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DOELSTELLINGEN 
1) Het bevorderen en vergroten van actieve cultuureducatie in de gemeente Roosendaal zodat kinderen en jongeren gezond opgroeien en voldoende  toegerust zijn voor een volwassen leven. 
2) Het huidige aanbod voor cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal uitbreiden zodat inwoners zich onderdeel voelen van een netwerk en elkaar ondersteunen als dat nodig is. 
3) Door actieve cultuureducatie en -participatie of het beoefenen van cultuur de zelfredzaamheid en actieve gezonde leefstijl van inwoners en wijken en  dorpen bevorderen. 
 
N.B. COVID-19 heeft ook in 2021 invloed gehad op de uitvoering van de activiteiten. De mate van invloed wordt aangegeven in de kolom ‘Opmerkingen m.b.t. COVID-19’. 
 

PROGRAMMALIJN 1 – Circle of Talent 
EFFECT VAN DE ACTIVITEITEN:  Het bevorderen en vergroten van actieve cultuureducatie in de gemeente Roosendaal zodat kinderen en jongeren gezond opgroeien en voldoende toegerust zijn 
voor een volwassen leven. 

Activiteit en resultaat Meetbare prestaties  Samenwerking  Effecten Opmerkingen m.b.t. COVID-19 

vitamine C  - primair onderwijs 
Activiteiten voor leerlingen van het 
primair onderwijs met als doel  
kennismaken met de zeven culturele 
disciplines (muziek, dans, beeldend, 
theater, literatuur, media en 
erfgoed. 

• +/- 6700 leerlingen van groep 1 t/m 8 
van 34 basisscholen in Roosendaal 
hebben deelgenomen aan 1 of 2 
(digitale of fysieke)  activiteit(en) uit 
het aanbod van vitamineC in het 
schooljaar 2020– 2021;  

• 1 digitale bijeenkomst medio 2021 
voor cultuurcoördinatoren waarin o.a. 
de belangrijke deadlines en stand van 
zaken van het programma voor 
schooljaar 2021-2022 zijn besproken;  

• Een specifiek programma op maat 
voor leerlingen uit het speciaal 
onderwijs dat aansluit bij de wensen 
en behoeften van deze doelgroep.  

• 34 basisscholen; 

• 21 verschillende 
aanbieders 
(lokale/regionale 
zelfstandigen en 
landelijke 
podiumkunst-
gezelschappen).  

• Door deelname aan de 
activiteiten ontwikkelen 
kinderen zich tot maker, 
deelnemer en publiek; 

• Evaluatieformulier voor 
leerkrachten; hierin kunnen 
zij de reacties van de 
leerlingen beschrijven en de 
kwaliteit van de activiteit 
(volgens de leerkracht) 
beoordelen waardoor de 
waarde van de activiteiten 
voor de leerlingen kan 
worden gepeild.  

 

• Eind januari 2021 is besloten alle activiteiten 
tot de zomervakantie digitaal (door 30 scholen 
afgenomen) of via  livestreams/registraties aan 
te bieden. Enkele activiteiten zijn geannuleerd, 
omdat er geen digitaal alternatief mogelijk was 
door de aanbieder of vanwege de doelgroep 
speciaal onderwijs (1 school); 

• De activiteiten voor schooljaar 2021 – 2022 
worden allemaal in 2022 gepland.  

 

vitamineC – peuters 
Samenhangende activiteiten van 
culturele disciplines (muziek, theater 
en dans) binnen een kunstmenu 
voor peuters. 

• +/- 165 peuters van 11 peutergroepen  
hebben 4 lessen dans gevolgd.  

• 2 kinderopvangorga-
nisaties: Kibeo en 
Kober; 

• 3 cultuuraanbieders. 

• De managers van de 
deelnemende organisaties 
zijn tevreden over het effect 
van de activiteiten op de 
peuters (met een VVE-
indicatie); 

• 7 pedagogisch medewerkers 
van Kober hebben de 

• De start van de lessenreeks is uitgesteld van 
het eerste kwartaal 2021 naar het derde 
kwartaal 2021; 

• Het is alleen gelukt een lessenreeks voor de 
discipline dans in te plannen en niet voor de 
andere twee disciplines. Daardoor zijn er veel 
minder peuters bereikt dan oorspronkelijk was 
gepland en begroot.  
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evaluatie ingevuld en zijn zeer 
tevreden over zowel de 
kwaliteit van de 
cultuuraanbieders als de 
(inhoud en het niveau van de) 
lessen(reeks). Zij zien veel 
enthousiasme en plezier bij 
de peuters; 

• De 3 aanbieders zijn tevreden 
over de invulling van het 
menu en nemen allen graag 
weer deel aan het vervolg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit  
Regeling uitvoeren a.h.v. 4 
scenario’s voor cultuuronderwijs (zie 
werkwijze Brochure Cultuuronder-
wijs met hoofd, hart en handen). 

• 5.192 leerlingen van groep 1 t/m 8 van 
basisscholen en 1.050 leerlingen van 
de middelbare school; 

• 2 online informatiebijeenkomsten 
voor onderwijs en cultuuraanbieders; 

• 1 online bijeenkomst voor 
cultuuraanbieders; 

• 1 online werksessie begrotingsformat; 

• 1 nieuwsbrief; 

• 77 gesprekken (+verslaglegging) met 
scholen;  

• 6 gesprekken (+verslaglegging) met 
cultuuraanbieders; 

• 1 Kick-off op 16 september; 

• brochure Cultuuronderwijs met hoofd, 
hart en handen; 

• filmpje scenario’s; 

• E-zine. 
Verantwoording volgens de richtlijnen 
van Kunstloc Brabant 
 
 
 

• 27 basisscholen; 

• 1 middelbare school; 

• 37 cultuuraan-bieders.  

• De scholen vullen bij de 
verantwoording een 
inhoudelijke beschrijving in 
waarin ze aangeven waaraan 
gewerkt is en wat ze bereikt 
hebben; 

• publicatie 6 van het E-zine. 
 
 

Tijdens de lockdowns en/of afstandsonderwijs 
hebben de cultuuraanbieders de lessen digitaal 
aangeboden of zijn uitgesteld naar een later 
tijdstip. 

https://www.cultuurcompaan.nl/app/uploads/2021/10/Scenarios-cultuuronderwijs-digitaal-mini.pdf
https://indd.adobe.com/view/d11faf90-a8c3-4e20-8c30-cca510f45e4b
https://indd.adobe.com/view/d11faf90-a8c3-4e20-8c30-cca510f45e4b
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Activiteit en resultaat Meetbare prestaties  Samenwerking  Effecten Opmerkingen m.b.t. COVID-19 

Brede Regeling Combinatiefuncties 
Kunstprofessional die cultuuraanbod 
op school verzorgt in combinatie met 
een aanbod in de vrije tijd.  

• 2.508 leerlingen van groep 1 t/m 8 van 
basisscholen en 400 leerlingen van de 
middelbare school; 

• Plan van Aanpak per school; 

• Evaluaties. 

• 12 basisscholen; 

• 1 middelbare school; 

• 9 cultuuraan-bieders. 

De wekelijkse lessen zijn een 
structureel onderdeel van het 
curriculum; In het plan van 
aanpak wordt beschreven aan 
welke doelen er gewerkt wordt. 
Dit plan wordt jaarlijks 
geëvalueerd. 

Tijdens de lockdowns en/of afstandsonderwijs 
hebben de cultuuraanbieders de lessen digitaal 
aangeboden. 

Artisjok 
Jaarlijkse CKV-dag voor 3e jaars havo 
en vwo leerlingen kunstenaar en de 
resultaten te presenteren. 

De CKV-dag is niet uitgevoerd. De drie 
deelnemende scholen hebben hun visie 
op cultuuronderwijs doorontwikkeld, 
waardoor de gezamenlijke CKV-dag 
Artisjok plaats heeft gemaakt voor 
maatwerk per school, zie Maatwerk 
punt 4 en 5. 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Art2Hop 
Jaarlijks terugkerend festival met 
professioneel aanbod van 
verschillende culturele disciplines, 
zowel receptief als actief, dat 
aansluit bij speciaal ontwikkelde 
kunstlessen voor het vak CKV. 

Cabarapshow op school voor 80 vmbo-
leerlingen van Norbertus Gertrudis 
Mavo. 

• Norbertus Gertrudis 
Mavo; 

• 1 cultuuraanbieder. 

• De voorstelling draagt bij aan 
de ontwikkeling van 
leerlingen als publiek; 

• De school heeft 
kennisgemaakt met een 
nieuwe cultuuraanbieder 
(4XM). 

Art2Hop is niet doorgegaan in de reguliere opzet, 
omdat dat niet mogelijk was met de op dat 
moment geldende coronamaatregelen. Alleen 
het Norbertus Gertrudis Mavo heeft ervoor 
gekozen om leerlingen iets aan te bieden. 

Maatwerk 
Incidentele activiteiten die inspelen 
op actualiteit c.q. festiviteiten. 

  
 
 

 
 
 

 
 

1. Voorstelling in het thema van de 
Kinderboekenweek oktober 2021. 
Bijdrage per Roosendaals leerling om 
de entreeprijs voor de scholen 
aantrekkelijk te houden.  

N.v.t.  • Roosendaals amateur 
toneelgezelschap 
Graag Gedaan; 

• Basisscholen.  

N.v.t. De voorstelling is vanwege COVID-19 verplaatst 
naar maart 2022. 

2.Kober zomervakantieactiviteiten. 211 kinderen (4 t/m 12 jaar) verspreid 
over 7 locaties van Kober bereikt met 
cultureel aanbod. 
 

• Kober Kinderopvang 

• 4 cultuuraan-bieders 
 

Na afloop telefonische 
evaluatie met Kober en 
positieve reacties van 
cultuuraanbieders via de mail 
ontvangen. 

N.v.t. 
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Activiteit en resultaat Meetbare prestaties  Samenwerking  Effecten Opmerkingen m.b.t. COVID-19 

3. RSD FIT!week  
 

 

• 2 activiteiten van verschillende 
culturele disciplines (theater en 
beeldend) binnen het thema 
(mentale) gezondheid voor 
basisscholieren aanbieden; 

• Mede-organisatie van de sport- en 
cultuurkermis en deelname hieraan 
van minimaal 2 cultuuraanbieders uit 
het netwerk;  

• Studenten van MBO-dans de 
openingsdans laten ontwikkelen op 
het lied van de FIT!week en hierbij een 
instructiefilm maken.  

Alle partners uit het Fit-
akkoord: Sportservice 
Noord-Brabant, JOGG 
Roosendaal, GGD West-
Brabant, basisscholen,  
Bibliotheek West-
Brabant, Kober, 
Thuiszorg West-Brabant, 
sportclubs. 

• Vergroten van 
bewustwording over 
(mentale) gezondheid bij 
kinderen; 

• Studenten ervaring laten 
opdoen met het uitwerken 
van een gerichte opdracht. 

• De lessen zijn gedigitaliseerd door de 
cultuuraanbieders, waardoor het niet mogelijk 
is te peilen hoeveel leerlingen hebben 
deelgenomen; 

• De sport- en cultuurkermis is vanwege COVID-
19 volledig gecanceld; 

• Het startsein van de FIT!week met daarbij de 
dans door de studenten is helaas niet 
gezamenlijk gegeven op de scholen.  

4.Cultuurdag tijdens 
vakoverstijgende projectweek van 
het Norbertus Gertrudis Lyceum   

• Een thematisch programma van 14 
workshops verzorgd door 8 
cultuuraanbieders voor 245 3e jaars 
havo- en vwo leerlingen. 

 

• Norbertus Gertrudis 
Lyceum 

• 8 cultuuraanbieders 

Activiteiten die aansluiten bij de 
leerdoelen van het vak CKV: 
een verbreding van de blik en 
het actief proeven van en 
snuffelen aan verschillende  
vormen van kunst en cultuur.   

N.v.t.  

5. Da Vinci Vrije Tijd  
Leerlingen maken kennis met 
culturele activiteiten, ontdekken zo 
talenten en worden gestimuleerd tot 
het verkennen van mogelijkheden 
voor creatieve vrijetijdsbesteding.  

100 leerlingen van leerjaren 1, 2 en 3 
van het praktijkonderwijs van het Da 
Vinci College bereiken met culturele 
workshops onder schooltijd. 

• Da Vinci College; 

• Special Art Heroes; 

• 9 cultuuraanbieders. 

Via monitoring door Special Art 
Heroes en evaluatie met de 
projectleider en uitvoerende 
docenten van het Da Vinci 
College en de cultuuraanbie-
ders. 

Twee verplaatsingen naar 2022 i.v.m. 
coronamaatregelen of quarantaine-/ 
ziektegevallen. 

Talentklassen 
Talentklassen i.h.k.v. Circle of Talent. 
Jong talent extra ontwikkelmogelijk-
heden geven. 

• 3 deelnemers in de leeftijd van 13 tot 
16 jaar 

• auditiedag 

• 2 coachgesprekken per deelnemer 

• workshop voor 3 deelnemers in de 
leeftijd van 13 tot 16 jaar 

Nb. De activiteiten zijn gepland 
gedurende schooljaar 2021-2022. 
 

5 cultuuraanbieders 
(jury, coach en 
workshopsleider). 

• de deelnemers krijgen aan 
het eind van schooljaar 2021-
2022 een afrondend gesprek 
met de coach waarin 
gevraagd wordt naar de 
effecten en de opgedane 
ervaring; 

• een filmpje van het proces. 

Vertraagd opgestart vanaf september, de 
activiteiten zijn gepland gedurende schooljaar 
2021-2022. 
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Activiteit en resultaat Meetbare prestaties  Samenwerking  Effecten Opmerkingen m.b.t. COVID-19 

Sjors Sportief/Creatief 
1. (Landelijk) Project dat kinderen in 

de basisschool-leeftijd wegwijs 
maakt in het ontdekken van een 
rijke, culturele leer- en 
leefomgeving door het 
laagdrempelig laten kennismaken 
met lokaal georganiseerde 
creatieve activiteiten.  

• 505 inschrijvingen voor creatieve 
activiteiten (van 1279 in totaal voor 
creatief én sportief). Hiervan zijn 249 
unieke deelnemers voor de +/- 60 
verschillende activiteiten van 36 
creatieve aanbieders; 

• Alle +/- 6700 leerlingen van groep 1 
t/m 8 van de basisscholen hebben via 
school een digitaal Sjorsboekje 
ontvangen om in te schrijven voor de 
activiteit(en) naar keuze. 

• 36 verschillende 
creatieve aanbieders; 

• Sportservice Noord-
Brabant; 

• Cultuur- en 
Sportstimulering 
Nederland; 

• Cultuurcoördinatoren 
van alle basisscholen.  
 

• Kinderen uit alle wijken en 
dorpen van Roosendaal 
krijgen dezelfde creatieve 
activiteiten aangeboden en 
hoeven hier niet zelf naar te 
zoeken; 

• Het voor alle kinderen 
mogelijk maken om 
(laagdrempelig) deel te 
nemen aan culturele 
activiteiten en hiermee het 
laten ontdekken van 
interesses en talenten om 
structureel te kunnen gaan 
deelnemen.  

• Enkele aanbieders hebben besloten geen 
aanbod in het boekje te plaatsen i.v.m. de 
onzekerheden rondom de uitvoering van de 
activiteiten vanwege COVID-19. Hierdoor was 
er minder (divers) aanbod; 

• Door de onzekerheden en minder aanbod zijn 
er minder inschrijvingen dan voorgaande 
edities.   

2. Sjors Summerfun: laagdrempelig, 
lokaal cultuuraanbod tijdens de 
zomervakantie. 

 
 

15 deelnemers van 4 t/m 12 jaar  
 
 

4 verschillende 
cultuuraanbieders,  
Sportservice Noord-
Brabant, Cultuur- en 
Sportstimulering 
Nederland 
 

• Zinvolle vrijetijdsbesteding 
tijdens de zomervakantie met 
name voor kinderen die niet 
op vakantie (kunnen) gaan. 

 
  

N.v.t. 
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PROGRAMMALIJN 2 – Iedereen kan meedoen! 
EFFECT VAN DE ACTIVITEITEN:  Het huidige aanbod voor cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal uitbreiden zodat inwoners zich onderdeel voelen van een netwerk en elkaar 
ondersteunen als dat nodig is. 

Activiteit en resultaat Meetbare prestatie  Samenwerking Effecten  Opmerkingen m.b.t. COVID-19 

Cultuuratlas Roosendaal 
Online Platform voor Roosendaalse cultuuraanbieders en -
vragers om het culturele veld inzichtelijk te maken en te 
verbinden. 

119 culturisten (individuen) 
en 83 organisaties  
 
 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gelijke Kansen Alliantie (interventie H’art in de wijk) 
Een project in de wijk: verbinding met elkaar zoeken door middel 
van kunst, cultuur, dans, muziek, sport, beweging en meer.  
 
 
 

• 8 afgevaardigde leerlingen 
vanuit de leerlingenraden 
van 4 scholen (zij verte-
genwoordigen alle boven-
bouwleerlingen van die 4 
scholen); 

• Kick-off met 
leerlingenraden van 4 
scholen: in totaal 32 
leerlingen; 

• 7 overleggen met 
werkgroep en/of 
beleidsmedewerker 
gemeente. 

• Penvoerder KPO 
Roosendaal; 

• WijZijn Roosendaal; 

• Sportservice Noord-
Brabant; 

• Gemeente Roosendaal. 
 
 

De monitoring is opge-
start, onder andere met 
een nulmeting onder de 
leerlingen. Uitkomsten 
volgen in het voorjaar van 
2022. 

Vertraagd opgestart vanwege 
maatregelen en lockdown(s). 

Community Art 
Buurtgerichte cultuurprojecten. 

    

1. Pimpen afvalbakken ‘blauwe speeltuin’ Tolberg 
 

 

20 kinderen uit de wijk in de 
leeftijd van 7-10 jaar hielpen 
mee. 
 
 

• 1 cultuuraanbieder: 
Myrthe’s Art; 

• Gemeente Roosendaal. 

• Bijdragen aan zinvolle 
vrijetijdsbesteding; 

• Wens/behoefte vanuit 
de wijk wordt 
beantwoord. 

N.v.t. 
 
 

2. Zomerprogramma gemeente ietstedoen.com 
 

4 workshops, totaal 15 
deelnemers: Graffiti – 9 (9 
t/m 14 jaar) - Virtual reality 
– 2 (16 jaar) - Henna – 4 (12 
en 13 jaar) - Vloggen – 0. 

• Gemeente Roosendaal; 
3 cultuuraanbieders 
(Digital Creativity, 
Myrthe’s Art, Hand of 
Fatima); 

• WijZijn. 

• Bijdragen aan zinvolle 
vrijetijdsbesteding voor 
jongeren. 

• Zichtbaarheid van 
CultuurCompaan 
vergroten  

N.v.t. 
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Activiteit en resultaat Meetbare prestatie  Samenwerking Effecten  Opmerkingen m.b.t. COVID-19 

3. Kom dans met mij de danzón 
Dansparticipatieproject  

 

15 deelnemers (senioren) • Roosendaal Danst! 

• Gouden Dans, U in het 
theater 

• Stichting Groenhuysen 
(De Brink) 

• Ongeveer 8 deelnemers 
zijn in contact met 
elkaar gebleven en 
gezamenlijk gestart met 
dansles; 

• Zinvolle vrijetijds-
besteding voor senioren; 

• Artikelen in lokale pers: 
Roosendaalse Bode, 
ZuidWest tv (artikel en 
video), BN De Stem. 

N.v.t. 

4. Winterprogramma gemeente ietstedoen.com 4 workshops, totaal 31 
deelnemers: Henna – 9 (10 
t/m 12 jaar) - Virtual reality 
– 15 (10 t/m 16 jaar) - 
Vloggen – 7  (11 t/m 14 jaar)  
- Fotografie – 0. 

• Gemeente Roosendaal; 

• 2 aanbieders (Digital 
Creativity, Hand of 
Fatima); 

• WijZijn. 

• Bijdragen aan zinvolle 
vrijetijdsbesteding voor 
jongeren; 

• Zichtbaarheid van 
CultuurCompaan 
vergroten. 

Workshop fotografie 
geannuleerd. 

Nationale Jongerenherdenking 
Herdenking op/rond 4 mei die aansluit bij de belevingswereld 
van jongeren.  
 

• In de maand mei -
herdenkingsroute via app 
(2 varianten: verhaal en 
escape route) : 82 logins 
waarvan gemiddeld 3 
personen per login = 
246 deelnemers; 

• 4.700 kijkers tv-uitzending 
(live en teruggekeken); 

• algemeen: 17.000 mensen 
bereikt via Facebook.  

• Op 4 mei 19.00 uur (regi-
stratie en live uitzending 
monument Parklaan) op 
ZuidWest TV en Facebook 
met optredens 2 muzikale 
jonge talenten. 

• Werkgroep: Björn 
Rommens, Marlon vd 
Bergh, Lara Roovers, 
Wessel Polderman, 
Bente Uitdewilligen; 

• Gemeente Roosendaal 
(Herdenken & Vieren); 

• Fonds voor 
Cultuurparticipatie; 

• 8 uitvoerders: Walky 
Games, Dafke Design, 
Guido Spek, Theater-
werkplaats Tiuri, Jonge-
renatelier o.l.v. Anton 
Watzeels, Berber Diet-
vorst, Jim Wildhagen, 
Emily van Elleswijk. 

• Bewustzijn bij jongeren 
over het belang van 
herdenken, de traditie 
levend houden; 

• Artikelen in pers: BN de 
Stem, ZuidWest tv/fm, 
Roosendaalse Bode; 

• Aandacht via 
communicatiekanalen 
partners: FCP, Walky 
Games, VVV, JTC, 
NGLyceum. 

 
 

Geheel digitale editie.  
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PROGRAMMALIJN 3 – Cultuur helpt je verder! 
EFFECT VAN DE ACTIVITEITEN:  Door actieve cultuureducatie en -participatie of het beoefenen van cultuur de zelfredzaamheid en actieve gezonde leefstijl van inwoners en wijken en  
dorpen bevorderen. 

Activiteit en resultaat Meetbare prestaties Samenwerking  Effecten  Opmerkingen m.b.t. COVID-19 

Tijd van je leven  
Een regionaal traject waarbij kunt wordt ingezet als middel 
om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. 

 

42 deelnemers eerste 
traject (6 weken). Daarvan 
zijn 28 deelnemers 
doorgegaan met na-traject 
van 12 weken. 
 

• GGD West-Brabant; 

• 6 aanbieders: CC-
educatie, Nieuwe Veste, 
Cultuurbedrijf Bergen op 
Zoom, Anton Watzeels, 
Diana Walravens, Kristel 
van Meer. 

Wetenschappelijk 
onderzoek Universiteit 
Tilburg, resultaten/rapport 
in maart 2022 bekend. 

Na-traject is van 18 dec 2021 t/m 
17 januari 2022 stilgelegd 
vanwege lockdown en op 18 
januari weer opgepakt. 

Ik vergeet je niet 
Dit project heeft een eigen verantwoording: zaaknummer 
337795, incidentele subsidieverlening coronacompensatie. 

 
 
 

  
  

 

Stamtafels 
Laagdrempelige inloopactiviteiten bij zorginstellingen 
Groenhuysen op het gebied van cultuur.  

Gemiddeld aantal 
deelnemers per creatieve 
workshop:  
Wiekendael – 6 tot 10 
Waterland – 6 tot 8 
Bovendonk – 6 tot 10 
(wekelijks 1 workshop per 
locatie) 

• Stichting Groenhuysen; 

• Sportservice Noord-
Brabant 

• Gemeente Roosendaal, 

• WijZijn Traversegroep, 

• Karien Wiericx (Kicx 
Design) 

• Positieve (mondelinge 
en schriftelijke) reacties 
van Groenhuysen,  
workshopaanbieder en 
Stamtafelgasten; 

• Facebookpagina 
Stamtafel opgericht 
door Groenhuysen (645 
volgers) 

• flyer Stamtafel (van 
Groenhuysen) 

Door corona moest het maximale 
bezoekersaantal van de Stamtafel 
voor diverse periodes (tijdens 
lockdowns) beperkt worden tot 6. 

H’art in de wijk 
Dit project is ondergebracht als interventie onder de Gelijke 
Kansen Alliantie. Zie project ‘Gelijke Kansen Alliantie’ bij 
programmalijn 2 voor meer informatie. 

    


