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Voorwoord 

Het jaar 2021 was een woelig en onzeker jaar voor Scala. Nog los van alle corona-maaregelen 

heeft er ook intern een aardverschuiving plaatsgevonden. Vanwege zware bezuinigingen is het 

traject ingezet om de stichting te splitsen. Op 1 januari 2022 was de splitsing een feit.  

 

Scala blijft zich bezighouden met de cultuureducatie en amateurkunst in de vrije sector. Haar 

missie is “Scala ontwikkelt cultureel en creatief vermogen ter bevordering van het algehele welzijn 

van elk individu”.  

De afgesplitste groep medewerkers gaat verder onder de naam CultuurKlik en zorgt voor de 

cultuureducatie op de scholen. De Hafabra-activiteiten blijven vallen onder stichting Scala.  

Ondanks alle reorganisatieperikelen is het Scala gelukt om het werk gewoon door te laten gaan. 

Zoals te lezen in dit jaarverslag hebben er weer vele lessen en activiteiten plaatsgevonden die 

cultuur, met al haar impact, bij de mensen heeft gebracht. Daar zal Scala zich altijd voor blijven 

inzetten. Ik wil op deze plaats de medewerkers van Scala en alle ZZP-ers die zich aan Scala 

verbinden daarvoor bedanken.  

Het komende jaar 2022 zal vooral in het teken staan van Scala gereedmaken voor een 

commercieel voortbestaan. Dat brengt veel veranderingen met zich mee, waar het personeel mee 

moet leren omgaan. Onze dienstverlening zullen we, net als andere jaren, met enthousiasme en 

kwaliteit voorrang blijven geven, bij alle uitdagingen die we tegenkomen.  

Gezien onze goede inzet en door de jaren heen gevormde relaties heb ik alle vertrouwen dat 

Scala deze transitie tot een goed einde zal brengen. 

 

Constance Leppen, 

Zakelijk leider Scala Centrum voor de Kunsten 
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Raad van Toezicht en directie 

 

De Raad van Toezicht van Scala is in het verslagjaar 2021 tien keer bijeen geweest voor regulier 
en ad hoc-overleg. Naast controle van de financiële cijfers is er veel 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 betrokken als adviseur van de Raad van Toezicht. 

In 2021 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.  

Scala bereikt meer dan 35.000 mensen in haar werkgebied; op school, in het theater, op straat of 
op één van onze leslocaties. In 2021 was dat vaak ook digitaal i.v.m. de coronapandemie. 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 en gevolgen 

Ook in 2021 waren er stevige bezuinigingsuitdagingen. De afgelopen jaren was er al flink gekort 

op het budget voor Scala. Eind 2020 kwamen daar stevige bezuinigingen in Steenwijkerland en 
Hoogeveen bij. Beide hebben gevolgen vanaf 2022. 
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in wat wi j noemen ‘de Nacht van Hoogeveen’ – een 

gemeente die volledig wilde stoppen met de subsidie aan Scala maar op het laatste moment toch 
besloot Scala een reddingsboei toe te werpen, zijn er in 2021 veel gesprekken gevoerd met de vijf 

subsidiegemeenten over een noodzakelijk reorganisatieplan voor Scala. 

Alle Scala-gemeenten besloten in 2021 dat ze de cultuureducatie voor scholen willen blijven 
subsidiëren in de komende jaren maar de subsidie voor de cultuureducatie van de lessen en 
cursussen in de vrijetijd willen afbouwen met ingang van 2022. Met uitzondering van de subsidie 

voor de Hafabra-lessen voor de muziekverenigingen. 

De directie en de Raad van Scala werken daarop het plan uit om Scala te splitsen in twee 
verschillende stichtingen: een stichting voor de cultuureducatie op scholen (met subsidie) en een 

stichting voor de cultuureducatie in de vrije tijd (een stichting die in 3 jaar de subsidie moet 
afbouwen en commercieel moet draaien). De Stichting voor cultuureducatie op scholen moet dan 
fuseren met K&C en het ICO Assen. 

2021 stond dus in het teken van de voorbereidingen van de splitsing van Scala en de fusie van 
een deel met de provinciale partners. 
De gesprekken met de PVT en de werknemers van Scala en met de nieuwe fusiepartners hebben 
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in 2021 voor veel spanning en onrust gezorgd binnen de organisatie. De onzekerheid voor de 
toekomst legde een grote druk op personeel en docenten die voor Scala werken. 

De splitsing van Scala is met goedvinden van de 5 subsidiegemeenten eind december 2021 

gerealiseerd. Met ingang van 1 januari 2022 gaat Stichting Scala Centrum voor de Kunsten verder 
als stichting voor cultuureducatie in de vrije tijd. Scala zal in 3 jaar tijd de subsidie moet afbouwen 

en commercieel moeten gaan werken. Daarbij zijn door de gemeenten met Scala afspraken 
gemaakt over de snelheid van afbouw van de subsidie, de huisvesting en het behoud van de 
Hafabra-subsidie. 

Het afgesplitste deel gaat per 1 januari 2022 verder onder de nieuwe naam Stichting CultuurKlik. 
CultuurKlik is de stichting voor cultuur op school en zal zich daarnaast gaan richten op cultuur in 

de samenleving (o.a. sociale domein). De gemeenten blijven CultuurKlik voor hun cultuureducatie 
op scholen subsidiëren en de vrijval van gelden die ontstaat door de afbouw van de subsidie voor 
de vrijetijdstak zal worden ingezet voor projecten in het sociale domein. 

CultuurKlik gaat per 1 januari 2022 tevens bestuurlijk fuseren met het ICO-Assen en K&C en de 
drie organisaties gaan samen verder onder de naam Cultuurzaam. 

 

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. 

 

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.  
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Hierbij richt Scala zich primair op cultuureducatie en -participatie.  
Dit doen we via de weg van cultuureducatie, met name in het primair- en voortgezet onderwijs, 

cultureel aanbod voor kinderen en jongeren 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 
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, waren 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 2021 werden we daar, door de aanhoudende COVID-pandemie nog steeds extra toe 
aangespoord. Online lessen via Zoom, Teams en Skype voor de vrije tijd en streamlessen, 

opgenomen cursusmateriaal en instructiefilmpjes voor het onderwijs waren in 2021 heel gewoon. 
In de periode van februari tot de meivakantie 2021 werd zelfs het hele programma voor het 
onderwijs digitaal aangeboden. 

Ook 2021 was een heel bijzonder en moeilijk jaar is geweest voor Scala maar we zijn er best trots 
op hoe dat is gelukt. 

Gelukkig was de tweede helft van 2021 een stuk positiever en konden we al onze lessen, zowel 
op scholen als in de vrije tijd, grotendeels weer fysiek geven. 
We geloven 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 blijven daarom 
werken aan de ontwikkeling van aanbod in een meer hybride vorm. 

 
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 Kunst & Cultuurtraject 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 gaven vakdocenten van Scala in 2021 muzieklessen aan alle groepen 1 t/m 8. 

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 2021 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 2021. 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.  Op het gebied van 

muziek wordt er de mogelijkheid geboden in de bovenbouw voor verbinding met het gemeentelijke netwerk 

van muziekverenigingen en het buitenschoolse aanbod van Scala. De 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 2021. 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. Omdat  een gedeelte van het aanbod niet op school aangeboden kon worden door COVID-19 in 

de geplande periode, ontstond de financiële ruimte om een aantal scholen (op inschrijving) te trakteren op 

een cultuurochtend of middag op school. Onder de naam “Cultuurfeest op het plein” werden groepen van 

de scholen uit ons gehele werkgebied buiten verwend met diverse workshops. 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. 

In 2021 hadden vooral in het voorjaar de coronamaatregelen grote invloed op de lessen en 
cursussen in de vrije tijd. 
Doordat in het voorjaar van 2021 veel scholen gesloten waren ivm de corona of externe docenten 

niet ‘welkom’ waren en ook Scala geen fysieke lessen mocht geven, is in het voorjaar een heel 
groot deel van de lessen en workshops digitaal gegeven. 

Zo werd zelfs in de periode van de voorjaars- tot de meivakantie het hele vaste programma van 
cultuureducatie voor de scholen vervangen door een digitaal pakket. Er zijn digitale lespakketten 
gemaakt, digitale voorstellingen gemaakt  en streamlessen gegeven. 

Op deze manier konden de kinderen van de basisscholen blijven genieten van de cultuur-
educatieve lessen 

Ook de docenten in de vrijetijdssector hebben lange tijd hun lessen digitaal moeten geven en dat 

was zowel voor de docenten als leerlingen zwaar. Het fysieke contact en de stimulans die in de 
fysieke les kan worden gegeven werd gemist maar toch zijn we blij met hoe het is gegaan. 
 

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. 
 
Gelukkig zag de tweede helft van 2021 er een stuk zonniger uit en konden we vanaf eind mei 

weer bijna alle lessen fysiek geven. 
 

De kracht van Scala is samen musiceren, samen dansen, samen toneel of musical spelen en het 
samen op het podium staan! Helaas was dat ook in 2021 maar zeer sporadisch mogelijk. 
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. En gelukkig konden we het seizoen 20-21 toch afsluiten met een aantal mooie 

optredens, deels in de buitenlucht en deels binnen met weinig toegestaan publiek. 
 
Ook in het najaar van 2021 konden we weer meer naar buitentreden met onze leerlingen maar 

helaas ging half december Nederland weer dicht i.v.m. de corona en moesten een groot deel van 
onze december kerstshows worden geannuleerd. 

Alleen het 10-jarig jubileum Kerst Musical Concert door de Scala Musicalgroep Hoogeveen met 
medewerking van de Nederlandse musicalartieste Brigitte Heitzer kon nog net doorgaan voordat 
de lockdown inging en dat was fantastisch. 

 
Een ander leuk initiatief die in 2021 ontstond waren de Internationale Corona Concerten. 

Leerlingen van de muziekafdelingen van de partnergemeenten Hoogeveen, Jicin (Tsjechië) en 
Martin (Slowakije) musiceerden vanuit hun thuissituatie. De tot digitale concerten gemonteerde 
opnames werden in de drie landen met veel plezier bekeken. In totaal waren er 3 edities van deze 

Internationale Corona Concerten.  
Laten we hopen op een beter 2022 wat dat betreft want samen musiceren en optreden is voor de 

leerlingen van Scala van ‘levensbelang’.  
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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 2021. Maar gelukkig waren er toch een aantal heel mooie 
momenten waarbij we veel mensen konden laten genieten. Dit deden we ook digitaal: We hebben 
concerten live gestreamd of vooraf opgenomen en uitgezonden en voor diverse scholen digitale 

lessen ontwikkeld.   
 

* Eindvoorstellingen Musicalklassen Hoogeveen – Juni 2021 
Aangepast aan de coronamaatregelen speelden de kinderen en jongeren van musicalklas 1 t/m 4 
in Theater De Tamboer hun eindmusicals. De klassen 1 t/m 3 speelden zonder publiek en hun 

voorstelling werd gestreamd naar de ouders en familie. Alleen musicalklas 4 speelde met het 
toegestane aantal publiek in de passagezaal. 

 
* Beeldentuinconcerten in Hoogeveen – Juli 2021  
Een heerlijke middag en avond met optredens van leerlingen en docenten in de Beeldentuin van 

Hoogeveen. Er waren 3 onderdelen: zaterdagmiddag een kinderconcert, zaterdagavond een 
concert door de Musical Entertainment Groep en zondagmiddag een concert door de Scala Big 

Band Hoogeveen en de Scala Basement Bigband. 
 
* Uitdagend Hoogeveen Anders – September 2021  

Het jaarlijkse Uitdagend Hoogeveen werd nogmaals omgedoopt tot Uitdagend Anders, Een 
aangepast programma met veel optredens, alles volgens de corona richtlijnen maar wel heel 

geslaagd.  
 
* Disney & Christmas Sing A Long – December 2021 

Een streamconcert door de Musicalgroep Hoogeveen voor maar liefst 60 scholen in het hele 
werkgebied van Scala. Heerlijk samen Disney- en kerstliedjes zingen. 

 
* Jubileum Kerst Musical Concert  – December 2021  
De tiende editie van het Kerst Musical Concert door alle leden van de Scala Musicalgroep 

Hoogeveen kon nog net worden gegeven en was een geweldig succes. Om 18.00 uur ging de 
lockdown in en daardoor werden de 2 concerten verplaatst naar de ochtend en de middag. S 

morgens een vrolijk kerstconcert door de kinderen van Musicalklas 1 en 2. En ’s middags grote 
jubileumconcert met de jongeren van Musicalklas 3, de volwassengroep en een speciaal 
samengesteld koor van oud-leden van Musicalklas 4. Speciale gast was de Nederlandse 

musicalster Brigitte Heitzer 
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Gemeente Meppel 
 

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.  In 2020 hebben 10 scholen  

geparticipeerd in het Plusprogramma. In 2021 zien we een stijging, doen er 13 scholen mee.  

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.  Corona zorgt voor druk op 

de scholen, waardoor er momenteel geen leerkrachten zich aanmelden voor de ICC training. De 

inspiratietraining Visual Thinking is online door een kleine veertig leerkrachten bezocht.  De 

ontwikkeling van de  Canon van Meppel is in 2020 afgerond en in 2021 aangeboden in de Leerlijn 

Cultuur Meppel. De scholen kunnen voor zowel de groepen 5/6 als 7/8 kiezen uit één van de vier 

erfgoedactiviteiten. Deze activiteit wordt in overleg met de culturele aanbieder ingepland en zorgt 

er op die manier voor dat deze activiteit lesstofvervangend is. Een hele mooie ontwikkeling!  In 

2021 zijn  de leerlingen van groep 7 naar het beeldenpark  De Havixhorst geweest om hier de 

mooie expositie Contrast te bezoeken.  De leelringen van groep 8 zijn naar de expositie Meppeler 

drukkersstad tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Drukkerijmuseum geweest.  

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 er in 2021 wederom enkele activiteiten niet doorgegaan vanwege de Corona 

maatregelen en/of de lockdown, o.a. alle theatervoorstellingen zowel op school als in theater 

Ogterop, erfgoedactiviteiten en diverse workshops.  Vanuit Scala is de cultuurbox richting de 

scholen gegaan, scholen hebben hier met veel plezier gebruik van gemaakt.  De groepen 3/4 

hebben de voorstelling Puppet in twee films aangeboden gekregen. Zo hebben ze toch nog de 

Meppeler Verhalenroute in de klas kunnen bekijken. In samenwerking met het Cultuurmenu in 

Steenwijkerland hebben we voor de groepen 1 tot en met 4 de voorstelling Freonskip van 

theatergroep Frets in De Meenthe  in Steenwijk laten spelen. Hiervan is een zeer professionele 

registratie gemaakt. Scholen hebben deze massaal bekeken, zowel de groepen 1/2 als 3/4. Deze 

samenwerking is door de scholen als zeer positief ervaren. De voorstelling Dierendorpje is 

meegenomen naar het schooljaar 2021/2022 en heeft in september 2021 op alle kleutergroepen 

gespeeld.   
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Het jaarlijkse Scala project in samenwerking met de studenten van de Internationale Pabo (ITeps) 

van NHL Stenden Meppel is in 2021 geheel digitaal gemaakt. De studenten die dit project met als 

thema “Eenmaal, andermaal, verkocht!” organiseerden, maken allemaal deel uit van de minor Arts 

& Culture. De doelgroep was ook dit jaar weer groep 5/6 van de basisscholen in de gemeente 

Meppel. Waar in voorgaande jaren de leerlingen werden uitgenodigd om het programma te 

doorlopen op de campus van Pabo, was dat dit jaar door Covid-19 helaas verhinderd. De kinderen 

kregen een aangepast online programma. 

Via een speciale website konden de leerlingen van groep 5/6 kennismaken met meneer Joseph 

Duveen, de eigenaar van een heel speciaal kunstmuseum. Hier hebben de leerlingen zijn 

prachtige collectie ontdekt en meneer Duveen geholpen bij het beantwoorden van de vraag: ‘Wat 

is de waarde van kunst?’  Ze volgden diverse workshops. Een hele klus, met een prachtig 

eindresultaat. 

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 leerlijn muziek én 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 

opgezet vanuit Compenta.   

Coördinator vanuit Scala voor de gemeente Meppel was Marjanne Oost. Michelle Wassing was 

coördinator Muziekimpuls en CemK. Manager Inhoudelijke Zaken Gerrit Jan Rutgers had zitting in 

de stuurgroep Cultuureducatie Meppel. 

Voortgezet onderwijs  

Ook dit jaar hebben de diverse middelbare scholen 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 om te laten zien wat er allemaal is 

gebeurd.  

Ook dit jaar heeft Scala weer workshops gegeven aan peuter- en BSO-leidsters in het kader van 

de nationale voorleesdagen, we verzorgden een inspiratieavond voor de Kinderboekenweek.  

Daarnaast is een muziekdocent op Kindcentrum Kornalijn Meppel  op de BSO geweest om samen 

met de kinderen muziek te maken. 

 

3070 leerlingen  hebben  meegedaan aan de Leerlijn Cultuur Meppel – 15 scholen  

2485 leerlingen CMK regeling – Plusprogramma – 10 scholen  
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Gemeente Hoogeveen 

Scala en het Primair Onderwijs in gemeente Hoogeveen.  

Scala participeert,  naast het verzorgen van Het Land van Scala in alle groepen van alle scholen, 

zeer actief in het Cultuurprogramma van Hoogeveen. Scaladocenten verzorgen jaarlijks voor alle 

groepen 1 t/m 8 een groot aantal workshops, in alle kunstdisciplines op de basisscholen in de 

gemeente. Dit mede door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de ombuiging naar een 

lokaal cultuurprogramma. Door de bibliotheek wordt Scala regelmatig gevraagd om een groot 

gedeelte van de Erfgoedworkshops in te plannen binnen het Cultuurmenu.                                                                                                                                       

Scala coördinatoren in Hoogeveen voor het onderwijs zijn Femmy Benjamins tot juli 2021/ 

Maarten Gal  (VO),  Liesbeth Klok (PO) en Hanneke van Veen (ondersteunend). Vanuit deze 

functie nemen de coördinatoren 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. Afgelopen jaar hebben veel scholen in Hoogeveen weer de 

aanvraag voor deze regeling gedaan met begeleiding van onze adviseur Michelle Wassing. 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. Zie ook Land van Scala.  

 

Scala wordt regelmatig benaderd door scholen PO voor het verzorgen van extra workshops, 

aansluitend bij een onderwijsthema of als extra feestelijke toevoeging bij een jubileum van een 

leerkracht/ school of i.d.                                                                                                                                                          

Met c.b.s. De Sprong zijn de eerste stappen gemaakt naar een aanbod van naschools 

cultuureducatie-aanbod.  

Door de onderbreking met Corona zijn er nog 4 scholen in Hoogeveen die dit jaar een uitstel 

hebben aangevraagd en gekregen voor de regeling Muziek Impuls, samen met onze adviseur 

Michelle Wassing wordt er nu gewerkt naar het goed invullen en afronden van deze regeling . 

Ook de NPO gelden worden in Hoogeveen ingezet voor cultuurlessen! Bij De Hoeksteen in 

Nieuwlande worden de gelden ingezet om structureel muziekonderwijs in de klassen te verzorgen. 

Hierbij heeft Scala ondersteund bij de inzet van een vakdocent. En bij De Sprong worden deze 

gelden in samenwerking met Scala ingezet voor muziek- en theaterlessen. 
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Gemeente De Wolden 

 

Scala en het Primair Onderwijs in gemeente De Wolden.                                                                                           

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 eigen 

richting te bepalen. Er wordt door hen bewust gekozen voor één of juist diverse kunstdisciplines 

en verbindingen met (vakoverstijgende) thema’s.                                                                                                                                              

Extra aanvragen of uitbreiding van lessenseries, door inzet van CMK-gelden, is een aantal keren 

van toepassing geweest, o.a. in de discipline muziek.                                                                                                        

Afgelopen jaar hebben veel scholen in De Wolden weer de aanvraag voor deze regeling gedaan 

met begeleiding van onze adviseur Michelle Wassing.                                                                                                                  

Zie ook Land van Scala i.v.m. Covid-19 verandering in aanbod.                                                                                                                           

Op ’t Oelebröd, De Wezeboom, ’t Echtenest en Het Veldboeket is met NPO-gelden ingezet op 

muzieklessen in het schooljaar 2021-2022, zodat er door een vakdocent van Scala een volledige 

doorgaande leerlijn Muziek ingevoerd kan worden 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 steeds meer 

verbinden aan schoolprojecten. Scala wordt regelmatig benaderd door scholen PO voor het 

verzorgen van extra workshops, aansluitend bij een onderwijsthema of als extra feestelijke 

toevoeging bij een jubileum van een leerkracht/ school of andere gebeurtenissen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Met o.b.s. ’t Oelebröd zijn de eerste stappen gemaakt met een aanbod van naschools 

cultuureducatie-aanbod.                                                                                                                                                      

Nieuw dit jaar is Scala’s deelname aan het preventiemenu. Scala biedt voor het eerst workshops 

aan. Dit blijkt een welkome aanvulling te zijn en wordt door diverse scholen afgenomen.                                                                                                                                              

Manager inhoudelijke zaken, Gerrit Jan Rutgers, en de coördinator Cultuur op School overleggen 

regelmatig met de cultuurcoaches van gemeente De Wolden om de lopende projecten, vraag naar 

nieuw aanbod en de lessen en cursussen gegeven op de scholen te bespreken. In dit overleg en 

vanuit de ICC-ers wordt de roep om een Cultuurmenu voor het PO De Wolden steeds sterker.            

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, 

bedoeld om het muziekonderwijs een blijvende boost te geven. Door corona hebben deze scholen 

dat traject nog niet kunnen afronden. Met behulp van onze adviseur cultuureducatie Michelle 

Wassing is hiervoor uitstel aangevraagd zodat zij de komende periode dit alsnog goed kunnen 

invullen en afronden.  

Een aantal scholen hebben NPO-gelden ingezet voor muzieklessen aan alle groepen.  

Ook is er in gemeente De Wolden een leergemeenschap: CBS De Heidevlinder. Middels deze 

regeling heeft de Heidevlinder het muziekonderwijs nog meer vaste vorm kunnen geven binnen de 

school. Ook wordt er gekeken of het binnen De Wolden mogelijk is om een leergemeenschap 

Cultuureducatie te creëren met meerdere scholen, om zo het draagvlak van cultuureducatie 

binnen het onderwijs nog meer te vergroten. Hierbij staat het bewust worden van het belang van 
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cultuur onderwijs centraal (welke invloed heeft dit op de totale ontwikkeling van de leerling), maar 

daarbij ook het vraagstuk: hoe integreren we cultuureducatie in ons onderwijssysteem? 

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.  Zie ook Land van Scala.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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Alle leerkrachten zijn uitgenodigd voor deelname aan de deskundigheidbevorderingsmiddagen 

cultuureducatie. 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.  
 

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. Aan het einde van het schooljaar heeft Scala workshops 
verzorgt in de disciplines, media, muziek, beeldend en theater aan alle leerjaren ter afsluiting van 
een hectisch jaar.  

Ook in de vrijetijdssector verzorgden Scaladocenten op diverse locaties in Westerveld 

kunstlessen. Daarbij speelt de samenwerking met de lokale verenigingen een 
grote rol. In Dwingeloo en Diever werden open dagen georganiseerd met diverse workshops. 

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. 

 
PO: +/- 1200 leerlingen, 83 leerkrachten 
VO: +/-   100 leerlingen 
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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 vri jetijdsaanbod 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.  
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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.   

 
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 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  

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 2021 is er door diverse scholen gebruik gemaakt van een 

activiteit, met name Plezier met de panfluit is een workshop die het goed doet. Maar ook de 

muziekworkshop Feest in de keuken, geschikt voor alle groepen. Daarnaast zijn er in 2021 Dans de wereld 

rond, themaworkshop muziek en de beeldende workshop Daan in de ruimte afgenomen. Door Corona is 

een aantal workshops geannuleerd maar verplaatst zodat alle aangevraagde workshops doorgang konden 

vinden.. In Staphorst op de CNS is in 2020 een traject musicalbegeleiding gegeven in groep 8. De school 

was hier zo blij mee dat dit traject voor de groep 8 in 2021 een vervolg gaat krijgen. Tevens heeft de school 

in juni 2021 drie dagen lang gebruik gemaakt van kunstvakdocenten door werkdrukgelden in te zetten. 

Beeldend, drama en muziek docenten hebben op deze manier gezorgd voor werkdrukverlichting van het 

team van de school. Naast de werkdrukgelden heeft deze school de NPO gelden ingezet. Bij de start van 

het schooljaar 2021/2022 krijgen alle groepen om de week muziekles. Hiervoor worden twee 

muziekdocenten voor het gehele schooljaar 2021/2022 ingezet op de school.  

 

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.  
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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. Daar is in 2021 nog een school bijgekomen, OBS Zuid Wolvega. Op deze school hebben we 

een beeldend project met het thema ‘Ik, jij, wij’ weggezet. De groepen 3 en 4 hebben drie mooie beeldende 

lessen gekregen. Op De Velden Noordwolde, De Striepe Oldeholtpade en Fredericusschool Steggerda 

hebben we in 2021 schoolbreed activiteiten weggezet. De laatste school heeft in 2020 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 is de rest van het schooljaar zelfstandig verder in de klassen gegaan., In 2021 is de 

docent op alle groepen geweest voor een vier weekse lessenserie Cajons.  Ook op De Striepe hebben alle 

groepen een lessenserie muziek gehad van maar liefst tien weken. Daarnaast is er volop gebruik gemaakt 

van onze docenten in de Kinderboekenweek met als thema ‘Worden wat je wil’.  De leerlingen van De 

Striepe hebben een week lang genoten van drama, muziek en beeldende lessen en de week afgesloten 

met een prachtige presentatie voor belangstellenden. De school was onder de indruk van de manier 

waarop vooral de beeldende lessen werden vorm gegeven. Prachtige kunstwerken, waarbij het kind zelf 

centraal heeft gestaan, werden er gemaakt. De school wil deze week met volop gastdocenten in de 

kunstvakken graag een vervolg geven in de Kinderboekenweek 2022. 
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Afdeling HaFaBra  

 

Op dit moment zijn er 25 muziekverenigingen die de lessen laten verzorgen door Scala Centrum voor de 

Kunsten. Ook in 2021 hebben gesprekken plaatsgevonden met de muziekverenigingen in het werkgebied 

van Scala. 

Belangrijk onderwerp  bij deze gesprekken waren: de ledenwerving, de doorstroom van binnenschoolse 
naar buitenschoolse muzieklessen, met als extra drempel de coronapandemie. 

In de gemeente Steenwijkerland is overlegd met muziekverenigingen m.b.t. het opstarten van twee nieuwe 

projecten, te weten het OMI-project (Ontwikkeling Muzikale Interesse) en het DOMI-project (Door 

Ontwikkeling Muzikale Interesse). Een mooie samenwerking tussen Scala, basisonderwijs en 

muziekverenigingen, waarvoor veel belangstelling is. Door corona werden de plannen echter voorlopig 
uitgesteld.  

De examenweek voor blazers en slagwerkers was van maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli. Door 

Covid zijn een aantal examens uitgesteld en hebben alsnog plaatsgevonden op zaterdag 27 november 

zowel in Scala Meppel alsook in Hoogeveen. 
Totaal aantal geslaagde leerlingen in 2021: 80. 

I.v.m. Covid hebben veel lessen en vergaderingen online plaatsgevonden. 
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Urban Arts  

Ondanks de zware periode met alle coronabeperkingen heeft onze afdeling Urban Arts hele 

mooie projecten weten te lanceren. 

Het project Bridging the gap (een samenwerking met K&C, waarin wij jongeren met aspiraties 

binnen de Urban scene de kans bieden deel te nemen aan een talentontwikkelingstraject) kwam 
eindelijk van de grond. Rapper Koen Poelstra (24 jaar, uit Assen) is de uiteindelijke winnaar 

geworden met zijn rapnummer, geproduceerd is door NFumu Costa (één van de talenten van 
Scala). 

Het nummer werd live opgetreden in de bevrijdingssuite tijdens het online bevrijdingsfestival en hij 
mocht een officiële studio-opname maken van het nummer en een videoclip opnemen. 
 

Een ander hoogtepunt was het tweede filmproject over shaming/sexting op RSG Trompmeesters 
in Steenwijk, waaraan meer dan 20 jongeren meewerkten. Na het afronden van deze film is er 

zelfs een derde filmopdracht bijgekomen, vanuit Eekeringe.  
Voor beide films is in de bioscoop een première georganiseerd. 

Naast de reguliere lessen die bij Scala weer op gang kwamen na de lockdown hebben wij mooie 
podcasts kunnen opzetten in samenwerking met het medialab HQ6 in de bibliotheek, met een 

mooie opening in het vooruitzicht en plannen voor politieke podcasts met jongeren tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 

Vanwege alle beperkingen en het sluiten van alle binnenlocaties hebben wij samen met een 

aantal jongeren de blockparties weer in het leven geroepen. Tijdens de blockparties waar jong en 
oud elkaar in de buitenlucht kunnen ontmoeten onder het genot van een barbecue , zijn wij de 
wijken in gegaan en hebben wij verschillende workshops buiten gegeven zoals o.a. graffiti, rap 

breakdance en dj-en. Daarnaast begeleidden we de jongeren bij het organiseren van een 
basketbaltoernooi en skate demo. 

In 2021 is de creativiteit en ondernemingszin bij de jongeren groter dan ooit gebleken en hebben 

wij nieuwe formats ontwikkeld en veel nieuwe projecten en samenwerking kunnen overleggen 
voor 2022. 

 


