beginners,
gevorderden en ver gevorderden.
In diverse materclasses en workshops krijgen
nieuwe cursisten altijd de mogelijkheid kennis te
maken met een nieuwe methode, zienswijze of
techniek.
Naast het reguliere aanbod bieden we elk voorjaar
korte verdiepingscursussen, waarbij een speciale
techniek wordt uitgelicht.
In januari en september houden wij de
#OpenDoeDagen. "Kunst moet je lekker doen!"
gratis open lessen en meet & greet voor iedereen.
Beide keren ontvangen wij veel bezoekers en
melden zich nieuwe deelnemers .
Voor het ondersteunen van de amateurkunst
bieden wij cursusaanbod en faciliteiten. Wij
verhuren onze ruimten aan diverse
amateurtekenclubs, buikdansschool Alina,
Dansdingen, Esdégé Reigersdaal, Groei & Bloei.
Daarnaast hebben we speciale oefenruimtes voor
popbandjes.
De verhuur aan buikdansschool Alina is in 2020
beëindigd omdat er onvoldoende geventileerd kan
worden in de theaterzaal.
Deze verhuur van lokalen zorgt voor meer
activiteiten bij De Blauwe Schuit. Op de website zijn
deze activiteiten te vinden onder ‘schuitgenoten’.

OVERZICHT
ACTIVITEITEN
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Om kunst dichter bij West-Friesland te brengen
vinden er in samenwerking met de Westfriese
Bibliotheken in Medemblik, Opmeer en
Hoogkarspel en in De Blauwe Schuit het hele jaar
door 2-wekelijkse kunstlezingen plaats door
kunsthistorica Juliette Verhofstad. Met een
gemiddelde van 50 belangstellende in
Hoogkarspel en gemiddeld 25 in de andere
gemeenten is dit inmiddels een succesformule.
De lezingen krijgen door de maatregelen een
andere vorm; de duur van de lezing wordt ingekort
en er is per lezing minder publiek, maar toch
genieten nog steeds veel bezoekers van de
inspirerende lezingen.
Tijdens de lock-down periodes kunnen de
kunstliefhebbers een aantal filmpjes gemaakt door
Juliette bekijken op YouTube en op 24Creatief.nl
(een initiatief van alle Kunstencentra in NoordHolland).
Vanaf 2021 gaan de lezingen via Zoom
plaatsvinden.

EXPOSITIES
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Met exposities op diverse plekken in de regio WestFriesland laat De Blauwe Schuit zien hoe mooi
amateurkunst is.
In september staat de expositie in het teken van 75
jaar vrijheid. Diverse cursisten geven hun
interpretatie aan dit thema “VRIJ”.
Naast exposities in De Blauwe Schuit exposeren we
ook op andere locaties.
In de Westfriese Bibliotheek in Hoogkarspel hangt
in maart werk van de schildergroepen van Hilde
Schaap met als onderwerp “Vergroot Eten”
geïnspireerd op werk van Tjalf Sparnaay. Vanaf
augustus hangt er werk van de Werkgroep
Fotografie van Marc Dorleijn en op de valreep, voor
de laatste lockdown van 2020 , in december nog
werk van de groep Fijnschilderen van docent
Herman Smorenburg.
Vanaf november fleuren werken van cursisten acrylen olieverf van Hilde Schaap de muren van
Huisartsenpraktijk Kaap Hoorn op. Werken uit de
series Onderwater en Stenen.
Ook voor 2021 staan er diverse externe locaties op
de agenda. Het organiseren en inrichten van de
exposities wordt verzorgd door Daphne Bos van
ExpoEnzo.
De jaarlijkse Kunst & Cultuurmarkt gaat dit jaar niet
door. Cultuur Hoorn organiseert een alternatieve
Cultuurproeverij op zondag 6 september.

SPECIALE
DOELGROEPEN
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Voor doelgroepen met een beperking organiseren
en faciliteren wij activiteiten met speciale aandacht.
In verzorgingshuis Lindendael geeft
schilderdocent Hilde Schaap wekelijks les aan
mensen met de taalstoornis Afasie. Dit initiatief
wordt mede gesubsidieerd door de Stichting
Marline Fritzius. In coronatijd is de lessenserie
tijdelijk onderbroken.
De theaterzaal in het pand van De Blauwe Schuit
wordt permanent gebruikt door Theatergroep
Eenhoorn in het kader van dagbesteding van
Esdégé Reigersdaal.
Per april 2021 gaan zij naar een andere locatie. De
ventilatiemogelijkheden in de theaterzaal heeft hen
dit doen besluiten.
Wij gaan ons de komende jaren verder verdiepen in
het ontwikkelen van programmering voor speciale
doelgroepen in de regio West-Friesland.

DUURZAAMHEID
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Sociale duurzaamheid betekent voor ons dat kunst
voor iedereen bereikbaar moet zijn en dat
kunstbeoefening relaties tussen mensen versterkt.
Onze workshops zijn er dan ook op toegespitst dat
jong en oud kunnen deelnemen om te ervaren dat
kunst maken en beleven hun leven kan verrijken.
De cultuurweken welke in samenwerking met de
gemeente Hoorn en Stichting Netwerk wordt
georganiseerd is bereikbaar voor alle
basisschoolleerlingen in Hoorn. De brede school
activiteiten, in samenwerking met Brede School De
Paraplu en de gemeente Drechterland hebben in
het voor- en najaar voor alle basisschoolleeringen
in Drechterland plaatsgevonden.
De komende jaren gaan wij ons nog verder
verdiepen in het ontwikkelen van specifieke
programmering voor de moeilijker te bereiken
doelgroepen.
Om duurzamer om te gaan met materialen
gebruiken onze kunstvakdocenten zoveel mogelijk
veilige en goed afbreekbare materialen en
schoonmaakmiddelen.

AANTAL
DEELNEMERS
Per gemeente
aantal deelnemers in 2020

In

Drechterland

388

21,6

32

1,8

687

38,2

36

2,0

Medemblik

276

15,4

Opmeer

180

10,0

17

0,9

182

10,1

Enkhuizen
Hoorn
Koggenland

Stede Broec
Overig

%

===============================

Totaal

1.798

Per gemeente
Cursist Contact Uren*
Drechterland
Enkhuizen

1.801

100,0
in

%

7,9

3.214

14,0

10.630

46,4

810

3,5

2.742

12,0

Opmeer

889

3,9

Stede Broec

445

1,9

2.371

10,4

Hoorn
Koggenland
Medemblik

Overig

%

==============================

Totaal

22.901

100,0

%

*Cursist Contact Uur. Het is een eenheid die
aangeeft hoeveel uur De Blauwe Schuit contact
heeft gehad de cursisten. Hieruit kun je opmaken of
een deelnemer aan een langdurige cursus of een
éénmalige activiteit heeft deelgenomen.
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MEDEWERKERS
EN DOCENTEN
Aantal medewerkers; 7

Aantal FTE

VrijeTijd Onderwijs

Afdelingshoofd

0,69

Klantenservice

0,39

0,44

Cultuurcoach PO*

0,58

Cultuurcoach VO

0,22

CmK medewerker

0,67

Financiële adm.

0,56

0,17

Beheer

0,64

0,06

===========================

Totaal FTE

2,28

2,58

*Cultuurcoach PO in dienst t/m 31-07-2020
Aantal docenten: 13

Aantal FTE
Vaste dienst

0,74

Tijdelijke dienst 0,07
ZZP

0,47

================

Totaal

1,28

Aantal vrijwilligers; 8 waarvan bestuursleden; 5
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KUNST IN
ONDERWIJS
Dat kinderen thuis in aanraking komen met kunst
en cultuur is niet altijd vanzelfsprekend. Maar dat
kunst en cultuur belangrijk is voor de emotionele
en cognitieve ontwikkeling van kinderen lijdt geen
twijfel.
Met de hulp van gemeenten en overheid zorgt De
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs er al vele jaren
voor dat kinderen naar theatervoorstellingen en
tentoonstellingen kunnen gaan, cultuurworkshops
volgen en daardoor leren reflecteren op
onderwerpen waar zij anders niet zo snel mee in
aanraking komen.
Inmiddels ruim 8 jaar en met veel succes
ontwikkelen wij het Cultuurmenu op 71 scholen in
West-Friesland.
Sinds 2013 is de afdeling Kunst in Onderwijs als
projectleider verantwoordelijk voor het uitvoeren
van het landelijk programma Cultuureducatie met
Kwaliteit (CmK).
De minister van onderwijs en cultuur heeft met dit
programma de ambitie om cultuureducatie op een
structurele en kwalitatieve wijze in het
basisonderwijs te borgen via drie
hoofddoelstellingen:

1. Stimuleren van visievorming
2. Stimuleren van eigenaarschap door
deskundigheidsbevordering van leerkrachten

3. Actieve kennisdeling en samenwerking tussen
scholen en cultuuraanbieders.

DE BLAUWE SCHUIT 11

VISIEVORMING
Stimuleren van Visievorming
In februari 2020 is gestart met een nieuw team vol
nieuwe moed en inspiratie.Terugkijkend op de
afgelopen jaren is gebleken dat vooral scholen in
Hoorn en Medemblik minder bereid zijn om met
ons te werken aan de borging van cultuureducatie
binnen het programma CmK. De scholen in Hoorn
en Medemblik hebben vaker een autonomere
aanpak in cultuuronderwijs en hebben door een
andere leerlingenaantallen en of formaties wellicht
een andere focus. De Hoornse en Medemblikse
scholen hebben zich nog niet aangesloten bij een
lokale cultuurcommissie zoals in andere Westfriese
gemeenten wel het geval is. Het is ons gebleken
dat een cultuurcommissie een versterkende functie
heeft en ook als katalysator kan werken in de
motivatie om binnen de school cultuureducatie
structureel op de kaart te zetten. In de gemeenten
Medemblik, Stede Broec en Drechterland is een
cultuurcoach PO aangesteld om de scholen meer
persoonlijke ondersteuning te bieden in het
ontwikkelen van muziekeducatie. Deze functie
(ruim 1000 uren extra) heeft dankzij de 'culturele
context' waarin de scholen worden aangesproken
ook een positief effect op de bekendheid van het
CmK project.
Ons voornemen om in 2020 te starten met een
nieuwe kans om de scholen in Medemblik en
Hoorn te inspireren tot het oprichten van een
dergelijke commissie en daarin het CmK
programma te integreren werd in maart jammer
genoeg doorkruist toen we allemaal werden
opgeschrikt door het coronavirus. Hierdoor zijn we
onmiddellijk omgeschakeld naar contact op
afstand en waren de scholen niet alleen moeilijker
te bereiken, de focus van de leerkrachten en
directies lag duidelijk en geheel begrijpelijk ergens
anders.
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CULTUURMENU
DESKUNDIGHEID
De situatie is aangegrepen om vooral over de lijn
van inspiratie, ondersteuning te praten in de 3jaarlijkse cultuurcommissies die met alle 48
betrokken Interne Cultuur Coördinators (ICC-ers)
zijn belegd.
Tevens zijn12 ICC-ers en 6 cultuuraanbieders
middels inspirerende brainstormsessies inhoudelijk
betrokken bij de ontwikkeling van twee leerlijnkaders, één voor beeldende vakken en één voor
muziek. De leerlijnkaders zijn ontwikkeld in
samenwerking met 5 cultuuraanbieders en te
vinden op www.blauweschuitonderwijs.nl. Zij zijn
persoonlijk in postervorm overhandigd aan alle 97
scholen in de regio West-Friesland.

Cultuurmenu
De uitvoering van cultuureducatie activiteiten voor
leerlingen die scholen jaarlijks organiseren onder
de begeleiding van De Blauwe Schuit is het
afgelopen jaar lastig geweest. Door de maatregelen
is het merendeel van de activiteiten op 71 scholen
voor ruim 12.500 leerlingen afgelast en in
samenwerking met vele gemotiveerde
cultuuraanbieders vervangen door livestreaming,
videoregistraties van voorstellingen en workshops
van hoge kwaliteit.

Stimuleren van eigenaarschap door
deskundigheidsbevordering van
leerkrachten en vakdocenten
De ICC in company training is ondanks de druk op
de scholen en coronabeperkingen door 7
leerkrachten gevolgd.
246 leerkrachten van 20 scholen (2380 kinderen)
vanuit de gehele regio hebben deskundigheidstrainingen gevolgd in uiteenlopende cultuurdisciplines, gegeven door 12 cultuuraanbieders.
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KENNISDELING
Actieve kennisdeling en samenwerking
tussen scholen en cultuuraanbieders
Om ICC-ers, leerkrachten, vakdocenten en
cultuuraanbieders met elkaar in contact te brengen
organiseren wij elk jaar een ICC bijeenkomst en een
Cultuurmiddag. Deze activiteiten worden ingevuld
met deskundigheidstrainingen en creatieve
workshops. Op de ICC-middag in september
namen 11 ICC-ers van 11 scholen deel. 5
cultuuraanbieders, vanuit verschillende disciplines
boden een lezing en 4 workshops aan waarbij
beweging de rode draad was.
Twee inspirerende workshopdagen zijn in
september georganiseerd voor leerkrachten in het
kader van de Kinderboekenweek 2020. Hieraan
hebben 13 leerkrachten van 13 verschillende
scholen meegedaan en is er samengewerkt met 2
cultuuraanbieders.
Door de ongewisse omstandigheden is na goed
overleg na een eerste inventarisatie op samenwerking met de bibliotheek Hoorn niet verdergegaan met het organiseren van een cultuurmiddag in het teken van poëzie, welke gepland
stond voor het najaar 2020.
Het inventariseren en communiceren van een
alternatief corona proof aanbod van cultuuraanbieders in online en/of live deskundigheidstrainingen heeft veel inspanning gevergd.
We hebben ons medio 2020 gefocust op een meer
professionele communicatie rondom de nieuwe
CmK periode 2021-2024 waarin een structurele
samenwerking met de Westfriese bibliotheken en
strikte verdeling van werkgebieden aan de orde is.
Dit vergt een andere aanpak voor zowel de
projectleider als voor de scholen.
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KENNISDELING
Over het algemeen genomen is het jaar 2020 een
leerzaam jaar geweest als het gaat om flexibel
meebewegen op de actualiteit en het bieden van
maatwerk.
De corona omstandigheden hebben ons ook
geleerd nog meer te investeren in goede
communicatie, onszelf als cultureel aanspreekpunt
voor onderwijs en cultuuraanbieders, te blijven
ontwikkelen, zowel op technisch als strategisch
niveau.
We nemen ons voor om de komende jaren, het
onderwijs nog beter te ondersteunen bij het vinden
én ontwikkelen van middelen om kwalitatief
cultuuronderwijs mogelijk te maken.

VOORTGEZET
ONDERWIJS
Cultuurcoach Voortgezet Onderwijs
Sinds 2017 is middels een combinatiefunctionarisregeling een cultuurcoach bij ons ondergebracht.
De cultuurcoach ondersteunt het Voortgezet
Onderwijs en adviseert hen bij het organiseren van
culturele activiteiten, zowel binnen als buiten
School.

Cultuureducatietrajecten
Op diverse scholen is samengewerkt aan een
meerjarig cultuureducatietraject. Het tweejarig
project Idee'Zo waarin externe vakdocenten
langdurig worden ingezet op drie scholen voor 140
leerlingen om cultuureducatie te geven en
tegelijkertijd leerkrachten te trainen op het gebied
van cultuureducatie is verlengd met een jaar tot en
met 2022.
In 2019 is er een pilot project gestart met het
Horizon College om meer met cultuureducatie te
doen als verbindende vorm tussen anderstaligen
en MBO studenten Sociaal Werk met de intentie dit
project voort te zetten in 2020.
Een 3-jarig projectplan in samenwerking met De
Blauwe Schuit aangevraagd door SG Newton bij het
Fonds voor Cultuurparticipatie is door het fonds
helaas niet in behandeling genomen en daardoor
vervallen.
Twee cultuureducatieprojecten Project Entrée en
het Literatuurfestival in samenwerking met de
Bibliotheek Hoorn en meerdere VO-scholen
hebben geen doorgang gevonden.
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VOORTGEZET
ONDERWIJS
Workshops
Door vier verschillende scholen is een workshop of
workshopcarrousel voor totaal 463 leerlingen
aangevraagd en voorbereid. De 2 CKV dagen van
het Oscar Romero met diverse workshops voor
totaal 255 leerlingen is doorgegaan evenals
muziekworkshops in samenwerking met
Muziekschool Boedijn voor 48 leerlingen. Een
workshopcarrousel theater, dans, fotografie is
verplaatst en wordt in 2021 uitgevoerd.

Rondje Cultuur Stede Broec
De gemeente Stede Broec heeft ook in 2020 extra
ondersteuning gegeven aan het voortgezet
onderwijs met een subsidie voor 'Rondjes Cultuur'
waardoor jongeren in hun eigen regio één keer per
jaar met cultuur in aanraking komen. Voor 1 school
is het "Rondje Cultuur" doorgegaan, voor een
andere helaas afgelast.
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STICHTING
DE BLAUWE
SCHUIT
ANBI status
Stichting De Blauwe Schuit heeft een ANBI status
en vertegenwoordigt de afdelingen Kunst in Vrije
Tijd en Kunst in Onderwijs.

Missie
De Blauwe Schuit vindt het belangrijk dat de
inwoners van West-Friesland de mogelijkheid
hebben om zich creatief te uiten om zo een ruimere
blik op zichzelf en de maatschappij te ontwikkelen.
We brengen iedereen van jong tot oud in aanraking
met kunst en cultuur om zo creatieve vermogens te
leren ontdekken, ontwikkelen en uitdrukken.
Deelname maakt nieuwsgiering en verleidt ook om
andere kunstvormen te beproeven.
Afdelingshoofden
Mevr. Astrid Manshanden, Kunst in Vrije Tijd
Mevr. Isabel Meniño, Kunst in Onderwijs

Bestuur
Dhr. Gerard Dekkers, voorzitter
Dhr. Anne Veldhuis, penningmeester
Mevr. Bertie de Beuze, secretaris
Dhr. Bert Butter, bestuurslid
Mevr. José Reurekas, bestuurslid
Vredehofstraat 7a
1624 XG Hoorn
www.blauweschuit.nl
info@blauweschuit.nl
KvK: 41234230
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