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1.1. Terugblik 2019
2019 was het derde jaar van CMK 2 (periode 2017-2020) waarbij Stichting Plein C als centrale
penvoerder optrad van zestien lokale projectpartners in de provincie Noord-Holland.
Het was een intensief jaar. Adviseurs bij Plein C hebben veel trainingen en workshops gegeven, met
een piek in de eerste helft van het jaar. Maar ook trainingen voor leerkrachten en vakdocenten
binnen Cultuureducatie met Kwaliteit hebben een vlucht genomen dit jaar. Het programma is na drie
jaar duidelijk op stoom wat resulteert in de toename van trainingen. Ook is in 2019 geoogst wat in de
jaren ervoor was gezaaid door actieve acquisitie binnen de zakelijke dienstverlening.
In 2019 is per 1 augustus afscheid genomen van de tijdelijk aangestelde projectmedewerker. Deze
vacature is niet opnieuw ingevuld. De directeur is van februari tot en met september deels uit de
running geweest wegens privéomstandigheden. Gedurende vier maanden is er een interim directeur
aangesteld voor een heel beperkt aantal uren om de meest noodzakelijke activiteiten uit te voeren,
zoals goedkeuring facturen en jaarverantwoordingen. De directeur heeft wel bijdragen kunnen
leveren in Verantwoording CmK 2018 richting Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en Provincie
Noord-Holland.
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 visie ontwikkelingsinstrument
voor scholen in deze 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. Het onderwijsmagazine Prikkels is een
hooggewaardeerde 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 bijeenkomsten van De Beweging, speciaal voor
cultuuraanbieders.
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Ons belangrijkste netwerk is de basis van het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit waarin 32
gemeentes, 16 projectleiders (centra voor de kunsten, bibliotheken of muziekscholen) en ruim 200
scholen en cultuuraanbieders samenwerken. Ook digitaal verbinden we onderwijs en cultuur via de
website cultuurindeklas.nl, erfgoedleerlijn.nl en erfgoedtools.nl
1.3. Opbrengsten en resultaten
Stichting Plein C heeft een goed jaar gedraaid in 2019. Er is geoogst wat in voorgaande jaren is
gezaaid wat betreft het uitzetten van trainingen en cursussen voor diverse cultuur en
onderwijsdoelgroepen en er zijn een aantal nieuwe (meerjarige) projectsubsidies gerealiseerd.
Vanuit de vierjarige subsidieregeling FCP ' Cultuureducatie Met Kwaliteit Noord-Holland' wordt €
17.998,- meegenomen naar 2020 (boekjaar 2018 € 24.172,- ). De verwachting is dat we dit
subsidieoverschot volledig gaan benutten in de lopende CmK subsidieperiode.
De personeelskosten vallen ca. € 11.000,- hoger uitgevallen dan begroot. Dit valt te wijten aan de
inhuur van tijdelijke interim management vanwege tijdelijke afwezigheid van de directeur.
De liquiditeit van onze stichting is goed. In 2019 1,7. Vorig boekjaar 1,6 en in 2017 1,3. De
solvabiliteitsratio is in 2019: 0,4065 (2018 bedroeg dit: 0,3681 & in 2017: 0,2364).
Het eigen vermogen is in 2019 ten opzichte van boekjaar 2018 gestegen naar € 119.619.
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1.4. Ontwikkelingen gedurende het boekjaar
Programma CMK 2019
Gedurende het boekjaar is met de subsidiegevers het afgesproken CMK activiteitenplan uitgevoerd.
In het kader van CMK hebben we in januari 2019 geparticipeerd in de gezamenlijke stand in de
Jaarbeurs in Utrecht op de Nationale Onderwijs Beurs (NOT) i.s.m. FCP, LKCA en alle provinciale
cultuureducatie instellingen. In samenwerking met de PABO Alkmaar heeft Plein C een speciale ICC
minor ontwikkeld. Het stageplan is helaas niet tot ontwikkeling gekomen. Studenten van de

Breitner Academie wilden geen stage lopen in het primair onderwijs. Ze zijn meer
georiënteerd op het voortgezet onderwijs en de culturele sector. Voor het stageproject
'techniek' wilden we graag kunstvakdocenten die al enige ervaring in het onderwijs zodat zij
een link konden maken met hun bestaande onderwijsprojecten en techniek. Er hebben zich
ondanks diverse wervingsactiviteiten geen vakdocenten aangemeld.
Het doorlopen van het acht stappen traject van de Cultuur Loper (DCL) kost voor de 60 scholen meer
tijd dan vooraf ingeschat. De werkdruk bij scholen, fusies en directiewisselingen zijn hier de oorzaak
van. Streven is om deze trajecten eind 2020 compleet doorlopen te hebben. We gaan daarom niet
inzetten om de ambitie van 80 DCL scholen te realiseren (de doorlooptijd laat dit niet toe) maar
willen bij een aantal DCL scholen een aanvullend implementatietraject doorlopen (stap 9).
In het jaar 2019 heeft Plein C € 716.915 ontvangen van FCP waarvan € 468.660 matchingssubsidie
betreft voor de 16 lokale projecten die het programma in hun gemeente of regio uitvoeren. Voor het
provinciaal programma uitgevoerd door Plein C is dit boekjaar vanuit FCP € 248.255 beschikbaar. De
Provincie Noord-Holland matcht de FCP subsidie in CMK 2 voor het provinciaal programma
uitgevoerd door Plein C met € 250.000 per jaar. Jaarlijks wordt deze subsidie aangevraagd bij en
vastgesteld door de Provincie NH via een projectplan en begroting. Een deel van het CMK
subsidiebudget uit 2018 (€ 24.172,-) met bijbehorende taken is doorgeschoven naar 2019 en
uitgevoerd. Een kleiner deel van CMK 2019 (€ 17.998) zal worden meegenomen naar 2020. Dit is ook
mogelijk omdat de subsidie van FCP een meerjarige subsidie is. In verband met de coronacrisis is
door het Fonds voor Cultuurparticipatie de einddatum van CMK 2 verplaatst. Een aantal activiteiten
die in 2020 niet kunnen plaatsvinden door de Coronacrisis, mogen in voorjaar 2021 afgerond
worden. De verantwoordingsperiode van de laatste termijn in CMK 2 behelst derhalve 1 januari 2020
- 30 april 2021.

Projecten buiten het CMK-programma:

Scholing leerkrachten PO en vakdocenten:
In 2019 hebben we -buiten CMK- verschillende (onderwijs) scholingsprojecten gerealiseerd, met
name in de provincie Noord-Holland: ICC cursussen, VTS trainingen, Voor de klas in het SO, Leraren
trainen en coachen, Draagvlak team vergroten, Van rondleiden naar begeleiden.
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VMBO cultuureducatietrajecten met steun van Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) subsidie:
Het in 2017 gestarte VMBO project Art=shock van het Fioretti college Hillegom liep door tot eind
2019. In 2019 heeft men zich geschoold op het gebied van theaterdidactiek en is contact gelegd met
de culturele omgeving waarmee nieuwe activiteiten voor de leerlingen zijn gestart. Eind 2019 loopt
dit driejarige project af waarvoor in voorjaar 2020 de verantwoording is opgeleverd door Plein C.
VMBO Scholengemeenschap De Dijk Medemblik deed in samenwerking met Plein C in april 2019 een
aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het project De Kunstonderneming. Deze
aanvraag werd eind juli 2019 gehonoreerd. De Kunstonderneming behelst een project waarbij het
ondernemerschap van leerlingen en hun culturele ontwikkelingen worden samengebracht. Hiertoe
wordt het curriculum verder uitgebouwd. Het project loopt tot 15 juli 2022.
In 2019 heeft het Vellesan College met het Duin en Kruidberg Mavo i.s.m Plein C een subsidieaanvraag ingediend binnen de regeling ‘versterking cultuureducatie vmbo’ van het Fonds voor
Cultuurparticipatie. In november is deze gehonoreerd en is er een start gemaakt met de uitvoering
van het plan. De uitvoering van het plan loopt door tot juli 2021. Plein C draagt binnen dit project
zorg voor het ontwikkelen van formats voor culturele instellingen, begeleiding van het project,
monitoring en evaluatie.
Erfgoedleerlijn Edam-V’dam:
In 2019 heeft het Plein C i.s.m. de gemeente Edam-V’dam, verschillende erfgoedinstellingen en
scholen een bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een plan ingediend binnen de regeling
‘mediakunst- en erfgoededucatie’. In oktober is deze gehonoreerd en is er een start gemaakt met de
uitvoering van het plan. Het project loopt door tot juli 2022.
Plein C draagt binnen dit project zorg voor het organiseren en begeleiden van het project, het
ontwikkelen en uitwerken van de leerlijn, het coördineren van digitale leeromgeving, monitoring en
evaluatie.
Atlantikwall in de klas: Eind december 2017 is het door Plein C ontwikkelde online lesprogramma
atlantikwallindeklas.nl gelanceerd. In 2018 volgde een update en werden de plaatselijke bronnen van
Texel, Vlieland, Den Oever en Kornwerderzand toegevoegd. In 2019 is het Atlantikwall Centrum
Huisduinen geopend en zijn er aanpassingen gedaan bij deze plaatselijke bron. Verder zijn er
voorbereidingen getroffen voor de locatie Punt van de Reide en Termunten. De definitieve afronding
vindt in 2020 plaats.
Scholing Kinderopvang:
Kinderopvang Solidoe
In januari en februari 2019 hebben 22 pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Solidoe aan een
training “Werken vanuit het creatief proces” van Plein C deelgenomen.

Activiteitenverslag 2019 Plein C

Kinderopvang Huizen
In het voorjaar van 2019 hebben 30 pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Huizen een
vervolgtraining gehad in de disciplines muziek en beeldend. In deze bijeenkomsten is vooral ingezet
op het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de medewerkers als het gaat om het
begeleiden van het creatief proces van de kinderen.
Corporate communicatie
Plein C wil haar doelgroepen laten zien dat goed cultuuronderwijs mogelijk is en hen helpen om dit te
bereiken. Dit doen wij door het magazine Prikkels, door digitale nieuwsbrieven en social media, flyers
en folders en aanwezigheid op beurzen.
Digitaal bereik & social media
In 2019 werd de website van Plein C 9.719 keer geraadpleegd.
Naast een algemene nieuwsbrief (1340 adressen, 4 x per jaar) stuurt Plein C specifieke digitale
nieuwsbrieven aan ICC’ers (913 adressen, 4 x per jaar), cultuuraanbieders (401 adressen, 2 x per
jaar), en leden van De Beweging (224 adressen, 2 x per jaar). De nieuwsbrieven hadden een
gemiddeld openingspercentage van 35 %.
Social media wordt ingezet voor werving en voor het verstrekken van relevante actuele informatie
aan de doelgroepen van Plein C. Wekelijks wordt een bericht gepost op deze media. Bereik:
Facebook: 619 volgers, Twitter: 1180 volgers.
Beurzen
Plein C was in april 2019 aanwezig met een stand tijdens de Techniekmarkt voor het PO in Beverwijk.
Hiermee bereikten we 150 bezoekers die deels voor dat moment onbekend met ons waren.
1.5. Verwachte gang van zaken 2020
Het activiteitenplan 2020 is goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland. De belangrijkste
uitdaging voor 2020 is het realiseren van de gestelde CmK doelen in het vierjaren plan, daarnaast de
acquisitie én uitvoering van overige projecten. Bovendien wordt een belangrijk focuspunt het
ontwikkelen en indienen van het nieuwe vierjaren subsidieplan CmK Noord-Holland 2021-2024 i.s.m.
Provincie Noord-Holland en de kleine en middelgrote gemeenten in Noord-Holland. De provincie
Noord-Holland heeft daarom voor het jaar 2020 een extra subsidie beschikbaar gesteld voor de
werkzaamheden rond realisatie van het nieuwe vierjarige provinciale CmK programma en een
onderzoek cultuureducatie onder de basisscholen in Noord-Holland.
De coronacrisis die zich medio maart 2020 ontvouwde heeft ook een impact op de Plein C activiteiten
in 2020. Diverse activiteiten als trainingen en bijeenkomsten in het voorjaar, zijn inmiddels verplaatst
naar het najaar van 2020. Het FCP heeft vanwege coronacrisis de huidige CmK periode verlengd tot 1
juli 2021 in plaats van 31 december 2020. Plein C hanteert voor haar eigen provinciale programma en
de lokale projecten als einddatum 1 mei 2021. Hierna kan de verantwoording en
accountantscontrole CmK 2020 worden opgemaakt. We verwachten in deze periode het volledige
vierjarige FCP subsidiebudget 2017-2020 voor het provinciale programma van Plein C activiteiten te
benutten.
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