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1.1. Terugblik 2017

2017 was het tweede jaar van Stichting Plein C als zelfstandige organisatie, na het opheffen van
Cultuurcompagnie Noord-Holland per 1 januari 2016 waar Plein C als afdeling cultuureducatie
functioneerde.
Het was ook het jaar van de start van de tweede CMK periode 2017-2020, waarbij Stichting Plein C
als centrale penvoerder optrad van zestien lokale projectpartners. Daarnaast vond in de eerste helft
van het jaar nog een aantal afrondende activiteiten van de vorige CMK periode 2013-2016 plaats.

In mei is afscheid genomen van de tijdelijke coördinator opleidingen. Dit bracht niet de efficiëntie en
het rendement dat van te voren was verwacht. Hiervoor in de plaats is een adviseur aangetrokken,
die ook ingezet kan worden op de CMK activiteiten, zowel in de afrondende activiteiten van de
eerste periode als de opstart van de nieuwe CMK periode.
Per 1 september heeft een directeurswissel plaatsgevonden waarbij Vibeke Roeper werd opgevolgd
door Karin Geelink. Tot eind augustus was 6,2 FTE werkzaam bij Plein C. Vanaf 1 september 5,9 FTE.
Kortom, het was een dynamisch en activiteitenrijk jaar voor Plein C waarin we onze zelfstandige
status als stichting hebben weten te verstevigen.

1.2. Doelstelling, beleid en belangrijkste activiteiten

Stichting Plein C staat voor kwalitatief cultuuronderwijs voor elk kind. Plein C helpt scholen en
professionele cultuuraanbieders om deze doelstelling te verwezenlijken. Niet elke school heeft
immers de kennis en vaardigheden in huis om goed cultuuronderwijs te geven. En de
cultuuraanbieders missen kennis van het onderwijs om passende lessen te ontwikkelen vanuit de
eigen expertise. Dit doet Plein C door het geloof in en de passie voor kwaliteit in het
cultuuronderwijs en middels het aanbieden van cursussen, opleidingen, workshops, het delen van
kennis en informatie, inspiratie, en het verbinden van partijen door netwerkbijeenkomsten te
organiseren.

Om ons werk te kunnen doen, maken we gebruik van subsidies van de Provincie Noord-Holland en
het Rijk. De meerjarige subsidieregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) is het kader voor het
overgrote deel van ons werk. We verzorgen daarin scholing, kennisoverdracht,
netwerkondersteuning en inspiratie en zetten daar diverse on- en offline middelen en instrumenten
voor in. Het intensieve begeleidingstraject De Cultuurloper is het belangrijkste
visieontwikkelingsinstrument voor scholen in de nieuwe CMK periode.
In acht stappen wordt het gehele schoolteam meegenomen in visievorming rond cultuureducatie.
Daarbij wordt uitgegaan van de wensen van de school zelf. De ICC-cursus en de opleidingen voor
cultuuraanbieders primair onderwijs zijn de belangrijkste scholingsproducten. De opleiding
Cultuurbegeleider is inhoudelijk door Plein C ontwikkeld en in samenwerking met InHolland Academy
in de markt gezet.

Activiteitenverslag 2017 Stichting Plein C

Het magazine Prikkels is een hoog gewaardeerde uitgave die door cultuurcoördinatoren graag
gelezen wordt. Daarnaast verspreiden we door het jaar heen diverse digitale nieuwsbrieven.
Inspiratie en kennisuitwisseling bieden we tijdens de jaarlijkse ICC-netwerkdag (voor
cultuurcoördinatoren), de jaarlijkse CMK dag voor projectleiders en ambtenaren en twee edities van
De Beweging, speciaal voor cultuuraanbieders.
Ons belangrijkste netwerk is de basis van Cultuureducatie Met Kwaliteit waarin 32 gemeentes, 16
projectleiders en ruim 200 scholen en cultuuraanbieders samenwerken. Ook digitaal verbinden we
onderwijs en cultuur via de website cultuurindeklas.nl en erfgoedtools.nl

1.3. Opbrengsten en resultaten

De opbrengsten bedragen € 849.524 en liggen daarmee € 154.524 boven het niveau van de
begroting. Dit komt doordat de gegeneerde inkomsten CMK 2017 hoger zijn uitgevallen dan begroot.
De 2 extra toegevoegde ICC cursussen (4 gerealiseerd i.p.v. 2 begroot) zijn hier mede oorzaak van.
Ook de inkomsten op ‘overige dienstverlening’ kennen een verdubbeling in vergelijking met de
begroting. Daarbij moet worden aangetekend dat ook de uitgaven navenant gestegen zijn. Dit is
bijvoorbeeld te verklaren doordat in dit bedrag ook de subsidie die voor het Project Artshock is
ontvangen, voor een groot deel naar de samenwerkingspartner in het project, het Fioretti College, is
gegaan.

De materiële kosten van CMK vallen hoger uit dan begroot omdat facturen na 1 juli voor afronding
2013-2016 niet meer meegenomen konden worden ten behoeve van vorige CMK periode en dus
rusten op boekjaar 2017.

Ook de personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt onder meer door verlenging
van een tijdelijk contract halverwege het jaar en het bij begroting niet voorziene extra tijdelijke
medewerker voor onder andere de afronding van activiteiten 2013-2016 in de eerste helft van 2017.

Van de CMK subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie nemen we in overleg met het Fonds €
72.508 mee naar het jaar 2018. Het resultaat over 2017 bedraagt € 25.888. Er is in het kader van
innovatie een bestemmingsreserve gevormd ad € 25.000, en het resterend bedrag ad € 888 is aan de
Algemene reserve toegevoegd.
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1.4. Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Programma CMK 2017
Gedurende het boekjaar is met de subsidiegevers het afgesproken CMK activiteitenplan uitgevoerd.
Voor de periode 2017-2020 levert het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit € 992.220 subsidie
op voor Plein C en € 1.877.660 voor de zestien organisaties die als lokale projectleider het
programma in hun gemeente of regio uitvoeren. De Provincie Noord-Holland matcht de subsidie voor
Plein C met € 250.000 per jaar. Jaarlijks moet deze subsidie aangevraagd en vastgesteld worden. De
Noord-Hollandse gemeenten matchen de subsidie voor de lokale projectleiders met € 494.486 per
jaar.
Het blijkt dat het eerste jaar van de nieuwe CMK periode voor een aantal lokale- en provinciale
activiteiten een echt opstartjaar betekende. Diverse activiteiten in dit jaar worden daarom
doorgeschoven naar 2018.Daarmee ook een deel van het subsidiebudget. Dit is ook mogelijk omdat
de subsidie van FCP een meerjarige subsidie is met 31 december 2020 als einddatum.

Activiteiten Plein C buiten CMK
In 2017 hebben we buiten CMK diverse andere projecten gerealiseerd. Met behulp van subsidie van
het Fonds voor Cultuurparticipatie is het project Ondernemerschap in Beweging (i.s.m. Kunst
Centraal) uitgevoerd. Met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie konden we ook het VMBO
pilot project met het Fioretti college uit Hillegom starten in 2017 en dit loopt door tot eind 2018. Met
steun van het Waddenfonds realiseren we het educatief project Atlantikwall in de klas, dat medio
2018 afgerond wordt. Speciale scholingstrajecten zijn ontwikkeld voor het onderwijs en culturele
aanbieders, onder andere MOCCA Amsterdam, Garenspinnerij in Gouda en kinderopvang Huizen.

1.5. Verwachte gang van zaken 2018

We verwachten dat in 2018 het personeelsbestand ongeveer op het niveau van 2017 gehandhaafd
blijft. Vanwege het restant FCP subsidie dat we meenemen uit 2017, verwachten we niet het
volledige FCP subsidiebudget in 2018 te besteden maar een deel te verschuiven naar 2019.
Het activiteitenplan 2018 is goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland. De belangrijkste
uitdaging voor 2018 blijft de vergroting van inkomsten uit overige projecten die voor het grootse
deel nog moeten worden geworven.
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