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Voorwoord 

Een jaarverslag in een historisch jaar is een document met geschiedkundige waarde. En dat kan 
zo maar eens het geval zijn met dit jaarverslag. Scala werd net als iedere andere organisatie hard 
geconfronteerd met de veranderlijkheid en vergankelijkheid der dingen. In de jaren voorafgaand 
aan 2020 was er sprake van een opgaande lijn qua deelnemers en financiële stabiliteit. Nieuwe 
perspectieven lonkten. Helaas werd de logische lijn ruw verstoord door het Covid-virus en de 
bijkomende pandemie. Lessen, groepsactiviteiten en uitvoeringen moesten worden stopgezet. De 
dienstverlening aan scholen kwam stil te liggen. In de tweede helft werden maatregelen nog 
steviger met onder andere een lockdown en avondklok. 

Een geluk bij een ongeluk was dat de Scalamedewerkers en -deelnemers slechts op beperkte 
schaal de gezondheidsgevolgen van de pandemie hebben ervaren. Slechts een handvol collega’s 
werd ziek en ook deelnemers bleven de vervelende effecten van Covid grotendeels bespaard. Dat 
neemt niet weg dat we bij het schrijven van dit jaarverslag nog middenin de pandemie zitten, en 
dat we alle slachtoffers van Covid in onze gedachten hebben. Uiteraard gaat onze steun uit naar 
alle mensen die de gevolgen van het virus in economische, sociale of psychische zin ervaren. 

Gek genoeg ging er als gevolg van Covid voor Scala een heel nieuwe wereld verder open, 
namelijk die van het digitale. In een zeer hoog tempo werden in de loop van 2020 alle activiteiten 
omgebouwd naar een digitale variant. Zo waren er online lessen, samenspelmomenten, 
groepsactiviteiten, optredens etc. Tussen alle ellende was dit een lichtpunt wat door velen zeer 
goed is ontvangen en enorm werd gewaardeerd. Dit biedt ook perspectief voor de toekomst. Het 
digitale is hier om te blijven. Natuurlijk wel in combinatie met het fysieke. We zijn en blijven 
mensen die het fijn vinden om met mensen te werken en dat kan niet alleen maar door het oog 
van een computerscherm. 

Als klap op de vuurpijl werd in 2020 in één van de 5 Scala gemeenten, Hoogeveen, de subsidie-
noodklok geluid waarvan de desastreuze gevolgen maar ternauwernood konden worden 
afgewend. De gemeente Hoogeveen bleek in de zomer van ’20 in zwaar financieel weer te 
verkeren. Er werden forse bezuinigingen aangekondigd met zelfs een korting van 100% op 
cultuureducatie en dus Scala. Met een grootse, gezamenlijke inspanning hebben MT, 
medewerkers, deelnemers en hun ouders, scholen en instellingen, verenigingen en inwoners van 
Hoogeveen de gemeenteraad kunnen overtuigen dat bezuinigen op cultuureducatie een enorme 
negatieve impact heeft op de samenleving en de ontwikkelkansen van kinderen en jonge mensen. 
Op 3 december 2020 besloot de Raad dat er in Hoogeveen ‘slechts’ 20% bezuinigd gaat worden 
op cultuureducatie, ingaande 1 januari 2022. In de tussenliggende periode is het aan Scala om 
een nieuwe koers te gaan varen waarin deze bezuinigingen kunnen worden opgevangen. Dit 
proces is meteen opgepakt en gaat leiden tot een stabiele organisatie die in Drenthe en Noord 
Overijssel een belangrijke rol speelt in het culturele veld. 

Als gevolg van de bezuinigingen in Hoogeveen is het fusieproces dat Scala begin 2020 was 
gestart met ICO Assen en K&C Drenthe tijdelijk op een laag pitje gezet. De fusie wordt in 2021 
weer met veel enthousiasme opgepakt. Het zal namelijk leiden tot een nog steviger positie van 
cultuureducatie in Drenthe en Noord Overijssel. Bovenal biedt het meer dan voorheen de kans 
voor Scala om de gewenste vernieuwing en transformatie door te voeren.  

Tot slot hecht ik er aan mijn collega’s bij Scala te danken voor de wijze waarop de uitdagingen van 
2020 het hoofd zijn geboden. Dit verdient een zeer groot compliment. Snel en flexibel is er 
gereageerd op de lastige situatie. Grote inzet is er gepleegd om het onmogelijke mogelijk te 
maken. Ik ben trots op de medewerkers van Scala. We kijken samen terug op een bewogen jaar.  

Thijs Torreman, 
directeur-bestuurder 
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Raad van Toezicht en directie 

 
De Raad van Toezicht van Scala is in het verslagjaar 2020 tien keer bijeen geweest voor regulier 
en ad hoc-overleg. Naast controle van de financiële cijfers is aandacht besteed aan de gevolgen 
van Covid, de bezuinigingen in Hoogeveen en de samenwerking met de Drentse collega-
instellingen K&C en ICO.  

De RvT bestaat uit de volgende personen: Rinze van der Meij (voorzitter vanaf 1 april 2020), 
Gerard Rundervoort (vice-voorzitter) en Hans Wouters (secretaris/penningmeester). Marc Thiry 
was tot 1 april 2020 voorzitter. Hij was daarna betrokken als adviseur van de Raad van Toezicht. 

In 2020 was Thijs Torreman interim directeur-bestuurder. Dit is een verlengde aanstelling. De 
Raad van Toezicht heeft hiertoe besloten in het licht van de bezuinigingen en de voorgenomen 
fusie. 

Personeelsvertegenwoordiging  

Naast de RvT beschikt Scala over een Personeelsvertegenwoordiging (PvT). Deze bestaat uit de 
volgende medewerkers:  
Marjelle Barneveld, voorzitter 
Marleen Verhoeff, secretaris 
Rudi Kaldenberg, lid 
Erik van der Weerd, lid 
Els Streuper, lid 
De directie en RvT danken de PvT-leden voor hun inzet. 
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Beleid 

Veranderen en vernieuwen in bijzondere tijden 

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 één van de vele 
kunstvormen te beoefenen, of door één van onze vele voorstellingen te bezoeken. In 2020 was 
dat vooral digitaal vanwege de Covid-pandemie. De wijze waarop Scala de snelle draai heeft 
gemaakt naar digitaal aanbod is niet alleen vernieuwend, maar getuigt tevens van de 
veranderingsbereidheid bij de medewerkers van Scala. 

Scala bereikt meer dan 35.000 mensen in haar werkgebied; op school, in het theater, op straat of 
op één van onze leslocaties. En in 2020 dus ook digitaal. Met dit digitale aanbod is ons bereik ook 
ver buiten het traditionele werkgebied gekomen.  Dit bereik koesteren we, sterker nog, we hebben 
de ambitie om dit verder te laten groeien. Het belang van kunst en cultuur is groot. 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 kwetsbare kinderen met een minder gunstige 
startpositie. Ook lesvormen en lesaanbod veranderen. 

Samenwerking  

Om met al deze vernieuwingen op volle snelheid mee te kunnen doen zoekt Scala de 
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. Door deze samenwerking kunnen we de innovatie-ambitie die we hebben 
beter waarmaken en onze dienstverlening verder verbeteren. 

Uitdagingen  

Ook in 2020 waren er weer bezuinigingsuitdagingen. De afgelopen jaren was er al flink gekort op 
het budget voor Scala. In het afgelopen jaar kwamen daar bezuinigingen in Steenwijkerland en 
Hoogeveen bij. Beide hebben gevolgen vanaf 2022. 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 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 jonge mensen op een speelse manier kunst- en cultuurvaardigheden aanleren en om 
zichzelf en anderen te vermaken. De focus is hier meer verlegd van educatie naar samenspelende 
wijzer worden. Alles wat we maken moet het vermogen hebben groter te kunnen zijn dan onze 
regio. Een podium geeft mensen een bereik. Scala helpt dat bereik te vergroten. Met een sterke 
basis en veel flexibiliteit. 
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Organisatie 

Scala is blijvend 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. 
 
pijlers  
De strategische doelstellingen van Scala zijn gebaseerd op twee pijlers: 
• Cultuur op School 
Hieronder valt de binnenschoolse cultuureducatie voor het onderwijs PO, VO en MBO en de 
ondersteuning en advisering van scholen t.a.v. cultuuronderwijs, alsmede de regelingen CMK, 
Muziekimpuls en VSO/VMBO.  
 
• Talentontwikkeling en Amateurkunst 
Hieronder valt het vrijetijdsaanbod van Scala voor kinderen, jongeren en volwassenen 
(kennismaking, scholing en verdieping) in alle kunstdisciplines alsmede de ondersteuning en 
advisering van de amateurkunst verenigingen.   
 

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 cultuureducatie en –participatie.  
Dit doen we via de weg van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs, cultureel 
aanbod voor kinderen en jongeren in de vrije tijd en het opzetten en faciliteren van een netwerk 
van zelfstandige professionals (collectieven).  
Ook ondersteunen we het onderwijs en amateurkunst en fungeren we als expertisecentrum. Scala 
werkt samen met alle culturele instellingen in zijn werkgebied. Hierbij richten we ons in het 
bijzonder op bibliotheken, schouwburgen, erfgoedinstellingen, collega-kunstinstellingen, 
muziekverenigingen, cultuurcoaches, amateurverenigingen, collectieven en zelfstandige 
professionals.  
Deze culturele instellingen noemen we samenwerkingspartners. Scala werkt daarbij markt- en 
vraaggericht.  
 
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) 
 
Secundair richten we ons op de particuliere markt waar we producten aanbieden die we 
kostendekkend geëxploiteerd krijgen. Scala heeft een gezonde verhouding vast/flexibel 
gerealiseerd. Hierbij gaan we uit van een verhouding vast/flexibel van 30/70%. Scala gaat naast 
(reguliere) subsidie structureel inkomsten werven uit andere bronnen. Hierbij denken we aan 
bijdragen vanuit de klant, incidentele projectsubsidies, fondsen, sponsoring, legaten, etc. 
 
geldstromen en begroting 
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 
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we een duidelijk onderscheid tussen de activiteitenkosten (directe kosten), de overheadkosten en 
de kosten voor huisvesting. 
 
bemensing en taken 
In een klein managementteam, aangestuurd door de directeur, zijn twee managers 
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, lessen, projecten zowel voor 
scholen (Cultuur op School) als voor het vrijetijdsaanbod (talentontwikkeling en culturele 
werkplaatsen). De directeur bewaakt het overzicht, de kwaliteit en de strategische relaties.  
Daarnaast is een beperkt aantal medewerkers voor administratieve taken, coördinatie, pr en 
communicatie, voor projecten en voor facilitaire aangelegenheden verantwoordelijk.  
Scala voorziet in een klein kernteam van docenten. Tevens worden, naar behoefte, zelfstandige 
docenten op freelance basis ingeschakeld. 
 
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 en Scala aan de Markt in 
Hoogeveen onze centrale uitvalsbases. 
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Inhoud 

 
Ons programma 
Om ons beleid inhoud te geven heeft Scala in de afgelopen tientallen jaren een prachtig 
programma samengesteld voor zowel het onderwijs als de vrije tijd. En omdat Scala met de tijd 
meegaat en voorbereid wil zijn op de toekomst blijft dit programma steeds in beweging. Innovatie 
en vernieuwing staan hoog op de agenda. 
In 2020 werden we daar, door de COVID-pandemie nog extra toe aangespoord. Waar het aantal 
digitale cursussen bij Scala voorheen als nihil was, werken we anno april 2021 bijna volledig 
digitaal. Online lessen via Zoom, Teams en Skype voor de vrije tijd en streamlessen, opgenomen 
cursusmateriaal en instructiefilmpjes voor het onderwijs zijn momenteel heel gewoon. Dat ging 
niet zonder slag of stoot maar danken we aan de kennisvergaring en tomeloze inzet van de 
docenten en de ZZP-ers die voor Scala lessen en cursussen verzorgen. 
Zonder meer kunnen we zeggen dat 2020 een heel bijzonder, moeilijk maar ook vernieuwend jaar 
is geweest voor Scala. En we zijn er best trots op hoe dat is gelukt. 
Hoe de toekomst er uit gaat zien is op het moment van het schrijven van dit jaarverslag nog 
onzeker. Uiteraard hopen we zo snel mogelijk onze lessen zowel in de scholen als in de 
vrijetijdssector weer fysiek te geven. Maar we geloven ook dat het digitale niet zal verdwijnen en in 
de toekomst zeker ook kansen biedt. Denk alleen al aan het werkgebied wat met digitaal aanbod 
geen grenzen kent. We werken toe naar een meer hybride vorm en in die zin bracht de COVID-
pandemie ons zelfs iets goeds. 
 
Onderdelen van ons programma 
Het programma van Scala kunnen we in 2 onderdelen verdelen. 
 
1. Cultuur op School 
Hiertoe rekenen we alle lessen, lessenseries en workshops die Scaladocenten verzorgen in het 
onderwijs PO, VO en MBO.  
In het PO gebeurt dat middels vaste trajecten, zoals het Cultuurmenu Hoogeveen en 
Steenwijkerland, Scholenproject Westerveld en Leerlijn Cultuur Meppel en het aanvullende Land 
van Scala in de gemeenten Hoogeveen, Meppel en De Wolden. 
Binnen het onderwijs VO en MBO werkt Scala vooral projectmatig, op vraag van de scholen, met 
onder andere cultuurdagen, Kunstcarrousel, Young Directors etc.  
 
Daarnaast biedt Scala de scholen ondersteuning en advies bij het aanvragen van subsidies voor 
cultuuronderwijs (Muziekimpuls, CMK, VSO/VMBO-regelingen). We helpen scholen bij het 
ontwikkelen van hun cultuurvisie, doorlopende leerlijnen cultuur en deskundigheidsbevordering 
van leerkrachten. Daar waar nodig en gewenst helpt Scala ook met de uitvoering. 

lokaal cultuurmenu en AMV nieuwe stijl 

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 culturele schoolprojecten. 

In Westerveld geven vakdocenten van Scala lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) op alle 
scholen in de gemeente. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de AMV in Westerveld nu voor 
alle groepen van de basisscholen. Het twee jaar lang wekelijks AMV-lessen geven aan alleen de 
groepen 5 en 6 is vervangen door een korter traject jaarlijks voor alle groepen. Zo ontstond er een 
doorlopende leerlijn Muziek voor alle kinderen op de basisscholen in Westerveld dat onderdeel 
uitmaakt van het cultuurprogramma in Westerveld. 
In Staphorst kregen in 2020 kinderen van groep 4 en 5 op de basisscholen wekelijks hun AMV les. 
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Land van Scala 

Op bijna alle scholen in de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Meppel is het Land van Scala 
een begrip en dat was het ook in 2020. 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, steeds meer 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. 

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 verenigingen zoals koren, 
muziekverenigingen en toneelgroepen. Alle taken van Scala op dit vlak worden door de partners 
zeer gewaardeerd. 
 
Bij de afdeling Cultuur op School zag het leven er anders uit in 2020. Externe docenten konden, 
vanwege alle maatregelen, een groot deel van het jaar niet op de scholen langskomen, waardoor 
veel vaste trajecten werden afgelast of uitgesteld. Steeds is er door Scala met de scholen gezocht 
naar oplossingen. Waar mogelijk werden lessen verplaatst, maar ook het digitaal maken van 
lessen en workshops gebeurde veelvuldig. In het begin van de COVID-pandemie was het veelal 
zoeken naar het digitaal leveren van de gewenste kwaliteit, maar een jaar later kunnen we stellen 
dat het digitale aanbod geweldig is gegroeid, verbeterd en zich op een kwalitatief hoog niveau 
bevindt. 
Scholen zijn zeer tevreden over de digitale producten die door Scala zijn en nog steeds worden 
ontwikkeld. 
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2. Scala in de vrije tijd 
Tot ons vrijetijdsaanbod rekenen we alle activiteiten, voorstellingen, lessen en cursussen die 
Scala verzorgt in de vrije tijd. Dit doen we in de cultuurdisciplines dans, muziek, theater, 
beeldende kunst, media en urban arts. 
Daarbinnen 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. Daarbij behouden we uiteraard altijd het goede. 
De coronamaatregelen in 2020 hadden grote invloed op de lessen en cursussen in de vrije tijd. 
Docenten moesten opeens lesgeven per Zoom, Teams of Skype en dat waren ze totaal niet 
gewend. We begonnen een ontdekkingstocht naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden en 
deelden kennis en ervaring onderling en met collega’s in het land.  
Uiteraard kostte het tijd om het digitaal lesgeven goed onder de knie te krijgen, zowel voor de 
docent als voor de leerling, maar als we kijken hoe we nu, een jaar later, nog steeds digitaal 
lesgeven, kunnen we niet anders dan trots zijn op zowel de leerlingen als de docenten. 
Ideaal? Dat zeker niet. Je mist het directe contact, de nuance en de rust in het lokaal die nodig zijn 
om een leerling optimaal te kunnen lesgeven, maar we zijn de techniek dankbaar voor de 
mogelijkheid om door te gaan.  
Gedurende periodes waarin de leerlingen wél naar Scala mochten komen bestond de les uit 
afstand houden, schoonmaken, desinfecteren en lesgeven met een plastic scherm tussen de 
docent en de leerling. 
 
De kracht van Scala is samen musiceren, samen dansen, samen toneel of musical spelen en het 
samen op het podium staan! Helaas was dat in 2020 maar zeer sporadisch mogelijk, dus 
verplaatsten we lessen zoveel we konden naar buiten om toch samen door te kunnen. 
Desondanks kon er ook heel veel níet in 2020, en dat was voor leerlingen en docenten 
teleurstellend. 
Kleine lichtpuntjes waren er met het geven van enkele buitenoptredens bij verzorgingshuizen en 
het verzorgen van wat kleine optredens in de buitenlucht voor ouders en familieleden van 
leerlingen. 
Ook mooie momenten waren de online-/streamconcerten in het voorjaar van 2020 en rond kerst. 
 
Bij het schrijven van dit jaarverslag, anno april 2021, gelden de maatregelen nog steeds. Scala is 
grotendeels dicht en de lessen geven we online. We missen onze leerlingen, we missen de 
fysieke lessen en cursussen, we missen de voorspeelavonden en de optredens en concerten. We 
missen elkaar. Want cultuur is iets wat je samen wilt beleven, waar je samen van wilt genieten en 
wat je wilt delen met anderen. Hopelijk kan dat gauw weer op de manier waarop het hoort.  
De nieuwe ervaringen nemen we echter mee naar de toekomst. De wekelijkse online les is geen 
volwaardige vervanging van de reguliere lessen, maar de mogelijkheden van het digitale lesgeven 
zijn groot.  
 
overzicht activiteiten 
Scala doet wat met de regio! 
Normaal gesproken verlenen onze leerlingen en ensembles op zeer veel locaties in het gehele 
werkgebied hun medewerking aan evenementen en festivals. Helaas waren dergelijke 
evenementen er maar weinig in 2020. Maar gelukkig waren er toch een aantal heel mooie 
momenten waarbij we veel mensen konden laten genieten. 
 
* De Corona Concerten  - Voorjaar 2020 
Instrumentale en vocale leerlingen namen werken en liederen op die in vier delen werden 
uitgezonden. Hierbij werden verzorgingshuizen en ziekenhuizen niet vergeten. Op deze manier 
konden veel mensen in de regio genieten van onze talentvolle kinderen en jongeren. 
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* Beeldentuinconcerten in Hoogeveen – Juni 2020  
De groepen van de Musicalgroep Hoogeveen verzorgden 3 middagen en avonden concertjes in 
de Beeldentuin van de Tamboer, ter vervanging van hun jaarlijkse eindvoorstellingen. 
 
* Videoclip – Juni 2020 
De leerlingen van de musicalafdeling in Meppel namen een videoclip op ter vervanging van hun 
jaarlijkse eindvoorstelling. 
 
* Uitdagend Hoogeveen Anders – September 2020  
Het jaarlijkse Uitdagend Hoogeveen werd omgedoopt tot Uitdagend Anders, Een aangepast 
programma met veel optredens, alles volgens de corona richtlijnen maar wel heel geslaagd.  
 
* Film door de dansafdelingen van Meppel en Steenwijk – December 2020  
Omdat de grote dansvoorstelling in juni werd afgelast maakten de dansgroepen van Meppel en 
Steenwijk samen een prachtige dansfilm “De Notenkraker” 
 
* Kerst Streamconcert – December 2020 
Zonder publiek in de zaal gaven leerlingen en ensembles van Scala een prachtig kerstconcert 
vanuit Theater De Tamboer. Thuis zaten familie en vrienden live mee te kijken. 
 
* Disney & Christmas Sing A Long – December 2020 
Een streamconcert door de Musicalgroep Hoogeveen voor maar liefst 60 scholen in het hele 
werkgebied van Scala. Heerlijk samen Disney- en kerstliedjes zingen. 
 
* Scala’s Xmas Online – December 2020 
Vier online concerten door leerlingen en ensembles van Scala. Prachtige Kerstmuziek drong via 
YouTube de huiskamers binnen en velen genoten van de optredens. 
Eén van de edities was speciaal gemaakt voor ouderen in verzorgingshuizen, ziekenhuizen of 
thuis en voorzien van kerstwensen door ‘bekende’ inwoners uit verschillende plaatsen in ons 
werkgebied. 
 
* Kerst Musical Concert Online – December 2020  
Alle groepen van de Scala Musicalgroep Hoogeveen namen vooraf hun jaarlijkse Kerst Musical 
Concert op. Het concert werd uitgezonden op 19 december 2020. Zo ging de negende editie van 
het traditionele kerstconcert toch door. 
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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 CMK 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 op maat in hun 
programma op te nemen.  
 
De Leerlijn Cultuur Meppel bestaat uit 3 delen: het basisprogramma, het keuzeprogramma en het 
plusprogramma.  
Voor leerkrachten is er deskundigheidsbevordering in het programma opgenomen, dit maken we 
op maat per school. De inhoud, doelstelling en discipline van deze deskundigheidsworkshop wordt 
in overleg per school bepaald. Daarnaast is het 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 eenieder 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.  
 
Helaas zijn in 2020 enkele activiteiten niet doorgegaan vanwege de lockdown, o.a. de voorstelling 
voor groep 7/8 in Ogterop, het bezoek aan het Drukkerijmuseum van groep 7/8, de 
schrijversbezoeken voor groep 5/6 en enkele workshops. In de laatste maanden voor de 
zomervakantie gingen de scholen weer open en hebben we sommige activiteiten gelukkig kunnen 
inhalen.  
Tijdens de lockdown hebben diverse Scaladocenten filmpjes gemaakt met activiteiten die kinderen 
thuis konden (mee)doen. Denk hierbij aan liedjes meezingen, muziek maken op ‘oude rommel’, 
hiphop dansen, een kunstwerk maken en meer. Deze filmpjes zijn zeer positief ontvangen. Ook is 
er de docentenpool opgezet, met hierin 14 vakdocenten van Scala. Doel van de docentenpool is 
om scholen te ondersteunen in deze moeilijke periode. Een kunstvakdocent kan worden ingezet 
bij een tekort aan leerkrachten, of als werkdrukverlichting voor het onderwijzend personeel. Zo 
hoeven scholen geen klassen naar huis te sturen, en krijgen de kinderen cultuureducatie. Er is in 
de laatste weken voor de zomer twee keer van onze docentenpool gebruikgemaakt. 
 
Acht basisscholen in de 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.   
 
In de Mackayschool in Meppel is opnieuw hard gewerkt in de leergemeenschap; zij werken nauw 
samen met Scaladocent en beeldend kunstenaar Marjelle Barneveld. Het doel is gezamenlijk een 
leerlijn beeldende kunst uit te werken die aansluit bij de ontwikkelde leerlijn muziek én die goed  
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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 opgezet vanuit Compenta. 
 
Coördinatoren vanuit Scala voor de gemeente Meppel waren Inge van de Louw en Marjanne 
Oost.  
Alieke Ramos Martha-Pijl was coördinator Muziekimpuls en CemK. Manager Inhoudelijke Zaken 
Gerrit Jan Rutgers heeft zitting in de stuurgroep Cultuureducatie Meppel.  
 
Voortgezet onderwijs  
In 2020 hebben de diverse scholen voor voortgezet onderwijs in Meppel workshops van Scala 
ingezet. Wegens corona is de CKV-dag voor Stad en Esch en CSG Dingstede verplaatst naar het 
voorjaar van 2021. Deze dag voor de verschillende leerrichtingen staat in het teken van dans, 
beeldende kunst, graffiti, muziek, media en theater. 
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 een flitsende 
presentatie voor ouders en andere belangstellenden.  
Dit jaar geen presentatie in de theaterzaal bij Scala, maar een film, zodat iedereen toch kon 
bekijken waar de leerlingen naartoe gewerkt hadden.  
 
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. 
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Gemeente Hoogeveen 

Scala en het onderwijs in gemeente Hoogeveen 

Primair onderwijs 
Scala participeert zeer actief in het Cultuurprogramma van Hoogeveen.  

Scaladocenten verzorgen jaarlijks voor alle groepen 1 t/m 8 een groot aantal workshops, in alle 
disciplines op de basisscholen in de gemeente. Dit mede door de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren en 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. 

De regeling CMK zorgt ervoor 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 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.  

 
Voortgezet 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 2020 
werd dit al voor de 20e keer georganiseerd. Scaladocenten hebben ook dit schooljaar veel 
workshops verzorgd voor dit cultuurproject.  
 
Voor de kunstklassen van Roelof van Echten College verzorgde Scala in 2020 opnieuw een 
muziek- en singer-songwritersproject. Nieuw in 2020 is dat Scala voor WolfsbosBreed een 
uitgebreid aanbod heeft verzorgd voor 1e klassers. Zij volgden kennismakingslessen 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.  
 
Voor ons gehele werkgebied geldt, dat door de Corona-pandemie workshops en lessenseries 

uitgevallen zijn. Waar mogelijk is dit opgevangen door verzetten van workshops, digitaal aanbod, 

alternatief aanbod of livestreamverbindingen. 
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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 de 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 
eigen richting te bepalen. Er wordt door hen bewust gekozen voor één of juist diverse 
kunstdisciplines en verbindingen met (vakoverstijgende) thema’s of een opbouw naar een 
presentatie op, bijvoorbeeld, een ouderavond. In het aanbod voor de groepen 1 en 2 is dit jaar een 
verbinding toegevoegd met de kinderboekenweek. 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 beeldend en muziek. Met extra inzet van deze CMK-gelden is op 
De Arendsvleugel het multidisciplinaire dans, beeldend- en muziekproject Carnaval der Dieren 
opgezet, i.s.m. muziekvereniging Bergklanken. 
 
Op ’t Oelebröd is met inzet van werkdrukverlagingsgelden op verzoek in het 
schooljaar 2020-2021 een volledige doorgaande muziekleerlijn ingevoerd in alle groepen. 
De scholen weten met hun vraag voor deskundigheidsbevordering en coaching Scala goed te 
vinden.                                                                                                                                         
In uiteenlopende disciplines zijn bijeenkomsten deskundigheidsbevordering aangeboden aan 
leerkrachten uit de gemeente De Wolden.  
Scholen willen ook cultuureducatie verbinden aan schoolprojecten, waarvoor ze Scala vragen een 
aansluitende workshop te verzorgen. 
Waar nodig schuift Liesbeth Klok, 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 was Alieke Ramos Martha.                                                                                                    
Vanuit gemeente De Wolden is CBS De Heidevlinder de school waar een leergemeenschap 
Cultuureducatie wordt opgezet. 

Voor ons gehele werkgebied geldt dat door de Corona-pandemie workshops en lessenseries zijn 
uitgevallen. Waar mogelijk is dit opgevangen door verzetten van workshops, digitaal aanbod, 
alternatief aanbod of livestreamverbindingen. 
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Gemeente Westerveld 

 
Scala en het onderwijs in gemeente Westerveld 
Scala functioneert als de spin in het culturele web van de gemeente Westerveld. 
Maarten Gal is de Coördinator Cultuur op School voor de gemeente. 
 
Primair onderwijs 
In 2020 is er binnen het Scholenproject, vanaf nu onder de naam Kunst en Cultuur Traject 
Westerveld (K.C.T.W.), een grote verbinding tot stand gekomen tussen de doorgaande leerlijn 
cultuureducatie in de discipline Media en de bezoeken aan erfgoedlocaties in de gemeente 
Westerveld. Binnen het K.C.T.W., dat door Scala wordt gecoördineerd, verzorgden culturele 
partners en Scaladocenten de lessen cultuureducatie in de groepen 1 t/m 8 op alle scholen P.O.  
Mede dankzij de inbreng van Scala en in samenwerking met de scholen en culturele partners 
werd het K.C.T.W. voorzien van een goed op elkaar aansluitende combinatie van bezoeken aan 
erfgoedlocaties en workshops beeldende kunst en muziek met als thema “Plastic Soup”. Een 
bezoek aan erfgoed wordt in de klas verbonden met leskisten en workshops. 
 
Alle leerkrachten zijn uitgenodigd voor deelname aan de deskundigheidbevorderingsmiddagen 
cultuureducatie. I.v.m de coronamaatregelen heeft dit online plaatsgevonden. De opgedane 
kennis was gelijk toepasbaar in het onderwijs.  
De deskundigheidsbevordering is er op gericht PO-leerkrachten op een hoger niveau te brengen 
v.w.b. het geven van cultuureducatie. De lessen kunnen mede worden gegeven door financiering 
vanuit de regeling CMK. De deskundigheidsbevorderingslessen hebben een structurele plaats 
binnen het K.C.T.W., waardoor de individuele kracht voor het overdragen van kunst en cultuur en 
de vakoverstijgende toepassing hiervan door leerkrachten toeneemt.  
Op basis van de CMK-regeling, subsidie vanuit gemeente Westerveld en geldstroom vanuit Scala, 
komt het K.C.T.W. met positieve inzet van stuurgroep en werkgroep tot stand in het PO-onderwijs 
in de gemeente Westerveld.  
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De jarenlange traditie van de succesvolle AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming) op alle 
basisscholen groep 4/5 in Westerveld werd in het voorjaar 2019 gecontinueerd.  
M.i.v. schooljaar 2019-2020 is een pilot gestart, waarbij de AMV-uren verdeeld worden over de 
gehele school. Alle groepen krijgen nu in een kortere serie AMV-lessen.  
Op de Ten Darperschoele wordt met inzet van werkdrukverlagingsgelden in het schooljaar 2018-
2019 een volledige doorgaande muziekleerlijn verzorgd in alle groepen. In schooljaar 2019-2020  
wordt dit traject vervolgd en ontvangt  de Ten Darperschoele ook een volledige AMV-lessenserie 
voor groep 4/5.                                                 
Regelmatig wordt Scala benaderd met aanvragen voor extra workshops, onder 
meer aansluitend bij projecten, thema’s of ten behoeve van een jubileum of afscheid 
van een leerkracht. 
 
voortgezet onderwijs 
In 2020 stond het  cultuureducatieproject “Vrijheid in kunst” gepland voor Stad & Esch Diever. 
Vrijheid in kunst is een cultuureducatief project, waarbij de jongeren van de klassen 1 en 2 van 
Stad & Esch lessen krijgen en opdrachten uitvoeren waarin de kunstdisciplines beeldend en 
media de leidraad vormen. De workshops zijn Recycle Art, Action Painting en Shadow Art. I.v.m. 
corona is dit uitgesteld naar 2021.  

Ook in de vrijetijdssector verzorgden Scaladocenten op diverse locaties in Westerveld 
kunstlessen. Daarbij speelt de samenwerking met de lokale verenigingen een 
grote rol. Voor de vier muziekverenigingen verzorgt Scala al jarenlang de landelijke 
Hafabra-opleiding, waarbij leerlingen de techniek van het spelen op een instrument wordt 
aangeleerd, zodat ze optimaal mee kunnen doen in hun orkest. 
De verbinding met de AMV-lessen wordt daarbij vaak gezocht door de jaarlijkse 
einduitvoeringen van de AMV-groepen te combineren met optredens van de muziekverenigingen. 
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Gemeente Steenwijkerland 

 
In Steenwijk participeert Scala in de werkgroep en het Cultuurplatform. 

Scala werkt in de gemeente Steenwijkerland voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. 
Coördinator voor de gemeente Steenwijkerland is Maarten Gal.  Manager inhoudelijke zaken 
Gerrit Jan Rutgers maakt deel uit van het Platform Cultuureducatie. 

Scala bood in 2020 een diversiteit aan workshops op aanvraag van de scholen, van rap tot 
klassieke muziek en van fotografie tot dans. Het aantal workshops gegeven door Scaladocenten 
in het cultuurmenu was groot. Voor het voortgezet onderwijs werden CKV-dagen, cultuurdagen en 
workshops georganiseerd.  
Daarnaast verzorgde Scala voor alle brugklasleerlingen van RSG Tromp Meesters een theaterdag 
in Theater De Meenthe en een workshopdag Urban (rap, beats, hiphop, breakdance en graffiti). 
Scala verzorgde ook toneellessen voor de leerlingen. De afsluiting met twee voorstellingen staat 
gepland in theater De Meenthe.  

Op CSG Eekeringe geven docenten van Scala het gehele jaar workshops in alle kunstdisciplines 
aan de nieuw opgezette cultuurklas.  
In opdracht van de gemeente Steenwijkerland verzorgde Scala het vrijetijdsaanbod voor kinderen 
en jongeren, in overleg met de scholen. 
Leerlingen kregen op tal van plekken in de diverse dorpen en natuurlijk op onze vaste locaties in 
theater De Meenthe en de Bernhardschool les in alle kunstdisciplines. Daarnaast is er gestart met 
een Djembégroep.  
Honderden kinderen genoten van de lessen theater, muziek en beeldende kunst die dichtbij huis 
werden aangeboden. De samenwerking met de scholen was daarbij zeer positief. 
 
Scala beoogt het klimaat voor de amateurkunst op een hoog niveau te brengen en te houden. In 
2020 zijn we doorgegaan met de diverse leerorkesten op verschillende scholen, waarbij 
samenwerking wordt gezocht met de amateurverenigingen in het werkgebied. Door de wekelijkse 
lessen van de vakdocenten van Scala leren de kinderen op school een instrument bespelen. 
Samenspelen geeft ze een enorme kick en doordat we bij de leerorkesten samenwerken met de 
muziekverenigingen in de regio stimuleren de leerorkesten tevens het sociaal-culturele domein. 
 
Leerorkesten – OMI-DOMI 
In het project Leerorkesten worden amateurkunstverenigingen en scholen met elkaar in contact 
gebracht. Om meer kinderen te bereiken worden de leerorkesten uitgebreid onder de titel OMI-
DOMI.  

Project OMI – Ontwikkeling Muzikale Interesse 
Alle kinderen van groep 5 krijgen een lessenserie van 4 lessen onder schooltijd. De lessenserie is 
muziekbreed; kennismaking met instrumenten, luisteren, zingen, spelen en bewegen.   

Alle kinderen uit groep 6 krijgen een lessenserie die speciaal gericht is op de HaFaBra (Harmonie-
Fanfare-Brassband). Binnen de lessenserie wordt speciaal aandacht besteed aan de 
muziekverenigingen in de gemeente Steenwijkerland.  

Project DOMI – Doorontwikkeling Muzikale Interesse  
Scholen kunnen zich hiervoor aanmelden. Er worden jaarlijks 5 scholen uitgekozen die het project 
op hun school kunnen uitvoeren.  
DOMI is een samenspelproject waarin de kinderen echt muziek gaan maken op instrumenten die 
ze te leen krijgen van de vereniging en/of Scala. Er zijn hiervoor blaas- en slagwerkinstrumenten 
beschikbaar.   
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Elke school krijgt 20 lessen waaraan de kinderen van groep 5 en 6 die echt geïnteresseerd zijn, 
kunnen meedoen. Moeten is er dus niet bij, wél heel veel plezier. De lessen vinden plaats onder 
schooltijd. 
De cursus sluiten we af met een leuke presentatie voor alle andere kinderen van de school en de 
ouders. Bij het hele traject is de muziekvereniging uit de buurt betrokken. 

De lessen konden i.v.m corona dit seizoen geen doorgang vinden. Scala heeft daarom een 
digitaal aanbod gemaakt over de HaFaBra voor alle scholen in Steenwijkerland.  

130 kinderen maakten in 2020 deel uit van een binnenschools leerorkest. 44 kinderen gingen door 
met muzieklessen in fase 2. 
 
Tijdens het jaarlijkse evenement Kopje Cultuur in Steenwijk, dit jaar aangepast naar “Meenthe 
festival”, verzorgden Scalaleerlingen en -ensembles optredens in Steenwijk en onze dansafdeling 
liet zich zien tijdens het sfeervolle Dickens kerstfestijn.  
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Gemeente Staphorst  
 
AMV-Staphorst: 
De uitvoeringen die altijd plaatsvinden tegen de zomervakantie zijn helaas afgelast door de  
coronamaatregelen.  
De lessen zijn deels fysiek doorgegaan waar dat kon en mocht en een groot deel van de lessen is 
digitaal aangeboden zodat de kinderen ook tijdens de lockdown konden genieten en leren van de 
vakdocenten muziek. Hanneke van Veen is coördinator voor de AMV-lessen. 
 
Marjanne Oost is de Scala-coördinator die de aanvragen verwerkt die binnenkomen via Jong in 
Staphorst. Jong in Staphorst is een website waar de scholen in Staphorst gebruik van maken voor 
keuze-activiteiten. Hiervoor levert Scala een jaarlijks aanbod aan. In 2020 is er door diverse 
scholen gebruik gemaakt van een activiteit, met name Plezier met de panfluit is een workshop die 
het goed doet. Door Corona is een aantal workshops geannuleerd. In Staphorst op de CNS is een 
traject musicalbegeleiding gegeven in groep 8. De school was hier zo blij mee dat dit traject voor 
de nieuwe groep 8 een vervolg gaat krijgen.  

 

Werk van Boek & Illustratie, jaarlijks project van Staphorst 
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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, ook in 2020.  
Op De Velden, De Striepe en Fredericusschool Steggerda hebben we in 2020 schoolbreed 
activiteiten weggezet. De laatste school heeft een cajontraject gevolgd onder leiding van één van 
onze slagwerkdocenten. Via Scala hebben ze instrumenten aangeschaft en het team heeft een 
inspiratietraining gekregen. De Scaladocent is in alle groepen geweest om een les te geven. Het 
team gaat de rest van het schooljaar zelfstandig verder in de klassen. Voor het komende 
schooljaar is het de bedoeling om een lessenserie met dit instrument weg te zetten in alle 
groepen. 
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Afdeling HaFaBra  

 
Op dit moment zijn er 25 muziekverenigingen die de muzieklessen laten verzorgen door Scala 
Centrum voor de Kunsten. Ook in dit cursusjaar hebben gesprekken plaatsgevonden met de 
muziekverenigingen in het werkgebied van Scala. 
Belangrijke onderwerpen in deze gesprekken zijn: ledenwerving en de doorstroom van 
binnenschoolse naar buitenschoolse muzieklessen. Ook de beperkingen ten gevolge van de 
corona-pandemie werden veel besproken.  

In de gemeente Steenwijkerland startten we de overleggen met muziekverenigingen over het 
opstarten van twee nieuwe projecten. OMI (Ontwikkeling Muzikale Interesse) en DOMI (Door 
Ontwikkeling Muzikale Interesse). Kinderen maken binnen- én buitenschools kennis met muziek 
en muziekinstrumenten en ontdekken waar hun talent ligt. Een prachtige samenwerking tussen 
Scala, basisonderwijs en muziekverenigingen. Door de pandemie werd de aftrap van het project 
helaas uitgesteld.  

In Hoogeveen vonden er intensieve gesprekken plaats met de besturen van de 
muziekverenigingen in de gemeente over het eventueel totaal wegbezuinigen van Scala. De 
verenigingen voorzagen het wegvallen van de opleidingsmogelijkheden en examens voor de 
diverse instrumentale leerlingen en zetten zich met hart en ziel in voor ons behoud. 
  
Door Covid-19 konden de muziekverenigingen vrijwel geen gebruik maken van de 15 uurs- 
ondersteuningsregeling hafabra beschikbaar gesteld vanuit Scala (ondersteuning door 
professionele docenten binnen de muziekverenigingen). Dit pakken we zo spoedig mogelijk weer 
op.  

Op 1 februari 2020 vond het concert plaats van het Rabo Regio Orkest i.s.m. het Scala 
Musicalkoor, Scala hiphopdansers en jong muzikaal Scalatalent (publieksaantal 1400).  
We mochten twee nationaal bekende artiesten begeleiden, Trijntje Oosterhuis en Danny de Munk. 

Toen Trijntje Oosterhuis kort voor het concert ziek werd, namen “onze” zangeressen Nine Roest 
en Yoanique Hillen, lid van de Scala Musicalgroep, haar zangnummers moeiteloos over. 
Hier werd het bewijs geleverd hoe belangrijk een kwalitatief goede opleiding is!   

Diverse docenten van de hafabra-afdeling gaven blazers- en slagwerkklassen in het 
basisonderwijs. 

Op 26 juni 2020 vonden de theorie-examens C/D kandidaten plaats. 

Alle praktijkexamens 2020 zijn vanwege de pandemie uitgesteld naar de week van 28 juni t/m 
vrijdag 2 juli 2021.     
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Urban Arts  

 
Het jaar 2020 zal voor iedereen een enerverend jaar zijn geweest en ook voor de afdeling Urban 
van Scala en al zijn afdelingen was dit het geval. 
Waar wij met goede moed waren begonnen met ambitieuze plannen, nieuwe projecten en 
waardevolle samenwerkingen daar wierpen blokkades zich op in de vorm van corona en de 
dreigende bezuinigingen. De impact van de dreigende bezuinigingen is al duidelijk vermeld, maar 
de stem van de Hoogeveense inwoners en onze gemeenteraadsleden die het belang van Scala 
op tijd hebben ingezien heeft ons allemaal, in de positieve zin van het woord, diep geraakt. Onze 
urbanleden en -leerlingen hebben stevig van zich laten horen d.m.v. vlogs, muziek en andere 
vormen van creativiteit. Het bracht leden van verschillende afdelingen samen, met als doel het 
behouden van cultuureducatie in Hoogeveen. 

Naast de bezuinigingen was het vooral corona die alles on hold heeft gezet. 
Projecten zoals o.a. HQ6, waarin wij als Scala een belangrijke partner zijn m.b.t. het creëren van 
aanbod en het leveren van diensten, heeft enorme vertraging opgelopen. 
Wel staat er inmiddels een prachtig medialab, waar wij tijdens Uitdagend Hoogeveen een 
succesvolle podcast met jongeren en ouderen hebben kunnen maken en waar nog heel veel 
andere mooie kansen liggen binnen de digitale en grafische wereld. 
Wij kijken er dan ook erg naar uit om weer aan de slag te gaan en kunnen niet wachten op de 
officiële opening! 
Ook het project Bridging the Gap liep vertraging op vanwege corona en moest meerdere keren 
herschreven worden om het toch van de grond te krijgen. 
BDG is een samenwerking met K&C, waarin wij jongeren met aspiraties binnen de Urban scene 
de kans bieden deel te nemen aan een talentontwikkelingstraject. 
 
https://www.dvhn.nl/drenthe/assen/Stichting-Kunst-Cultuur-houdt-wedstrijd-voor-Drentse-rappers-
met-Bridging-the-Gap-26674144.html 

Vertraagd, maar inmiddels vlekkeloos op gang gekomen is een online filmproject over 
shaming/sexting op RSG Tromp Meesters in Steenwijk. 
Jongeren van VSO en regulier onderwijs hebben samen met Zukarn een script gemaakt en 
verfilmen dit met als doel jongeren te informeren over de gevolgen van online shaming en sexting. 
Er zijn inmiddels zelfs al afspraken gemaakt voor een 2e film en de film zal worden gekoppeld aan 
interactieve workshops voor op de scholen. 

De projecten die in 2020 gelukkig wél gewoon konden doorgaan waren de zomeractiviteiten in 
opdracht van de gemeente, sport en cultuurkamp en de zomerprojecten zoals de Scala tour 
waarin wij verschillende dorpen bezochten en vlog-, graffiti- en rapworkshops hebben gegeven. 
Ook wij hebben in 2020 veelal moeten uitwijken naar digitale oplossingen met onze leden in de 
vorm van teams meetings en vlog- en filmopnames in de buitenlucht met de gepaste afstand en 
aantal personen per keer. 

De afdeling Urban staat te springen om z.s.m. weer gezond en als vanouds van start te kunnen 
om zo Hoogeveen en omstreken op een creatieve manier leven in te blazen. 

 

 

 

 

https://www.dvhn.nl/drenthe/assen/Stichting-Kunst-Cultuur-houdt-wedstrijd-voor-Drentse-rappers-met-Bridging-the-Gap-26674144.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/assen/Stichting-Kunst-Cultuur-houdt-wedstrijd-voor-Drentse-rappers-met-Bridging-the-Gap-26674144.html
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Zie bijlagen  1. Leerlingenaantallen per gemeente 
     2. Financieel 
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BIJLAGE 1 
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BIJLAGE 2 

Exploitatie 2020  

In 2020  is een positief jaarresultaat behaald van ruim € 37.000 tegen een begroot voordelig resultaat van  
€  2.700. Per saldo komt dit  € 35.000 nadeliger uit. Dit kan worden toegeschreven aan het saldo van 
eenmalige baten en lasten.  

Omzet  

De omzet is in 2020 afgenomen met 4,5% (€ 106.000 )tot € 2.262.000. Ten opzichte van 2019 zijn de 
volgende wijzigingen in de samenstelling van de omzet te constateren.  

Lagere subsidie gemeenten € 3.000 

Lagere lesgelden € 26.000 

Lagere opbrengst cultuureducatie € 42.000 

Lagere overige opbrengsten  € 35.000 

Totaal toename omzet € 106.000 

 
De lesgelden zijn lager door  de terugloop van het leerlingenaantal als gevolg van de coronacrisis.  
De lagere opbrengst cultuureducatie wordt veroorzaakt door het feit dat de omvang van de projecten 
geringer was ook als gevolg van de coronacrisis.  
De lagere overige opbrengsten hebben te maken met het feit dat de omvang van de incidentele projecten 
ook geringer was.  
 
Bedrijfslasten  

De bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2020 afgenomen met 9,7% (€ 239.000) tot € 2.225.000 volgens 
onderstaande specificatie.  

Lagere personeelskosten  € 180.000 

Lagere kosten Drentse samenwerking € 55.000 

Lagere specifieke kosten € 35.000 

Hogere algemene kosten -€ 16.000 

Hogere huisvestingskosten  -€ 15.000 

Totaal toename bedrijfslasten  € 239.000 

De lagere  personeelskosten worden veroorzaakt door de afname 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 de coronacrisis vonden er veel minder activiteiten plaats dan verwacht. Hierdoor kwamen de 
specifieke kosten lager uit.   
Door eenmalige kosten voor ict waren de algemene kosten hoger dan verwacht.   
De huisvestingskosten waren hoger door hogere kosten voor de hoofdvestigingen in Meppel en 
Hoogeveen.   

Eigen vermogen   

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 €  192.856.  Dit is 23,3% van het balanstotaal (in 
2019 16,2%) en 8,5% van de omzet (in 2019 6,5%). Het resultaat over 2020  vertoont een geringe winst 
waardoor het  weerstandsvermogen iets toeneemt.  
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Vooruitzichten komende jaren   

Voor zover op dit moment kan worden overzien zal in 2021  en 2022 geen sprake zijn van een positief 
resultaat. Enkele gemeenten hebben bezuinigingen aangekondigd. Daarnaast zal de corona-crisis een 
negatief effect hebben.  
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