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voorwoord

Voorwoord
Cultuureducatie en -participatie kent een groeiende politieke
belangstelling. Deels wordt het gezien als de oplossing voor
enkele sociaal maatschappelijke vraagstukken. En deels wordt
het gezien als een middel om iedereen te betrekken bij de
samenleving. Het geeft niet alleen de gelegenheid om nieuwe
vaardigheden te ontwikkelen, maar het verbindt ook mensen met
elkaar. Gek genoeg vertaalt zich dat niet in meer middelen.
In tegendeel, de bezuinigingen op cultuur op lokaal niveau
krijgen steeds meer een structureel karakter.
Zo ook voor Scala. Ook in 2019 werden verschillende bezuinigingen – Meppel, Steenwijkerland, Hoogeveen – aangekondigd of
doorgevoerd. Als er op deze voet wordt doorgegaan ontstaat er
een ‘ongezonde’ situatie. In dat licht is het logisch dat de Raad
van Toezicht van Scala opnieuw heeft gekeken naar de continuïteit van de organisatie in relatie tot samenwerking met collega
instellingen in Drenthe. Via deze weg is de samenwerking met
K&C en ICO opnieuw in onderzoek genomen. Voor de zomer
van 2020 wordt er duidelijkheid verwacht of deze samenwerking
een structureel karakter kan krijgen en er een nieuwe organisatie
voor cultuureducatie in Drenthe gaat ontstaan.
Gelukkig waren er naast de ﬁnanciële en organisatorische aandachtspunten ook veel culturele highlights. In alle gemeenten
waar Scala actief is waren we de spil in mooie, soms kleine,
soms grote voorstellingen, samenspel momenten en uitvoeringen. De belangstelling voor deze tak van amateurkunst is niet
alleen hartverwarmend, maar bewijst ook de vitaliteit en het belang van deze vrijetijdsactiviteiten. Mensen willen geraakt worden
door kunst en cultuur en dat hoeft lang niet altijd met een hoofdletter K of C. Genieten van een beginnend ensemble kan net zo
inspirerend zijn als een concert van een bekende popartiest.
Cultuureducatie en -participatie wordt vaak geassocieerd met
jeugd en jongeren. Natuurlijk is het ongelofelijk belangrijk dat kin-

deren op jonge leeftijd kennis kunnen maken met een rijk
aanbod aan culturele activiteiten. Het vormt en verbindt ze.
Gelukkig ontstaat daarnaast ook steeds meer het besef dat
cultuur niet leeftijdsgebonden is. Ook voor andere leeftijdsgroepen speelt muziek, dans, theater en beeldend een belangrijk
middel om zich te uiten en contact te onderhouden met de
omgeving. Het is daarom dat Scala ook het sociale domein als
haar werkgebied beschouwd. In 2019 leidde dat onder andere
tot diverse activiteiten voor ouderen en mensen met een afstand
tot de samenleving. Op dit pad gaan we zeker verder.
Jongeren en jeugd bereiken we het beste via de scholen.
Dat is ook in 2019 weer gebleken. In alle gemeenten waar we
actief zijn hebben we de banden verder versterkt. En dat blijkt
ook wel uit de positieve reacties van de PO en VO scholen op
onze werkwijze en deskundigheid. Steeds vaker wordt kunst en
cultuur als integraal onderdeel gezien van het onderwijsaanbod,
in alle schooltypen. We juichen dit zeer toe.
Ook het vrijetijdsaanbod lijkt zich langzaamaan te herstellen van
de terugval enkele jaren geleden. Er is een lichte, maar zeer
gestage groei te zien van het aantal deelnemers. De doorstroom
naar verenigingen (Hafabra) is daarbij nog wel een punt van
aandacht.
Scala is niks zonder de inzet van haar medewerkers en docenten. Ook in 2019 hebben de meer dan 100 betrokken medewerkers van Scala gezorgd voor een prima prestatie met als
beloning veel waardering van cursisten, deelnemers en collega
organisaties. Dat verdient een pluim en biedt een stevige basis
voor nieuwe ontwikkelingen in 2020.
Thijs Torreman, directeur-bestuurder a.i.
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Raad van Toezicht

Personeelsvertegenwoordiging

De Raad van Toezicht van Scala is in het verslagjaar vier keer
bijeen geweest voor regulier overleg. Naast controle van de
ﬁnanciële cijfers is aandacht besteed aan de samenwerking
met de Drentse collega instellingen K&C en ICO en het aanstellen van een tijdelijk bestuurder. In het licht van een vernieuwde
fusie verkenning is besloten de opvolger van Ton Dohle – Thijs
Torreman - tijdelijk te benoemen.

Naast de RvT beschikt Scala over een Personeelsvertegenwoordiging (PvT). Deze bestaat uit de volgende medewerkers:
Marleen Verhoeff, voorzitter/secretaris
Rudi Kaldenberg, lid
Erik van der Weerd, lid.

De RvT bestaat uit de volgende personen:
Marc Thiry, voorzitter
Rinze van der Meij, vice-voorzitter
Gerard Rundervoort, secretaris
Hans Wouters, lid
De Raad van Toezicht heeft besloten tijdelijk de vacatures niet
op te vullen in het licht van de vernieuwde verkenning fusie.

Marjelle Barneveld en Els Streuper zijn in 2019 toegetreden tot
de PvT.
Marjelle Barneveld en Marleen Verhoeff hebben van positie gewisseld. Marjelle is voorzitter geworden en Marleen secretaris/lid.
In oktober 2019 heeft de bestuurder besloten de PvT de rechten toe te kennen die behoren bij de medezeggenschap zoals
vernoemd in de CAO KE. Dit is gedaan in het licht van de aanstaande overgang van de CAO CARUWO naar de CAO KE.
Ook de ontwikkelingen in het fusie traject hebben daarbij een rol
gespeeld.
Samen met de medewerkers kan zo verder gewerkt worden
aan een goede koers voor de komende jaren. De RvT dankt alle
medewerkers voor hun inzet.
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Veranderen en vernieuwen

Scala is hét Centrum voor de Kunsten voor Zuid-West Drenthe en Noord Overijssel. Ons doel is zoveel
mogelijk mensen kunst en cultuur te laten beleven. Dit kan actief, door zelf een van de vele kunstvormen
te beoefenen, of door één van onze vele voorstellingen te bezoeken.
We bereiken op deze manier meer dan 35.000 mensen in ons werkgebied; op school, in het theater, op straat of op één van onze leslocaties.
Dit bereik koesteren we, sterker nog, we hebben de ambitie om dit
verder te laten groeien. Het belang van kunst en cultuur is groot. Dat
wordt ook weer duidelijk door de Corona-crisis die op het moment van
schrijven van dit jaarverslag grote gevolgen heeft voor de samenleving.
Kunst en cultuur houdt mensen bij elkaar, geeft de mogelijkheid van
ontspanning en zingeving.
Omdat de samenleving niet stilstaat kan Scala ook niet stilstaan. Door
de Corona-crisis zitten erg veel mensen thuis. De digitale weg biedt
uitkomst. Zo ook voor Scala. Maar digitaal is niet de enige vernieuwing. Het gaat ook om het bereiken van eenzame en kwetsbare ouderen of kinderen met een minder gunstige startpositie. Ook lesvormen
en aanbod veranderen.

samenwerking

Om met al deze vernieuwingen op volle snelheid mee te kunnen doen
zoekt Scala samenwerking met vele partijen. Om onze dienstverlening
verder te verbeteren en te vernieuwen werken we nauw samen met diverse instellingen voor kunst en cultuur in Drenthe en Noord-Overijssel.
Maar Scala wil ook maatschappelijk actief zijn. Samen met gemeenten, stichtingen welzijn, de plaatselijke bibliotheken en andere partners
initiëren we projecten om kinderen weerbaarder te maken, de vitaliteit
van dorpen en kernen te versterken, eenzaamheid tegen te gaan en
andere plaatselijke issues aan te pakken. Daarnaast blijven we natuurlijk nauw betrokken bij de werkzaamheden van onze partners uit
het onderwijs, muziekverenigingen, toneelgroepen en andere culturele
initiatieven die wij actief begeleiden en ondersteunen.

In dat licht heeft de samenwerking met de directe collega’s van ICO
Assen en K&C een extra dimensie gekregen. In 2019 is gestart met
een verkenning voor intensieve samenwerking. In 2020 zal dit mogelijk leiden tot een nieuwe gezamenlijke opzet of organisatie. Door
deze samenwerking kunnen we de innovatie-ambitie die we hebben
beter waarmaken en onze dienstverlening verder verbeteren.

uitdagingen

De afgelopen jaren is er ﬂink gekort op het budget voor Scala. Met
de beschikbare gelden voeren we vooral activiteiten uit op het gebied
van cultuureducatie en participatie. Om dat goed te kunnen doen,
moeten we blijvend inzetten op onze kennis en kunde en de effectiviteit van onze organisatie. Daarnaast verhogen we de inzet om meer
eigen inkomsten uit de markt te verkrijgen. Gelukkig werpt dit zijn
vruchten af, want we worden steeds vaker ook buiten ons primaire
werkgebied gevraagd om onze expertise in te zetten.

onze missie

Scala blijft doen waar het goed in is: dé dienstverlener bij uitstek zijn
voor cultuureducatie en amateurkunst. Gelet op de nieuwe uitdagingen wil Scala ook meer dan voorheen een podium bieden waar jong
en oud snel en op een speelse manier kunst- en cultuurvaardigheden
aanleert om zichzelf en anderen te vermaken. De focus is hier meer
verlegd van educatie naar samen spelende wijzer worden.
Alles wat we maken moet het vermogen hebben groter te kunnen
zijn dan onze regio. Een podium geeft mensen een bereik. Scala gaat
helpt dat bereik te vergroten.
Met een sterke basis en veel ﬂexibiliteit.
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Scala is in de gemeenten en regio’s van haar werkgebied dé
netwerkspeler voor cultuureducatie en amateurkunst.
Scala heeft cursusaanbod voor het
onderwijs, ontwikkelt kunstzinnig
talent en biedt werkplaats en training
aan voor talentontwikkeling. Daarbij
zien wij ons als een netwerkspeler
van formaat en als een veelzijdig
aanbieder van cultuuronderwijs.

doelstellingen
De Scala pijlers zijn samen te vatten
in de volgende strategische doelstellingen:

Scala is hét centrum voor kunst en
cultuur in zijn werkgebied.
Hierbij richt Scala zich primair op
pijlers
cultuur- educatie en –participatie.
De strategische doelstellingen van
Dit doen we via de weg van cultuureScala zijn gebaseerd op twee pijlers:
ducatie, met name in het primair- en
voortgezet onderwijs, cultureel aan• Cultuur op School
bod voor kinderen en jongeren en het
Hieronder valt de binnenschoolse cul- opzetten en faciliteren van een netwerk
tuureducatie voor het onderwijs PO,
van zelfstandige profes- sionals
VO en MBO en de ondersteuning en
(collectieven).
advisering van scholen t.a.v. cultuurOok ondersteunen we het onderwijs
onderwijs, alsmede de regelingen
en amateurkunst en fungeren we
CMK en Muziekimpuls.
steeds meer als expertisecentrum.
Scala werkt samen met alle culturele
• Talentontwikkeling en Amateurkunst instellingen in zijn werkgebied.
Hieronder valt het vrijetijdsaanbod
Hierbij richten we ons in het bijzonvan Scala voor kinderen, jongeren en der op bibliotheken, schouwburgen,
volwassenen (kennismaking, scholing erfgoedinstellingen, collega-kunstinstelen verdieping) in alle kunstdisciplines lingen, muziekverenigingen, cultuurcoaalsmede de ondersteuning en
ches, amateurverenigingen, collectieadvisering van de amateurkunst
ven en zelfstandige professionals.
verenigingen.
Deze culturele instellingen noemen we
samenwerkingspartners. Scala werkt
daarbij markt- en vraaggericht.
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Scala ontvangt voor de volgende markten
subsidie en richt zich daarom primair op:
• primair en voortgezet onderwijs
• cultureel aanbod voor kinderen en
jongeren (tot 18 jaar)

gers verantwoordelijk voor de inhoudelijke
zaken en het bedrijfsbureau. Het hoofd
bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor alle
zakelijke aspecten. De manager inhoudelijke zaken is eindverantwoordelijk voor het
inhoudelijke programma: cursussen, lesSecundair richten we ons op de particuliere sen, projecten zowel voor scholen (Cultuur
markt waar we producten aanbieden die
op School) als voor het vrijetijdsaanbod
we kostendekkend geëxploiteerd krijgen.
(talentontwikkeling en culturele werkplaatScala heeft een gezonde verhouding vast/ sen). De directeur bewaakt het overzicht,
ﬂexibel gerealiseerd. Hierbij gaan we uit van de kwaliteit en de strategische relaties.
een verhouding vast/ﬂexibel van 30/70%.
Daarnaast is een beperkt aantal medewerScala gaat naast (reguliere) subsidie struc- kers voor administratieve taken, coördinatureel inkomsten werven uit andere brontie, pr en communicatie, voor projecten en
nen. Hierbij denken we aan bijdragen vanuit voor facilitaire aangelegenheden
de klant, incidentele projectsubsidies,
verantwoordelijk. Scala voorziet in een klein
fondsen, sponsoring, legaten, etc.
kernteam van docenten. Tevens worden,
naar behoefte, zelfstandige docenten op
geldstromen en begroting
freelance basis ingeschakeld.
In de begroting van Scala en in de deelbegrotingen per gemeente laat Scala zien
dat de verminderde subsidiestromen zijn
vertaald in een andere organisatie, in een
andere focus op gesubsidieerd aanbod
en in een ander kostenpakket voor de
gemeente. In de begroting maken we een
duidelijk onderscheid tussen de activiteitenkosten (directe kosten), de overheadkosten
en de kosten voor huisvesting.

locaties en huisvesting
Per gemeente onderzoekt Scala de huisvestingswensen en -mogelijkheden. Kosten
en subsidies die hiermee samenhangen
zetten we afzonderlijk neer. Wij zoeken voor
ons cursusaanbod de meest goedkope accommodaties, waar mogelijk in samenwerking met het onderwijs. Als de gemeente
méér wenst, maken we daar afzonderlijke
afspraken over. Daarnaast blijven De Plataan in Meppel, De Heidevlinder in Zuidwolde, Over Entinghe in Dwingeloo, De Meenthe in Steenwijk en Scala aan de Markt in
Hoogeveen onze centrale uitvalsbases.

Scala productie
3 musketiers, de musical

bemensing en taken
In een klein managementteam, aangestuurd door de directeur, zijn twee mana-
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veelzijdig expertisecentrum
Onze kennis en kunde en ons netwerk brengen we samen in ons expertisecentrum voor het onderwijs, amateurkunst en het brede
maatschappelijke veld.
Daarbij bieden we onder meer:
• informatie en advies over het aanbod in het werkgebied;
• begeleiding bij het formuleren van vragen, doorgaande leerlijnen, aansluitend bij het beleid van de school;
• leerlijnen op maat en activiteiten die vraag en aanbod bij elkaar brengen;
• samen met culturele partijen een compleet aanbod voor alle niveaus en typen scholen;
• scholing aan leerkrachten die hun kennis en vaardigheden willen bijspijkeren;
• ondersteuning en coaching aan het amateurkunstveld;
• een website waarop informatie en inspirerende voorbeelden te vinden zijn en te delen.
marketing en communicatie
We zijn in alle geledingen bezig om Scala zichtbaar te maken. Diverse marketinguitingen zijn ontwikkeld en verspreid.
We hebben hoogwaardige brochures ontwikkeld, voor het onderwijs en de particuliere markt. En we zijn door het hele jaar heen
meerdere keren per maand in de lokale en regionale media zichtbaar geweest.
Daarnaast weet Scala een breed publiek te bereiken en te binden middels sociale media (Facebook, Instagram, Twitter en YouTube).
Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld die in 2019 is uitgerold. Tevens is er een nieuwe, eigentijdse website ontwikkeld.
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Exploitatie 2019
In 2019 is een negatief jaarresultaat behaald van € 96.000 tegen een
begroot voordelig resultaat van € 14.000. Per saldo komt dit € 110.000
nadeliger uit. Dit kan worden toegeschreven aan het saldo van
eenmalige baten en lasten.
Omzet
De omzet is in 2019 toegenomen met 2,1 % (€ 51.000)
tot € 2.368.000. Ten opzichte van 2018 zijn de volgende
wijzigingen in de samenstelling van de omzet te constateren.
Hogere lesgelden
Hogere overige opbrengsten
Lagere opbrengst cultuureducatie
Lagere subsidie gemeenten
Totaal toename omzet

€ 33.000
€ 36.000
-€ 13.000
-€ 5.000

€ 51.000

De lesgelden zijn hoger door de verhoging van de tarieven.
De hogere overige opbrengsten hebben te maken met de toename van incidentele projecten ten opzichte van 2018.
De lagere subsidie gemeenten houdt verband met het afstoten
van een lesruimte in Meppel. Hierdoor is de gemeentelijke
subsidie verminderd.
De lagere opbrengst cultuureducatie wordt veroorzaakt door het
feit dat de omvang van de projecten iets geringer was.
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Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2018 toegenomen
met 7,2% (€ 167.000) tot € 2.464.000 volgens
onderstaande speciﬁcatie.
Hogere personeelskosten
€ 70.000
Hogere kosten Drentse samenwerking
€ 100.000
Hogere algemene kosten
€ 9.000
Hogere speciﬁeke kosten
€ 13.000
Lagere afschrijvingen en reserveringen
- € 3.000
Lagere huisvestingskosten
- € 18.000
Totaal toename bedrijfslasten

€ 167.000

De hogere personeelskosten worden veroorzaakt door de
toename van de personele inzet voor incidentele projecten.
In verband met de intensivering van de samenwerking van
Scala, ICO en Kunst en Cultuur Drenthe is een voorziening
getroffen met betrekking tot de in 2020 te verwachten kosten.
Door hogere kosten voor projecten Muziek Impuls en
CEMK kwamen de speciﬁeke kosten hoger uit.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2019 €
155.480.
Dit is 16,2% van het balanstotaal (in 2018 28,6%) en 6,5%
van de omzet (in 2018 10,8%).
Het resultaat over 2019 vertoont een verlies waardoor het
weerstandsvermogen verder afneemt.

Vooruitzichten komende jaren
Voor zover op dit moment kan worden overzien zal in 2020 en
2021 geen sprake zijn van een positief resultaat.
Enkele gemeenten hebben bezuinigingen aangekondigd.
Daarnaast zal de corono-crisis een negatief effect hebben.
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jaarrekening

Balans per 31 december 2019
ACTIVA
VASTE ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen en
Overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

2019
_________
54.426

497.613
406.574
_________
904.187

958.623

2018
_________
29.145

462.247
387.701
_________
879.093

879.093

PASSIVA

2019
_________

2018
_________

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Subtotaal
Resultaat voor bestemming

71.676
83.805
155.481
0

130.251
121.302
251.553
62.417

Totaal eigen vermogen

155.481

251.553

Voorzieningen
Voorziening Drentse samenwerking
Voorziening jubilea
Voorziening groot onderhoud

100.300
10.920
16.011

6.953
15.000
16.011

Totaal voorzieningen

127.231

37.964

Schulden op korte termijn
Overige schulden
Overlopende passiva

291.833
384.078

249.692
339.884

Totaal schulden op korte termijn 675.911

589.576

TOTAAL PASSIVA

879.093

958.623
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Verlies- en winstrekening

BATEN
Subsidie gemeenten
Lesgelden
Opbrengst cultuureducatie
Overige opbrengsten
Interest

LASTEN
Personeelskosten
a. Reorganisatiekosten
Af: reorganisatiekosten t.l.v. voorziening
b. Kosten Drentse samenwerking
Algemene Kosten
Afschrijvingen en reserveringen
Huisvestingskosten
Speciﬁeke kosten

Per saldo
Bijzondere baten
Bijzondere lasten
JAARRESULTAAT

2019
WERKELIJK

2019
BEGROOT

2018
WERKELIJK

1.404.158
543.720
304.856
115.002
0
____________
2.367.736

1.414.000
540.000
287.500
17.700
1.000
____________
2.260.200

1.408.890
511.164
317.884
78.937
13
____________
2.316.888

1.803.097
384
-384
100.300
121.105
26.256
316.015
97.035
____________
2.463.809

1.644.000
0
0
0
125.500
32.000
338.000
107.000
____________
2.246.500

1.733.935
31.040
-31.040
0
112.289
32.893
333.942
83.811
____________
2.296.870

- 96.073

13.700

20.018

101.073
- 5.000
___________
0

3.000
- 5.000
____________
11.700

27.771
- 47.789
___________
0
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CULTUUR OP SCHOOL
Primair onderwijs
Binnenschoolse kennismaking
Buitenschoolse oriëntatie
Cultuurmenu
AMV binnenschools
Incidentele projecten
Voortgezet onderwijs
Cultuurtraject
Buitenschoolse oriëntatie - 10 x les
Incidentele projecten
subtotaal

Meppel

Stap- Steenwijhorst
kerland

Westerveld

2.000
2.959

350
1.993
250

35

80
3.368
50

1.500

3000

30
1.227
1.126
50

De
Wolden
1.736
25

HoogeOverige
veen Gemeenten
3.500
5.402

350

600

100

7.236
485
15.299
1.376
735
5.936

1.136

300

Totaal

700

400
350

31.693

321
55
7
4
0
125
16
14
8
80
25

4
1
0
1
0
20
1
0
0
4
4

763
275
17
12
16
445
19
108
26
164
46

655

35

1891

6.794

2593

6.498

2.533

1761

11.038

Leerlingen-aantallen Scala
Talentontwikkeling
(kinderen en jongeren)
Individuele lessen
Hafabra
ABC
Korte cursussen
Ensembles/orkesten
Dans
Urban Arts
Beeldende kunst
Theater
Musical
Projecten

243
46
1
5
11
150
0
56
10
46
5

2
0
1
0
0
14
0
5
3
1
0

86
43
0
1
0
78
2
21
3
7
2

44
25
1
0
5
25
0
3
0
4
0

63
105
7
1
0
33
0
9
2
22
10

subtotaal

573

26

243

107

252
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Meppel

Stap- Steenwijhorst
kerland

Westerveld

De
Wolden

HoogeOverige
veen Gemeenten

Totaal

Culturele Werkplaats (volwassenen)
Ensembles/orkesten/koren
Dans
Korte cursus
Theater
Urban Arts
Projecten

15
13
6
0
0
1

1
0
1
0
0
0

3
3
1
0
0
1

6
0
2
0
0
3

6
1
4
0
0
4

3
1
9
0
4
33

5
2
3
0
0
2

39
20
26
0
4
44

subtotaal

35

2

8

11

15

50

12

133

Amateurkunst
leerorkesten binnenschools
Diversen
(bijeenkomsten en workshops)

350

350

subtotaal

350

350

Totalen

7.402

2.621

7.099

2.651

2.028

11.743
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Programmeren op de toekomst
Uiteindelijk gaat het om de inhoud. Welke kant willen we op als
spin in het web en als expertisecentrum? Hoe vertalen we beleid
naar inhoud?
inhoudelijke verdieping
Binnen Scala zijn we voortdurend bezig
met vernieuwing en innovatie. Meer kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines, meer inzetten op samenspel, het
aanbieden van masterclasses, workshops
en korte cursussen en meer inspelen op
de nieuwste trends, leiden tot jaarlijks
nieuw en eigentijds aanbod. Daarnaast
behouden we het goede.
collectieven
De samenwerking met de collectieven, die
lessen aanbieden voor iedereen vanaf 18
jaar, is in de afgelopen jaren heel goed. Er
ontstaan prachtige evenementen waarbij
volwassenen hun passie en kennis delen
met jong, aanstormend talent.
Zo gaven leerlingen van de collectieven
samen met leerlingen van Scala tal van
concerten en presentaties. De wisselwerking met de volwassen leerlingen van de
collectieven is van onschatbare waarde
voor de jonge cursisten van Scala.
Daarnaast biedt Scala aanvullende cursussen voor volwassenen aan, die we kostendekkend geëxploiteerd krijgen.
visitekaartjes
Een aantal volwassenenactiviteiten zoals
het Vrouwenkoor Capriccio, de Scala Big

Bands, de Scala Musical Entertainment
Groep, wedstrijddansteam TDU en een
aantal ensembles hebben én houden
we binnen de exploitatie van Scala. Dit
vanwege de hoge mate van aantrekkelijkheid voor Scala, ons publiek en onze
stakeholders. Deze activiteiten fungeren
als uithangbord voor Scala en hebben
een bijzonder karakter. Daarnaast treden
de instrumentale en vocale visitekaartjes
regelmatig op in het gehele werkgebied.
cultuureducatie met kwaliteit en
muziekimpuls
Scala heeft in 2018 op, en in samenwerking met, een groot aantal scholen in de
gemeenten Steenwijkerland en Staphorst
doorlopende leerlijnen cultuureducatie
ontwikkeld. Deze projecten draaien op
de landelijke subsidie van het Fonds
voor Cultuurparticipatie: Cultuureducatie
Met Kwaliteit (CMK). Het gaat hierbij om
doorlopende leerlijnen muziek, beeldende
kunst en cultureel erfgoed.
Ook in Drenthe heeft de regeling CMK
voor de scholen veel positiefs gebracht
op het gebied van cultuureducatie. De
stimulans vanuit de regeling heeft er voor
gezorgd dat cultuureducatie al jaren hoog
op de agenda staat bij de scholen.
Nieuwe ICC-ers worden nog steeds opgeleid en de workshops en lessen van Scala

jaarverslag 2019

worden op maat gemaakt voor de scholen
die steeds meer zelf, vaak met ondersteuning vanuit Scala en de overige cultuurpartners, hun keuzes bepalen. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het
primair onderwijs speelt hierbij een steeds
grotere rol. Daarmee weten we cultuureducatie voor de toekomst te borgen en
op een hoger niveau te brengen. In het
najaar van 2019 is er een inventarisatieronde geweest wat betreft de visie van
alle betrokken partners betreffende zowel
de scholenregeling als de productontwikkelingsregeling CMK zodat de nieuwe
tranche goed op vraag ingestoken kan
gaan worden. Op 25 november vond een
zeer goed bezochte visiebijeenkomst bij
Scala Meppel plaats waar in een goede
sfeer gepraat werd over de speerpunten
en verbeterpunten van Compenta oude
stijl en wat de aandachtspunten en focus
mag gaan worden in de nieuwe tranche
CMK Drenthe 2020-2021.
Nieuw dit schooljaar was de samenwerking met Scala binnen het traject Versterking Cultuureducatie VMBO-VSO, Scala
werkt met twee scholen samen binnen
deze regeling: De Windroos in Hoogeveen-onderdeel van Renn4/Eduwiek en met de Obadjaschool in
Zwolle.
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Met ingang van oktober 2015 is een
landelijke subsidieregeling van kracht, die
eveneens wordt verstrekt door het Fonds
voor Cultuurparticipatie: De Muziekimpuls
(onderdeel van ‘Meer Muziek in de Klas’).
Met als ambassadeurs Koningin Maxima
en theatergrootheid Joop van den Ende
worden scholen gestimuleerd om hun
muziekonderwijs naar een hoger niveau te
brengen. Speerpunten daarbij zijn: ontwikkeling doorlopende leerlijn muziek, deskundigheidsbevordering van leerkrachten
en verbinding met het culturele amateurveld.
Inmiddels heeft Scala voor 22 scholen
in haar werkgebied deze subsidie aangevraagd, welke daarna is toegekend.
In 2018 zijn wederom een aantal nieuwe scholen in samenwerking met Scala
gestart met de Muziekimpuls. Alle 22
scholen, waaronder 2 scholen van het
Speciaal Onderwijs, zitten inmiddels in het
uitvoeringstraject waarbij Scala de scholen
ondersteunt en lesgeeft.
Er wordt door de scholen in samenwerking met Scala gewerkt aan:
• Visiebepaling op cultuureducatiebeleid
• Deskundigheidstrainingen van teams
• Ontwikkelen en implementeren van leerlijnen muziek
• Thematisch toewerken naar presentaties
Binnen Scala is Alieke Ramos Marta de
specialiste op het gebied van de CMK en
de regeling Muziekimpuls.

Op donderdag 20 juni 2019 was erevoorzitter Koningin Máxima getuige van de ondertekening van Muziekakkoord Drenthe
in theater De Tamboer in Hoogeveen. In
Muziekakkoord Drenthe beloven scholen,
culturele instellingen, pabo’s, gemeenten
en provincie zich de komende jaren in te
zetten voor meer en beter muziekonderwijs op de basisscholen in Drenthe.
De ondertekening van Muziekakkoord
Drenthe werd gevierd met het lied Doe
je mee van de Drentse zangeres Martijje
dat door 500 leerlingen van basisscholen
in De Tamboer werd gezongen. De kinderen vertegenwoordigden allemaal één
van de Drentse gemeenten. Verder is er
een feestelijk programma met optredens
van verschillende schoolklassen en het
talentvolle koperkwintet Vieve Brass. Ook
singer-songwriter en Hit the North-talent Daisy uit De Wijk en Robin Tinge, de
15-jarige ﬁnalist van de Voice Kids stonden
op het podium.
de pilots in de praktijk
In de afgelopen jaren zijn diverse subsidieaanvragen van Scala gehonoreerd bij
de Provincie Overijssel in het kader van
CMK om in de gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, Nijverdal en Hardenberg
samen met de scholen een aantal doorlopende leerlijnen muziek te ontwikkelen en
deskundigheidstrainingen, coachings- en
voorbeeldlessen te geven. De stimulans

vanuit de regeling heeft er voor gezorgd
dat cultuureducatie veel hoger op de
agenda staat bij de scholen en dat het
binnenschoolse muziekonderwijs een
serieuze inhaalslag heeft gemaakt.
Ook buiten het gesubsidieerde traject om
wordt om Scala’s expertise op dit gebied
gevraagd en bieden we deskundigheidsbevordering aan zowel binnen als buiten
ons werkgebied.
lokaal cultuurmenu en amv
Scala coördineert in de gemeente Meppel
de lokale Leerlijn Cultuur Meppel en in de
gemeente Westerveld het Scholenproject
Westerveld. Daarnaast participeert Scala
zeer actief in de gemeenten Steenwijkerland, Hoogeveen, De Wolden en Staphorst bij de cultuurmenu’s en alle andere
schoolprojecten.
In de gemeente Westerveld geven vakdocenten van Scala een nieuwe vorm van
AMV op alle scholen in deze gemeente.
Bij de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de verschillende menu’s en projecten werkt Scala samen met de ICC-ers
van de scholen, stuurgroepen en tal van
netwerken, alsmede met andere culturele
partners zoals bibliotheken, theaters, musea en tal van culturele verenigingen zoals
koren, muziekverenigingen en toneelgroepen.
Alle taken van Scala op dit vlak
worden door de partners zeer
gewaardeerd.
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land van scala
Op bijna alle scholen in de gemeenten Hoogeveen, De Wolden
en Meppel is het Land van Scala al jaren een begrip. De door
Scala ontwikkelde doorlopende leerlijn cultuur, met inspirerende
lessen in alle kunstdisciplines gegeven door vakdocenten van
Scala wordt jaarlijks bijgesteld, waarbij de vraag van de scholen
leidend is. De lessen van het Land van Scala hebben, op vraag
van de scholen, verbinding met vakken als taal, rekenen en wereldverkenning. Deze verdieping van de lessen van het Land van
Scala levert de scholen een belangrijke bijdrage aan de horizontale en verticale culturele leerlijn.
compenta
Eind 2012 is door de stuurgroep Cultuureducatie met Kwaliteit
een Visie Cultuuronderwijs Drenthe ontwikkeld. Dankzij deze
visie was het mogelijk een landelijke subsidieaanvraag in te
dienen bij het Fonds Cultuurparticipatie voor het cultuuronderwijs in Drenthe. CQ centrum voor de kunsten, ICO, Centrum
voor Kunst & Cultuur, Scala Centrum voor de Kunsten en K&C
Drenthe zijn gevraagd penvoerder te zijn en de aanvraag te
doen voor Drenthe. Zij opereren in dit kader verder onder de
naam Compenta. Compenta is een instelling die fungeert als
loket en doorgeeﬂuik voor de aanvragen van de scholen. Dankzij de inzet van de stuurgroep is er vanuit het landelijke subsidieprogramma én een bijdrage van de provincie Drenthe en de
gemeente Emmen extra geld beschikbaar voor scholen met
goede plannen op het gebied van cultuuronderwijs. Inmiddels is
de regeling met vier jaar verlengd en is de subsidie voor Drenthe
toegekend. Gedurende de periode 2017-2020 kunnen we dus,
samen met de scholen, verder bouwen aan cultuureducatie.
Het jaarlijkse onderzoeksrapport EVI laat zien dat de scholen in
ons werkgebied, mede dankzij de inbreng en ondersteuning van
Scala, een duidelijke groei doormaken in de kwaliteit van hun

cultuureducatie. In de afgelopen jaren zijn er onder de naam van
Compenta steeds meer werkgroepen actief die de samenwerking tussen de culturele partijen versterken. Deze werkgroepen
werken vanuit thema’s als jeugdorkesten Drenthe, deskundigheidsbevordering, Muziekimpuls en andere regelingen.

zichtbaarheid
Scala heeft ook in 2019 weer veel van zich laten zien en horen.
We zijn op talloze plekken in ons werkgebied zichtbaar geweest
tijdens culturele evenementen. Maar ook organiseerde Scala zelf
tal van voorstellingen en concerten in haar hele werkgebied.
Op bijna alle basisscholen en op een groot aantal scholen in het
voortgezet onderwijs is Scala actief. Ook in het beroepsonderwijs in ons werkgebied zetten we onze hoogwaardige cultuurproducten neer.
We hebben open lesweken georganiseerd en onze culturele
Proeverij, waarin leerlingen verschillende lessen en cursussen
konden uitproberen, trok ook in september 2019 weer een
groot aantal potentiële leerlingen aan.
In dit jaarverslag vindt u een aantal hoogtepunten
uit de vele evenementen, concerten en optredens
die Scala heeft verzorgd.
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Evenementen

Scala doet wat met de regio!

Onze leerlingen en ensembles hebben ook in 2019 weer op zeer veel locaties in het gehele werkgebied
hun medewerking verleend aan evenementen en festivals. We hebben workshops georganiseerd en
concerten gegeven, van groots tot intiem. Daarbij spelen de ensembles, onze ‘visitekaartjes’, een grote rol. Bij deze optredens en presentaties laat Scala zich zien en leveren we een belangrijke bijdrage
aan het culturele leven in Zuid-West Drenthe en de kop van Overijssel.
20 april
Eindvoorstellingen musicalafdeling Meppel
Schouwburg Ogterop
13 januari
Nieuwjaarsconcert door de Scala BigBand Aantal deelnemers 40
Aantal bezoekers 250
Hoogeveen in Theater De Tamboer
Aantal bezoekers 250
20 april
Deelname Scala aan Gekleurd Grijs Festi1 maart
val in Diever
Scala Docentenconcert in De Plataan te
Aantal deelnemers 40
Meppel
Aantal bezoekers 100
9 - 11 mei
Uitvoeringen ‘3 Musketiers, de musical’
15 - 17 maart
door de Scala Musicalgroep Hoogeveen in
Het vierde Scala Musicalweekend in ApTheater de Tamboer
pelscha
Aantal bezoekers 1200
deelnemers 42
Enkele hoogtepunten in 2019 waren:

23 maart
Themadag Africana voor leerlingen muziek, dans en beeldend
Aantal deelnemers 100
Aantal bezoekers 300

15 juni
Eindvoorstellingen musicalklassen Hoogeveen in Theater De Tamboer
Aantal deelnemers 72
Aantal bezoekers 450
21 juni
Eindvoorstelling muziek Schouwburg Ogterop in combinatie met afscheid directeur
Ton Dohle
Aantal deelnemers 150
Aantal bezoekers 350
29 juni
Eindvoorstelling muziek in Theater De
Tamboer te Hoogeveen
Aantal deelnemers 140
Aantal bezoekers 250

17 en 18 april
Deelname Scala leerlingen en ensembles
6, 7 en 14, 15 september
aan het Meppeler Muziek Festival
Aantal bezoekers aan Scala concerten 300 Start culturele seizoen met deelname van
Scala muziek-, musical- en dansleerlingen aan U!TdagenD Hoogeveen en Kopje
Cultuur Steenwijk

dans / muziek / beeldend / media / theater / urban arts

18

ontdekscala.nl

jaarverslag 2019
9 november
Regionale Jeugdorkestendag Symfonica in D in Theater De
Nieuwe Kolk, samenwerking Scala, K&C Drenthe, ICO Assen
en Kunstbeweging Emmen
Aantal deelnemers 110
Aantal bezoekers 400
Enkele bijzondere hoogtepunten door het jaar heen
* Theatertraining voor Syrische mannen in Steenwijkerland
* Divers workshops voor mantelzorgers in Hoogeveen

13 - 29 december
Hartje Winter Festival in Hoogeveen, samenwerking Scala,
Theater De Tamboer en Bibliotheek met o.a. Scala’s Xmas en
Scala’s Kerst Musical Concert.
Tevens 6 uitverkochte voorstellingen van de theaterproductie
‘Scrooge’, een productie van Scala in samenwerking met de
andere C5 partners
Aantal bezoekers 6000

Scrooge 2019
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Scala in het nieuws
Scala kwam ook in 2019 veelvuldig in het nieuws.
Hier enkele highlights!
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Scala en het onderwijs in gemeente Meppel
In Meppel werkt Scala samen met het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO (PABO).
Primair onderwijs
Al vele jaren organiseert en coördineert
Scala tot grote tevredenheid van de
basisscholen de Leerlijn Cultuur Meppel
in de gemeente Meppel.
In samenwerking met de overige culturele
partijen en de ICC-ers van de scholen
wordt er jaarlijks een uitgebalanceerd
cultureel programma van lessen, workshops, voorstellingen en erfgoedprojecten
samengesteld voor alle kinderen van de
basisscholen.
De regeling CeMK vanuit het rijk heeft
er o.a. voor gezorgd dat er vanaf 2014
tevens een plusprogramma is ontstaan,
waardoor de scholen nog meer mogelijkheden krijgen om cultuureducatie in hun
programma op maat op te nemen.

mogelijk om vanuit het cultuurmenu de
gecertiﬁceerde ICC basiscursus te volgen.
Scala verzorgt ook het programma Het
Land van Scala op de Meppelse scholen.
Dit programma is inhoudelijk gekoppeld
aan het cultuurmenu. Het Land van Scala
is een doorlopende leerlijn cultuureducatie.
Per kunstdiscipline zijn de speciﬁeke kenmerken en leerdoelen uitgeschreven aan
de hand van de kernwoorden beleving,
kennis, maken, reﬂectie en samenwerking.
De doorgaande leerlijn is een naslagwerk
voor een ieder die een kunstzinnige les wil
ontwerpen.
Met de leerlijn als uitgangspunt zijn kunstlessen uitgewerkt voor de groepen 3 t/m
8. Het gaat om lessenseries waarbij de
Scaladocent vier keer in de klas bijvoorbeeld dansles komt geven.

De Leerlijn Cultuur Meppel bestaat uit 3
delen: het basisprogramma, keuzeprogramma en plusprogramma.
Voor leerkrachten is er deskundigheidsbe- Op een aantal basisscholen heeft Scala
vordering in het programma opgenomen, de cursus gitaar/ukelele in de klas voor
leerkrachten gegeven.
dit maken we op maat per school. De
inhoud, doelstelling en discipline van deze
deskundigheidsworkshop wordt in overleg
per school bepaald. Daarnaast is het
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8 Basisscholen uit gemeente Meppel doen
mee aan de subsidieregeling Muziekimpuls. Deze regeling is bedoeld om het
muziekonderwijs een blijvende boost te
geven. Scala heeft de scholen ondersteund bij het schrijven van de aanvraag
en is nu nauw betrokken bij de uitvoering
van de projecten.
De Mackayschool in Meppel is gestart
met een leergemeenschap; zij werken
nauw samen met Scaladocent/beeldend
kunstenaar Marjelle Barneveld. Het doel is
gezamenlijk een leerlijn beeldende kunst
uit te werken die aansluit bij de ontwikkelde leerlijn muziek en die goed aansluit bij
deze leerlingen van het speciaal onderwijs.
Zij krijgen hierbij ondersteuning van de
coördinatoren van Scala en van docentonderzoekers van de Hanzehogeschool.
Het traject valt onder een pilot die is opgezet vanuit Compenta.

Voortgezet onderwijs
In 2019 hebben de diverse scholen voor voortgezet onderwijs in Meppel workshops
van Scala ingezet. Voor Stad en Esch en CSG Dingstede hebben we voor diverse leerrichtingen CKV-dagen ingepland. Dans, beeldende kunst, grafﬁti, muziek, media
en theater, het is allemaal aan bod gekomen.
Wederom heeft Scala in samenwerking met AOC Terra vorm gegeven aan de lessen
voor de Cultklas. De leerlingen hebben lessen muziek en dans gevolgd en toegewerkt
naar ﬂitsende presentatie voor ouders en andere belangstellenden.
Ook dit jaar heeft Scala weer workshops gegeven aan peuter- en BSO- leidsters in het
kader van de nationale voorleesdagen, en Scala heeft ook een inspiratieavond voor de
Kinderboekenweek verzorgd.

deskundigheidsbevordering
van leerkrachten PO door
vakdocenten Scala

Coördinatoren vanuit Scala voor de
gemeente Meppel zijn Inge van de Louw
en Marjanne Oost. Alieke Ramos Martha
Pijl is coördinator Muziekimpuls en CMK.
Manager Inhoudelijke Zaken Gerrit Jan
Rutgers heeft zitting in de stuurgroep
Cultuureducatie Meppel.
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Scala en het onderwijs in gemeente Hoogeveen
wat zij willen, precies zoals de CMK-regeling beoogt. Zo kiest de ene school dus meer
voor muziek, de andere voor beeldend, dans of media.
De kinderateliers die Scala op scholen in de gemeente Hoogeveen aanbiedt, als verScaladocenten verzorgen jaarlijks voor alle volg op de binnenschoolse lessen, worden ook regelmatig opgezet in samenwerking
met de muziekverenigingen. Ook is Scala actief in het aanbieden van naschools aangroepen 1 t/m 8 een groot aantal workshops, in alle disciplines op de basisscho- bod in de dorpen rond Hoogeveen, zoals djembé, fotograﬁe en workshops beeldende
kunst en dans. Docententeams kregen op aanvraag een deskundigheidsbevordering
len in de gemeente. Dit mede door de
ontwikkelingen van de afgelopen jaren en op het gebied van beeldende kunst en muziek (gitaar en ukelele in de klas).
de ombuiging naar een lokaal cultuurprogramma.
Scala coördinatoren in Hoogeveen voor
het onderwijs zijn Femmy Benjamins (VO),
Maarten Gal (PO) en Hanneke van Veen.
Vanuit deze functie nemen de coördinatoren ook deel aan de werkgroepen
cultuureducatie. Manager Inhoudelijke
Zaken Gerrit Jan Rutgers heeft zitting in de
stuurgroep Cultuureducatie.
Scala participeert zeer actief in het
Cultuurprogramma van Hoogeveen.

De regeling CMK zorgt er voor dat docenten steeds vaker worden ingezet voor
deskundigheidstrainingen voor leerkrachten van de PO-scholen, hetgeen de cultuureducatie binnen de scholen ten goede
komt. Naast het cultuurmenu doen ook
bijna alle PO-scholen mee aan het Land
van Scala, de doorlopende leerlijn cultuureducatie die ontwikkeld is door Scala.
Het afgelopen jaar zijn de lessen van het
Land van Scala zoveel mogelijk op maat
gemaakt en zijn de scholen bepalend in
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voorgezet onderwijs
Door de intensieve samenwerking met de VO-scholen in
Hoogeveen ontstaan inspirerende kunstprojecten.
Kunstcarrousel Hoogeveen is daar een goed voorbeeld van.
Het is een jaarlijks terugkerend project voor alle derdeklassers
van het voortgezet onderwijs in Hoogeveen.
In 2019 werd dit al voor de 20e keer georganiseerd.
Scala-docenten hebben ook dit schooljaar veel workshops
verzorgd voor dit cultuurproject.
Daarnaast organiseerde Scala in 2019 wederom, samen met
Theater De Tamboer, The Young Directors voor het Roelof van
Echten College. Een kunstproject waarbij leerlingen workshops
volgen en een eigen voorstelling maken met ondersteuning van
Scaladocenten.
Dit resulteerde in een prachtige eindpresentatie in Theater De
Tamboer.
Voor de kunstklassen van Roelof van Echten College verzorgde
Scala ook in 2019 opnieuw een muziek- en singer-songwritersproject.
Nieuw in 2019 is dat Scala voor WolfsbosBreed een uitgebreid
aanbod heeft verzorgd voor 1e klassers. Zij volgden kenningsmakingslessen DJ, vloggen, rap, theater en fotograﬁe in Scala.
Voor Alfa College Hoogeveen (MBO) verzorgt Scala jaarlijks een
groot aantal workshops in alle disciplines tijdens de Alfa Cultuurdagen.
Bijzonder was dit jaar de samenwerking met Vepa Hoogeveen,
de studenten kregen een rondleiding in de fabriek en aansluitend in de fabriek een beeldende workshop Plastic Soep.

plastic soep project
Hoogeveen
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de wolden

Scala en het onderwijs in gemeente De Wolden
primair onderwijs
De toepassing van Cultuureducatie binnen de
scholen in gemeente De Wolden groeit. Al enige
jaren verzorgt Scala, met de doorgaande leerlijn
kunst- en cultuureducatie Het Land van Scala
(Scala’s Land van De Wolden), op alle scholen,
in alle groepen vier lessen in een door de school
gekozen kunstdiscipline. Hierdoor komen de
kinderen tijdens hun schooltijd in aanraking met
diverse vormen van kunst- en cultuureducatie.
De scholen weten hierin steeds beter hun richting te bepalen. Er wordt bewust door scholen
gekozen voor één of juist diverse kunstdisciplines en verbindingen met (vakoverstijgende)
thema’s of een opbouw naar een presentatie
op, bijvoorbeeld, een ouderavond. Ook uitbreiding van lessenseries, door inzet van CMK-gelden, is met het aanvragen van extra lessen een
aantal keren van toepassing geweest, o.a. in
de disciplines dans en muziek. Met extra inzet
van deze CMK-gelden is op ’t Oelebrod het
multidisciplinaire dans- en muziekproject Carnaval der Ruiner Dieren i.s.m. muziekvereniging
Crescendo uit Ruinen tot stand gekomen.
Ook op ’t Oelebrod is met inzet van werkdruk- verlagings-gelden op verzoek in het
schooljaar 2018-2019 een volledige doorgaande muziekleerlijn opgestart in alle groepen.
De scholen weten met hun vraag voor deskundigheidsbevordering en coaching Scala goed te
vinden. In de disciplines dans, beeldend,

muziek en theater zijn deskundigheidsessies aangeboden aan leerkrachten uit
gemeente De Wolden. Scholen willen ook cultuureducatie verbinden met schoolprojecten, waardoor ze Scala vragen een aansluitende workshop te verzorgen.
Waar nodig schuift Liesbeth Klok, de Scala coördinator Cultuur op School van de
gemeente, aan bij de Brede School-netwerken, waar met elkaar onder andere de
vraag naar naschools aanbod wordt besproken.
Daarnaast overleggen de manager inhoudelijke zaken, Gerrit Jan Rutgers, en de
coördinator Cultuur op School regelmatig met de cultuurcoaches van gemeente De Wolden om de lopende projecten, vraag en nieuw aanbod en de lessen
en cursussen op de scholen te bespreken. De manager inhoudelijke zaken van
Scala heeft tevens zitting in de stuurgroep. De coördinator Cultuur op School sluit
aan bij de ICC-overleggen.
Twee basisscholen uit gemeente De Wolden doen mee aan de subsidieregeling
Muziekimpuls. Deze regeling is bedoeld om het muziekonderwijs een blijvende
boost te geven. Scala heeft de scholen ondersteund bij het schrijven van de
aanvraag en is nu nauw betrokken bij de uitvoering van de projecten. Coördinator
Muziekimpuls is Alieke Ramos Martha.
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westerveld

Scala en het onderwijs in gemeente Westerveld

voortgezet onderwijs

Scala verzorgde in 2019 het cultuureducatieproject ‘Beeldspraak en Under Construction’
mede worden gegeven door ﬁnanciering
Scala functioneert als de spin in het culvoor Stad & Esch Diever. ‘Beeldspraak en
vanuit de CMK-regeling.
turele web van de gemeente Westerveld.
Under Construction’ was een cultuureducatief
Liesbeth Klok is de Coördinator Cultuur op De deskundigheidsbevorderingslessen hebben project, waarbij de jongeren van de klassen
school voor de gemeente.
1 en 2 van Stad & Esch lessen kregen en
een structurele plaats binnen het K.C.T.W.,
opdrachten uitvoerden, waarin de kunstdisciwaardoor de individuele kracht voor het overprimair onderwijs
dragen van kunst en cultuur en de vakoverstij- plines beeldend, media, dans en muziek de
leidraad vormden. In samenwerking met de BiIn 2019 is er binnen het Scholenproject, vanaf gende toepassing hiervan door leerkrachten
bliotheek werd o.a. op een interactieve manier
nu onder de naam Kunst en Cultuur Traject
toeneemt. Op basis van de CMK-regeling,
Westerveld (K.C.T.W.), een grote verbinding
subsidie vanuit gemeente Westerveld en geld- menig gezegde tot leven gebracht. Constructie
werd lijfelijk beleefd. Beeldende resultaten
tot stand gekomen tussen de doorgaande
stroom vanuit Scala, komt het K.C.T.W. met
waren na aﬂoop te bewonderen in een exposileerlijn cultuureducatie in de discipline media
positieve inzet van stuurgroep en werkgroep
en de bezoeken aan erfgoedlocaties in de
tot stand in het PO-onderwijs in de gemeente tie en de dans- en muziekacts werd uitgevoerd
voor de andere scholieren.
gemeente Westerveld. Binnen het K.C.T.W.,
Westerveld.
dat door Scala wordt gecoördineerd, verzorgDe jarenlange traditie van de succesvolle
Ook in de vrijetijdssector verzorgden Scaladoden culturele partners en Scaladocenten de
AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming) op
centen op diverse locaties in Westerveld
lessen cultuureducatie in de groepen 1 t/m 8
alle basisscholen groep 4/5, in Westerveld
kunstlessen. Daarbij speelt de samenwerking
op alle scholen PO. Mede dankzij de inbreng
werd in het voorjaar 2019 gecontinueerd.
met de lokale verenigingen een grote rol.
van Scala en in samenwerking met de schoM.i.v. schooljaar 2019-2020 is een pilot AMV
Voor de vier muziekverenigingen verzorgt Scala
len en culturele partners werd het K.C.T.W.
voorzien van een goed op elkaar aansluitende gestart, waarbij de AMV-uren verdeeld worden al jarenlang de landelijke Hafabra-opleiding,
over de gehele school. Alle groepen krijgen nu waarbij de leerlingen de techniek van het specombinatie van bezoeken erfgoedlocaties en
in een kortere serie AMV-lessen.
len op een instrument wordt aangeleerd, zodat
workshops media. Een bezoek aan erfgoed,
ze optimaal mee kunnen doen in hun orkest.
wordt in de klas verbonden met leskisten en
Op de Ten Darperschoele is met inzet van
De verbinding met de AMV-lessen wordt daarworkshops.
werkdruk-verlagings-gelden in het schooljaar
bij vaak gezocht door de jaarlijkse
2018-2019 een volledige doorgaande muzieeinduitvoeringen van de AMV-groepen te
Alle leerkrachten zijn uitgenodigd voor deelnakleerlijn verzorgd in alle groepen. In schooljaar combineren met optredens van de muziekverme aan de deskundigheidbevorderingsmiddag
2019-2020 wordt dit traject vervolgd en ontenigingen.
cultuureducatie op 18 oktober in De Twingel
vangt de Ten Darperschoele ook een volledige Daarnaast werd er in 2019 een korte cursus
te Dwingeloo. Overkoepelend thema was het
AMV-lessenserie groep 4/5.
georganiseerd om samen met de verenigingen
thema van de Kinderboekenweek: Reis mee!
De opgedane kennis was gelijk toepasbaar
Regelmatig wordt Scala benaderd met aanvra- De Bosnimf kinderen te stimuleren les te
nemen op een muziekinstrument en lid te
tijdens de Kinderboekenweek in het onderwijs. gen voor extra workshops, onder meer aanworden van de vereniging.
Deze lessen, die er voor zorgen dat PO-leersluitend bij projecten, thema’s of ten behoeve
krachten op een hoger niveau geschoold wor- van een jubileum of afscheid van
den in het geven van cultuureducatie, kunnen een leerkracht.
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steenwijkerland

Scala en het onderwijs in gemeente Steenwijkerland
In Steenwijk participeert Scala in de werkgroep en het Cultuurplatform.

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland verzorgde Scala het vrijetijdsaanbod
voor kinderen en jongeren in overleg met
Scala werkt in de gemeente Steenwijkerde scholen.
land voor zowel het primair als het voortLeerlingen kregen op tal van plekken in de
gezet onderwijs. Coördinatoren voor de
diverse dorpen en natuurlijk op onze vaste
gemeente Steenwijkerland zijn Maarten
locatie in theater De Meenthe les in alle
Gal en Claartje van Dokkum. Manager in- kunstdisciplines.
houdelijke zaken Gerrit Jan Rutgers maakt Honderden kinderen genoten van de
deel uit van het Platform Cultuureducatie. lessen theater, muziek en beeldende kunst
die dichtbij huis werden aangeboden. De
samenwerking met de scholen was daarbij
Scala bood in 2019 een diversiteit aan
workshops op aanvraag van de schozeer positief.
len, van rap tot klassieke muziek en van
fotograﬁe tot dans. Het aantal workshops Scala beoogt het klimaat voor de amateurgegeven door Scaladocenten in het culkunst op een hoog niveau te brengen en
tuurmenu was groot. Voor het voorgezet
te houden.
onderwijs werden CKV-dagen, cultuurDoor het succes in 2018 is Scala in 2019
dagen en workshops georganiseerd, ook vanzelfsprekend doorgegaan met de diin samenwerking met het poppodium de
verse leerorkesten op verschillende schoBuze (dj, beats en breakdance).
len, waarbij samenwerking wordt gezocht
met de amateurverenigingen in het werkDaarnaast verzorgde Scala voor alle brug- gebied. Door de wekelijkse lessen van de
klasleerlingen van RSG Tromp Meesters
vakdocenten van Scala leren de kindeeen theaterdag in Theater De Meenthe,
ren op school een instrument bespelen.
een workshopdag urban (rap, beats,
Samenspelen geeft ze een enorme kick en
hiphop, breakdance en grafﬁti) voor alle
doordat we bij de leerorkesten samenwerderde klassen en fotograﬁeworkshops
ken met de muziekverenigingen in de regio
voor de bovenbouw. Scala verzorgde ook stimuleren de leerorkesten tevens het
de toneellessen voor de leerlingen met als sociaal-culturele domein.
afsluiting twee voorstellingen in theater De
Meenthe.

leerorkesten
In het project Leerorkesten worden amateurkunstverenigingen en scholen met
elkaar in contact gebracht.
Het traject bestaat uit 3 fasen:
Fase 1 - 10 lessen (blaas- of drumklassen)
aan een volledige basisschoolgroep of
combinaties van groepen
Fase 2 - 10 lessen op school na schooltijd. Kinderen kunnen hiervoor kiezen en
de ouders/verzorgers betalen een bijdrage.
Fase 3 - kinderen kunnen kiezen voor
scholing op het instrument (muziekles
binnen de hafabra-afdeling van Scala) en
blijven lid van de muziekvereniging.
337 Kinderen maakten in 2019 deel uit
van een binnenschools leerorkest.
44 Kinderen gingen door met muzieklessen in fase 2.
Tijdens het jaarlijkse evenement Kopje
Cultuur in Steenwijk verzorgden scalaleerlingen en -ensembles optredens in Steenwijk en onze dansafdeling liet zich zien
tijdens het sfeervolle Dickens Kerst-festijn.
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gemeente Staphorst

Alle Scholen met de Bijbel voerden in 2015 een Cultuureducatie
met Kwaliteit op het gebied van muziek uit in samenwerking met
Scala. Dit CMK-traject werd bij evaluatie als zeer goed beoordeeld. Vandaar dat de 5 Scholen met de Bijbel een
borgingstraject hebben aangevraagd van meerdere jaren. Dit
schooljaar wordt ook weer het traject ‘Boek en Illustratie’ op alle
basisscholen in Staphorst uitgevoerd.
Daarnaast verzorgt Scala op alle scholen in Staphorst de
AMV-lessen. Na een nieuw traject eind 2017, waarbij Scala de
aanbesteding binnenhaalde, kunnen we ook in de komende
jaren de kinderen op alle basisscholen AMV-lessen blijven
geven.

gemeente Weststellingwerf

Hoewel Scala met de gemeente Weststellingwerf geen
subsidierelatie heeft, zijn we in die gemeente wel actief.
De scholen in het primair onderwijs krijgen van de gemeente
Weststellingwerf een bedrag per jaar voor muziekonderwijs.
Dit bedrag kunnen ze bij de cultuuraanbieder van hun keuze
besteden.
Scala stuurt elk jaar een aanbod naar alle basisscholen in
Weststellingwerf, rekening houdend met de subsidieregels van
de gemeente. Drie scholen in de gemeente maken gebruik van
het aanbod van Scala. Daarmee bereikten we in
2019 in totaal 200 basisschoolleerlingen.
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hafabra

Harmonie, Fanfare en Brassband
Op dit moment zijn er 25 muziekverenigingen die hun muzieklessen laten verzorgen door Scala Centrum voor de Kunsten.
Ook in 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met de muziekverenigingen in
het werkgebied van Scala.
Belangrijk onderwerp bij deze gesprekken zijn ledenwerving en de doorstroom
van binnenschoolse naar buitenschoolse muzieklessen. Regelmatig werd er door
de muziekverenigingen gebruik gemaakt van de 15 uurs-ondersteuningsregeling
hafabra (harmonie/fanfare/brassband) beschikbaar gesteld vanuit Scala, waarbij
professionele docenten ondersteuning bieden bij het werven van nieuwe leerlingen.
Diverse activiteiten hebben plaatsgevonden zoals:
* Het vormen van het Rabo Regio Orkest i.s.m. het Scala Musicalkoor, Scala hiphopdansers en jong muzikaal Scalatalent (publieksaantal 1400).
* Optredens van diverse blazers- en slagwerkensembles bij activiteiten zoals muziekfestivals, begeleiding koren, uitvoeringen etc. in het werkgebied Scala.
* Diverse docenten van de afdeling hafabra hebben lessen gegeven in het basisen middelbaar onderwijs m.b.t. blazers- en slagwerkklassen in het werkgebied van
Scala.
* De afdeling hafabra heeft begeleiding verzorgd bij het afstuderen van MBO muziekstudenten.
* In mei vonden de theorie-examens voor C/D-kandidaten plaats.
* Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli vonden de praktijkexamens plaats van
de examenkandidaten onder de hout-/koperblazers en slagwerkers.
Op vrijdagavond 5 juli werd de examenweek afgesloten met een openbare presentatie avond van C/D-kandidaten in Scala Hoogeveen. De geslaagden voor het
C/D-examen kregen aan het einde van deze avond op ofﬁciële wijze het diploma
uitgereikt.
In totaal slaagden er in 2019 90 leerlingen voor hun A/B/C/D-diploma bij Scala
Centrum voor de Kunsten.
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In 2018 en 2019 is er binnen de urban arts afdeling meer aandacht
besteed aan het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden
van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Wij vinden het erg belangrijk dat
alle kinderen en jongeren de mogelijkheid hebben om te kunnen participeren aan het culturele aanbod, ook wanneer het vanuit de thuissituatie ﬁnancieel niet haalbaar is.
In samenwerking met Koert Thalen (jeugd cultuurfonds) en Steven
Sleurink (sww jongerenwerk) hebben wij het afgelopen jaar meerdere
jongeren kunnen helpen door het meer onder de aandacht te brengen
bij ouders en kinderen en hierin te begeleiden.
Wij blijven het als onze grootste prioriteit zien om elk kind en elke
jongere de kans te geven om deel te nemen aan het cultureel aanbod in Hoogeveen. Ons werk heeft naast talentontwikkeling ook een
grote maatschappelijke waarde die wij erg belangrijk vinden om uit te
dragen, vooral in een tijd waar uit cijfers blijkt dat depressiviteit onder
jongeren enorm is gestegen.
Tijdens de jaarlijks terugkerende workshops (cultuurmenu en kunstcarrousel) heeft Scala wederom honderden leerlingen op school kunnen bereiken met workshops op het gebied van rap, beats, dj, grafﬁti
en vloggen.
Naar aanleiding van deze workshops merken wij duidelijk op dat er
nieuwe aanwas ontstaat.
In 2019 hebben wij in opdracht van het Kanstraject (een samenwerkingstraject van de gemeente de Wolden, de gemeente Hoogeveen
en het Alfa college) masterclasses social media gegeven aan jongeren/jongvolwassenen die in 20 weken tijd worden voorbereid op het
volgen van een opleiding. Deze masterclasses zijn speciaal voor de
leerlingen van het Kanstraject ontwikkeld en zijn bedoeld om de vooren nadelen van sociale media in kaart te brengen om ze vervolgens,
naast persoonlijk gebruik, ook professioneel in te kunnen zetten.
Voor het Roelof van Echten college hebben wij in totaal 12 vlog- en
social media workshops gegeven voor 6 klassen en daarmee over de
200 leerlingen bereikt.
Vanuit de afdeling urban heeft Scala verschillende leden mogen begeleiden naar professionele optredens zoals op het bevrijdingsfestival in

Assen en verschillende uitgaansgelegenheden (teenage party’s in de
regio en diverse landelijke cluboptredens).
Ook op het gebied van eigen muziek releasen en een eigen onderneming starten hebben wij verschillende leden begeleid in de stappen
naar professioneel werk.
Tijdens het Hoogeveense multiculturele festival waar wij de verantwoordelijkheid voor het urban podium hadden, traden verschillende
van onze artiesten en DJ’s op.
Vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur hebben 2 leden een betaalde
opdracht gekregen om een nummer te maken waarin ze vertellen over
armoede onder jongeren.
Zoals elk jaar hebben wij ook 2 nieuwe stagiaires vanuit het Alfa College en het Deltioncollege mogen begeleiden die naast hun stage ook
vrijwilligerswerk hebben gedaan.
In 2019 hebben wij Young TV nog beter op de kaart kunnen zetten
en zijn wij qua naamsbekendheid de lucht in geschoten en hebben wij
ons bereik nog meer kunnen vergroten.
Naast onze vaste werkzaamheden voor Jong Hoogeveen werd Scala
door verschillende opdrachtgevers ingehuurd en we hebben diverse
interviews, sfeerverslagen en promo video’s mogen maken zoals bij
het bezoek van Andy Lloyd uit Leeds, het bezoek van Minister Slob,
het koningspaar etc.
Daarnaast hebben wij weer heel veel jeugd kunnen bereiken tijdens
onze wekelijkse Young TV inloop in Scala en zijn wij de wijken ingegaan zoals in Krakeel (MFC) en Zuid (Zuiderbreedte) voor de naschoolse activiteiten in samenwerking met de bibliotheek, Jong Krakeel en
Jong Zuid.
Young TV wordt steeds zichtbaarder en die zichtbaarheid zal nog
groter worden nu Scala en de bibliotheek een ofﬁciële samenwerking
zijn aangegaan voor de E-werkplaats die in 2020 nog wordt gerealiseerd in de bibliotheek.
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Urban arts jongeren in actie tijdens
een van de vele evenementen

dans / muziek / beeldend / media / theater / urban arts

31

