JAARVERSLAG 2018

OVER TALENT ONTDEKKEN EN TOEKOMSTPLANNEN

VOORWOORD
Stichting KLEURinCULTUUR (KIC) bestond in 2018 vijf jaar. Dat
was een mooi moment om de balans op te maken en nieuwe
plannen te maken voor de toekomst. KIC brengt op kleurrijke wijze
naschoolse kunst- en cultuureducatie in de verschillende
stadsdelen, buurten, wijken en scholen in Almere. Wij organiseren
kunstzinnige workshops in de ARTlabs in de verschillende
stadsdelen en op de brede scholen, bijzondere wijkprojecten met de
Kunstbus en coördineren het Leerorkest Almere. Onze primaire
doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar. KIC is er
voor alle kinderen in Almere en heeft in het bijzonder aandacht voor
kinderen die opgroeien in de zogenoemde aandachtswijken.

Professionaliseringsslag
In de afgelopen vijf jaren is de stichting uitgegroeid tot een
volwaardige partner binnen het culturele veld in Almere. De artistiek
leider neemt deel aan het zogenaamde DOCA overleg en heeft
regelmatig overleg met sociale en culturele partners. Naast de
organisatie van de Kunstbus is KIC verantwoordelijk voor de
programmering van stichting CultuurSpoor NieuwLand (CSNL) en
het Leerorkest Almere. KIC wil ook in de toekomst haar ambitie en
maatschappelijke taak blijven uitvoeren. Om dit te realiseren was
een verlichting van de administratieve druk en een
professionaliseringsslag binnen de organisatie wenselijk.
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Er is naast een artistiek leider ook een vaste projectleider en een
communicatie- en marketingdeskundige aangesteld. Tevens
hebben wij een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de
wensen en mogelijkheden met betrekking tot het samenvoegen van
KLEURinCULTUUR met CSNL en het Leerorkest Almere. Op basis
van de uitkomst van dit onderzoek hebben we besloten dat KIC en
CSNL een vrijwel gelijke doelstelling hebben en is CSNL
ondergebracht bij KIC. Het Leerorkest willen we graag als aparte
stichting behouden, aangezien het Leerorkest een bijzondere
uitstraling heeft, die niet onder de noemer van KIC te vangen valt.
Wel doen wij al vanaf de oprichting van het Leerorkest Almere de
organisatie en hebben we één gemeenschappelijke aanvraag
ingediend bij de gemeente Almere voor zowel KIC, CSNL als het
Leerorkest Almere, onder de noemer Stichting KLEURinCULTUUR
geeft kleur aan talent!
Middels dit verslag willen wij U graag een overzicht geven van onze
activiteiten en een aantal hoogtepunten uit 2018 toelichten.
Claudia Uenk, voorzitter bestuur
Elfrieda Bon, penningmeester bestuur
KIC Almere

Harriët Bosman
artistiek leider
KIC Almere
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STICHTING KLEURinCULTUUR
KIC biedt naschools kunst- en cultuuraanbod in de wijk, buurt en
school. KIC is een flexibele organisatie met een groot netwerk. Met
haar pool van zelfstandige creatieve docenten en kunstenaars heeft
KIC gedurende het gehele jaar kunstzinnige workshops gegeven
passend bij de vraag van scholen, wijkorganisaties en plaatselijke
initiatieven. Wij waren aanwezig op de brede scholen, in de wijken
en in de groengebieden. Eind 2018 hebben wij onze visie en missie
opnieuw geformuleerd:

Visie
Bij KIC geloven we dat ieder kind talent heeft! Door ons veelzijdige
en toegankelijke aanbod kunnen wij kinderen inspireren, stimuleren
en motiveren in het ontdekken én ontwikkelen van hun talent.
Omdat kinderen verschillende interesses en talenten hebben,
bieden wij zowel activiteiten aan vanuit het thema Kunst & Cultuur
als het thema Duurzaamheid & Innovatie.

Missie
KIC is dé Almeerse aanbieder van naschools kwalitatief kunst- en
cultuuraanbod en wij zijn expert in het aanbieden van verdiepende
themareeksen en innovatie. Wij willen ons aanbod toegankelijk
maken voor ieder kind, in iedere wijk in Almere en ons doel is om
gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind mogelijk te maken.
Daarnaast hebben wij als missie om in iedere wijk in Almere een
ARTlab te realiseren. Een ARTlab is een creatieve ruimte voor alle
kinderen in de wijk, die we tevens inrichten op de digitale toekomst.
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Wij zijn er voor iedereen, maar richten ons in het bijzonder op
minder bedeelde groepen. Om die reden zijn de activiteiten in de
ARTlabs tegen een zeer geringe vergoeding toegankelijk.
KIC brengt kinderen in actief contact met kunst en cultuur. Dit heeft
een belangrijke invloed op de sociale vaardigheden en
leerprestaties. Kinderen leren zowel te waarderen als te creëren. Zij
maken kennis met verschillende kunststromingen. Zij leren op
creatieve wijze betekenis te geven aan hun omgeving. Dit alles
draagt bij aan het bieden van gelijke ontwikkelingsmogelijkheden
voor ieder kind.
KIC heeft in het bijzondere aandacht voor kinderen in
aandachtswijken, zoals Stedenwijk, Kruidenwijk, Muziekwijk, de
Bouwmeesterbuurt, de Molenbuurt, de Wierden en de Hoven. We
richten ons met name op de jeugd en jongeren van 4-14 jaar, maar
indirect vervullen we ook een rol voor andere leeftijdsgroepen, zoals
peuters, volwassenen en ouderen. Dat doen we onder andere door
ouders te betrekken en samen te werken met vrijwilligers in de wijk.
KIC wil haar aanbod openstellen voor ieder kind, in iedere wijk. Ook
op financieel gebied mag een kind geen drempels of beperkingen
ervaren. Wij bieden onze activiteiten gratis, voor €0,50 of voor €1,per workshop aan. Als deze kosten niet opgebracht kunnen worden,
dan laten wij deze kinderen altijd met de workshop mee doen.
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HET TEAM
Interne organisatie
Het team van KIC bestaat uit een artistiek en zakelijk leider, een
projectleider, een medewerker marketing en communicatie, een
Kunstbuschauffeur, een activiteitenbegeleider en ruim 25
kunstvakdocenten. Alle medewerkers zijn ZZP-er. De stichting kent
geen vaste dienstverbanden. Het bestuur is toezichthouder. De
administratie wordt gevoerd door de artistiek leider en de
penningmeester van het bestuur. De vakdocenten worden
aangestuurd door de artistiek leider die de organisatie leidt, de
kwaliteit bewaakt en de docenten stimuleert. Vanaf juli 2018 is een
vaste projectleider aangetrokken, die tevens als
combinatiefunctionaris in de wijken aanwezig is. Zij neemt een
aantal taken van de artistiek leider over. Ook is er eind 2018 een
vaste medewerker voor marketing en communicatie aangesteld.
Beide aanstellingen waren in het kader van de professionalisering
van de stichting.

lopende projecten en nieuwe aanvragen worden besproken. De
docenten kunnen op elkaars projecten reflecteren. Hiermee
verstevigen ze gezamenlijk de kwaliteit van elkaars werk.

Vakdocenten

Statushouders

De KIC vakdocenten zijn bevoegde docenten die naast hun
vakbekwaamheid ook beschikken over affiniteit met de doelgroep.
De docenten zijn in staat om een veilige sfeer te scheppen, hun
deelnemers aan te moedigen en structuur te bieden in hun
activiteiten. Er is iedere zes weken een teamoverleg, waarbij

In september 2018 zijn we gestart met het welkom heten van enkele
statushouders als begeleider in onze ARTlabs. KIC heeft de
intentieverklaring beroepsgerichte inburgering ‘Klaar voor een baan’
ondertekend, een initiatief van stichting Cirkelbaan en de gemeente
Almere. Zo dragen wij bij aan een inclusief Almere.
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Jong professionals, studenten en staigiares
KIC heeft jonge professionals ook in 2018 de kans geboden
workshops te geven en ervaring op te doen in de praktijk. Wij
begeleiden en ondersteunen hen daarbij. Naast gekwalificeerde
docenten hebben meerdere vrijwilligers en stagiaires actief bij KIC
meegewerkt. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om creatief en
didactisch te groeien. KIC is een erkend leerbedrijf voor het
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). KIC heeft
een samenwerkingstraject met de Universiteit van Utrecht en twee
masterstudenten hebben hun thesis bij KIC gedaan, waarbij KIC in
de examencommissie medebeoordelaar was.
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DE KUNSTBUS
De Kunstbus is een grote gele Engelse schoolbus met het embleem
van KIC. De bus is gemakkelijk naar buitenlocaties te rijden waar
iets bijzonders te doen is. In de bus worden tafels en banken
meegenomen, evenals allerlei creatieve materialen waarmee de
activiteiten op de buitenlocaties worden uitgevoerd. Met de
Kunstbus kan KIC aanwezig zijn op plekken waar veel mensen bij
elkaar komen. Daardoor kunnen kinderen en volwassenen die
vanuit zichzelf geen kunstactiviteiten bezoeken, er spelenderwijs
mee kennis maken.

De Kunstbus is aan vervanging toe!
In 2018 heeft de Kunstbus regelmatig startproblemen gehad en
liepen de onderhoudskosten enorm op. Om die reden is besloten op
zoek te gaan naar een nieuwe Kunstbus. KIC heeft de afgelopen
jaren geld gereserveerd voor een nieuwe Kunstbus. Deze gelden
kunnen wij inzetten voor aanschaf van een nieuwe Kunstbus. Wij
willen de nieuwe Kunstbus ook gaan gebruiken voor het vervoer
van de instrumenten van het Leerorkest.
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In 2018 heeft de Kunstbus o.a. een plek gehad bij de volgende
evenementen:
Koningsdag: Lumièrepark, Stoepkrijtdag: Eilandenbuurt,
Terrassenfestival: Almere Centrum, Doe & Kijkdag: Kemphaan,
Lentefeest: Beestenbende, Schapen scheren: Kromslootpark, Den
Uylpark, Kunstbende: Corrosia, Poortfestival: Almere Poort,
Buurtfeest: Wierden, Strandsafari: Almere Strand, Strandlab,
Kampeerweekend, Bij Bosschart: Molenbuurt, Burendag. Klokhuis
verjaardag: Cascadepark, De Grote Dag: Stedenwijk,
Buitenspeeldag: Eilandenbuurt, Ouder en Kind Festival: Stedenwijk,
Zomerfestival: Kemphaan, Scaryland: Jeugdland Stad, Open
Monumentendag: Regenboogbuurt, Kerstboom versieren: KAF,
Space Waste Clean Up: KAF.
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ARTlabs
Met de ARTlabs dragen wij bij aan de basisstructuur voor
broedplaatsen voor de jeugd in de verschillende stadsdelen en
wijken. Een ARTlab is een fysieke ruimte: een zogenaamde
kinderbroedplaats.
In de ARTlabs programmeren wij aanbod dat aansluit bij de
behoefte van onze doelgroep. In 2018 hadden wij 7 ARTlabs in
verschillende stadsdelen. Ons doel is om in ieder stadsdeel in
Almere een ARTlab te realiseren. In 2022 willen wij een ARTlab op
de Floriade realiseren.

Programma en workshop inhoud
De thema’s worden vastgesteld op basis van de hoeveelheid vraag
die er vanuit de wijk of initiatieven is, tentoonstellingen of
maatschappelijke vraagstukken die het team van KIC stadsbreed
signaleert. Kinderen maken gedurende een periode kennis met een
discipline, onderwerp of kunststroming en hebben daarna
voldoende mogelijkheden om dit verder te verkennen en te
verdiepen. Het creatieve proces is hierbij net zo belangrijk - zij het
niet belangrijker-, als het eindresultaat. Het is ons doel om de
projecten in de ARTlabs 'terug' te geven aan de wijk, in de vorm van
een voorstelling of expositie.
In het ARTlab Muziekwijk hebben we in 2018 een FASHIONlab en
RECYCLElab ontwikkeld, dat ook in andere ARTlabs zal worden
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aangeboden. Samen met de kinderen wordt nagedacht over
hergebruik van afvalmaterialen; zowel oude kleding als oude
gebruiksvoorwerpen worden hergebruikt en tot kunstwerk gemaakt.
De kinderen leren bewust omgaan met natuur en milieu. Wij werken
hierbij ook samen met andere organisaties zoals het Leger des
Heils.
Eind 2018 kregen wij zowel vanuit bewonersgroepen uit Stedenwijk
als uit Haven de vraag om ondersteuning bij het opzetten van
culturele activiteiten. In overleg met verschillende partners zijn wij
op beide locaties gestart. Als dit een succes blijkt en de doelen
behaald worden, gaan wij hier in 2019 graag mee verder.

Locaties ARTlabs
§
§
§
§
§
§

Sinds 2013: ARTlab Archipel in Almere Buiten
Sinds 2014: ARTlab Kruidenwijk
Sinds 2015: ARTlab Muziekwijk
Sinds 2016: ARTlab Poort
Sinds 2016: ARTlab Nobelhorst
Sinds 2018: ARTlab Stedenwijk in ontwikkeling bij de
Veldhoek & ARTlab Haven in ontwikkeling in Buurtlokaal de
Marken
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VIRTUAL REALITY
Het KIC-SPACElab kunnen wij op iedere plaats in Almere opbouwen,
waardoor de bestaande grenzen van een gebouw, wijk of school
vervagen. In het SPACElab ontwikkelen wij met ondersteuning vanuit
de ING en de UU een programma-aanbod waar kinderen kennis
kunnen maken met de werking van de 360’camera, 3D printer, 3D
pennen en 3D schilderen in de ruimte met de HTC Vive bril en
controllers. In 2018 hebben wij gedurende het gehele jaar workshops
gegeven op gebied van Virtual Reality. Hierbij hebben wij intensief
samengewerkt met vier PRISMA basisscholen: Sterrenschool De
Ruimte, De Kraanvogel, De Ark en het Drieluik. Hiernaast hebben wij
VR workshops georganiseerd rondom de LANDART expositie in
KAF, het afstudeerproject van een Masterstudent van de Universiteit
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Utrecht bij Sterrenschool De Ruimte en vier weekenden rondom het
SPACE WASTE LAB van Daan Roosegaarde, eveneens in het KAF.
Trots zijn we op Daan Roosegaarde die een workshop bij ons kwam
volgen en in VR een kunstwerk heeft gemaakt. Eén Masterstudent
van de UU heeft onderzocht of het ‘schilderen in de ruimte’ het
ruimtelijk inzicht van kinderen vergroot en een Masterstudent van de
UU heeft zijn thesis afgerond waarbij hij mogelijk heeft gemaakt dat
naast het schilderen in de ruimte, de ontwerpen van de kinderen ook
daadwerkelijk in 3D geprint konden worden. Hoogtepunt in 2018 was
de presentatie van het project van Wendy Bolier, van de UU op de
ACMM conferentie in Seoul, waarbij wij Almere op de internationale
kaart konden zetten.
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SAMENWERKINGSPARTNERS
Samenwerking staat hoog in het vaandel. Naast de samenwerking
met onze culturele partners in het DOCA hebben we regelmatig
overleg met directeuren van het primair onderwijs. We denken mee
in het MT van het Samenspel, het Nackt overleg in Sterrenschool
De Ruimte en het brede school overleg in de Archipel. Ook in 2018
hebben wij weer het gehele jaar samen gewerkt met de
kinderopbouwwerkers, wijkwerkers, de gemeente, buurtcommissies,
culturele instellingen en sociale partners. Door samenwerking
maken de participerende organisaties elkaar sterker en ontstaat een
levendig cultureel veld in en rondom scholen in de buurten en
wijken.
Vaak organiseren bewonersgroepen evenementen in hun buurt. Zij
vragen dan onze hulp bij de versterking van hun programma. Ons
achterliggende doel is om de buurtbewoners te activeren om zelf,
bottom up, initiatieven te ontplooien. Wij hebben in 2018
verscheidene buurtbewoners ondersteund bij de organisatie van
culturele activiteiten rondom wijkgerichte projecten. Een aantal
voorbeelden: het Ouder- en Kindfestival in Stedenwijk, Beleef Zenit
in Almere Buiten, de Open Monumentendag in de Regenboogbuurt,
Zomeractiviteiten in Almere Haven, Kinderworkshops i.s.m.
bewoners Stedenwijk rondom De Veldhoek, het
Bouwmeesterbuurtfeest, het Eilandenbuurtfestival, het Almere-Poort
buurtfeest, en opzetten van een programma voor kinderen rondom
de Markwerf.
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Met de focus op groen en gezond hebben we de samenwerking met
Stad & Natuur geconsolideerd. Gedurende het gehele jaar hebben
we met de Kunstbus op diverse groene locaties in de stad een
cultureel programma met beeldende kunst en muziek-theater voor
kinderen aangeboden.
Met onderstaande partners wordt regelmatig overlegd en
samengewerkt:
KAF, CKV-A, Who’s Next, Stad & Natuur, De Schoor, Collage,
KIDD, buurtorganisaties stadsbreed, initiatieventeam Haven,
Jeugdfonds Sport & Cultuur, 18 brede basisscholen, middelbare
scholen: De Meergronden, Echnaton, Het Oostvaarders College,
Baken Stad College, Arte College en PrO Almere.
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COMBINATIEFUNCTIONARISSEN
Combinatiefunctionarissen vormen de verbinding tussen onderwijs
en sport of onderwijs en cultuur. Het leggen van een verbinding
tussen de verschillende sectoren of werkvelden is het belangrijkste
doel: Een combinatiefunctionaris versterkt de samenwerking tussen
sectoren en geeft deze vorm. Binnen KIC zijn meerdere
combinatiefunctionarissen werkzaam en zij werken samen binnen
partners van een breed verband (zie onderdeel
samenwerkingspartners). Vanuit de combinatiefuncties wordt er
nagegaan welke behoefte er bestaat bij scholen op het gebied van
kunst en cultuur.
Wij werken vanuit de combinatiefuncties samen met de ICC-er van
een (brede) school, de combinatiefunctionaris/
activiteitencoördinator van de Schoor en de buurtsportcoaches. Zij
begeleiden de jongeren op agogisch vlak en organiseren vaak
sport- en spelactiviteiten. KIC sluit hierop aan met een cultureel
programma.

Doelstellingen Combinatiefuncties
§

§
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KIC biedt cultuureducatie met kwaliteit. Coördinator van de
combinatiefuncties bewaakt de kwaliteit van de programma’s
door met regelmaat de lessen te bezoeken en te evalueren
met de docenten en de scholen (ICC-er, Collage).
KIC werkt met de partners vanuit de Combinatiefunctie aan
een grotere plek voor kunst en cultuur middels het inzetten
van eerstelijns kunstvakdocenten.

§
§

§

KIC koppelt de vraag vanuit het onderwijs aan
gestructureerd en breed gevarieerd aanbod.
KIC versterkt de samenhang tussen het binnen- en
buitenschoolse programma door samen te werken met de
school (Archipel, Aquamarijn, Sterrenschool De Ruimte,
Digitalis).
KIC werkt actief aan een verbinding van sport en cultuur
middels samenwerkingsprogramma’s met de
combinatiefunctionarissen van de Schoor en de
buurtsportcoaches van de Schoor (Bijvoorbeeld op de
Playground en de Grote Dag van het Samenspel).

Combinatiefuncties in 2018
§

§
§
§
§

Harriët Bosman, coördinator combinatiefuncties in het kader
van de impulsregeling Brede Scholen, tevens artistiek en
zakelijke leiding.
Martine Rippen, combinatiefunctionaris stadsbreed, tevens
projectleider.
Sigrid Poldervaart, combinatiefunctionaris Muziekwijk,
tevens kunstvakdocent.
Vesna Dragojevic, combinatiefunctionaris Stedenwijk,
tevens kunstvakdocent.
Daniëlla van Eembergen, combinatiefunctionaris Kruidenwijk
en Almere Buiten, tevens kunstvakdocent.
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MONITORING & FINANCIËN
Met de Kunstbus en vanuit de Combinatiefuncties zijn er in 2018
976 workshops gegeven. Hierbij hebben 13.682 kinderen
deelgenomen aan een workshop. Veel kinderen hebben meerdere
workshops gevolgd. Onze inschatting is dat we 3.500 “unieke”
kinderen met hun talenten hebben bereikt. Een workshop duurt
gemiddeld 1-1,5 uur en afhankelijke van de locatie, groepsomvang
en activiteit zijn er 1 of 2 docenten bij betrokken. Zie bijgevoegde
jaarrekening KIC 2018 voor een financiële uitwerking.
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