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Jaarverslag Cultuurcoach Oudewater 2020 

Bibliotheek het Groene Hart heeft sinds 2012 het werkgeverschap over de cultuurcoach van 
Oudewater.  

Cultuur is van groot belang om de eigenheid van het kind te stimuleren. Kinderen leren een 
mening te vormen, creatief denken, samenwerken, zichzelf uit te drukken, respect te 
hebben voor zichzelf en voor een ander. Belangrijke onderwerpen voor nu en voor later.  

De cultuurcoach draagt actief bij aan cultuurbevordering binnen Oudewater. Zij signaleert de 
behoeftes op het gebied van culturele activiteiten van zowel scholen, jeugd, ouders, 
verenigingen, bibliotheek, kinderopvang, jeugdwerk, als andere opvoed ondersteuners. Naar 
aanleiding van deze behoeftes wordt er een actueel activiteitenaanbod opgezet.  

In 2020 had de cultuurcoach de volgende doelen:  
 
Bij het invullen van cultuur en erfgoed educatie binnen en buiten schooltijd worden scholen, 
verenigingen en musea gestimuleerd de samenwerking met elkaar te vinden.  
  
Cultuur activiteiten zijn voor iedereen in Oudewater toegankelijk.   
  
Cultuur aanbieders en scholen weten van het  bestaan van de Cultuurcoach en waar zij deze 
voor in kunnen zetten.   

De Cultuurcoach behoud een actieve samenwerking met de jongerenwerker van Oudewater, 
met als doel een interessant cultureel aanbod voor de leeftijd 10 plus te behouden.   

Impact Corona 

Zoals bij veel instellingen was ook in het werk van de cultuurcoach de impact van corona 
duidelijk voelbaar. Een groot deel van de activiteiten kon dit jaar helaas niet plaats vinden. 
Waar mogelijk is geprobeerd een alternatief te bieden. Ook is er gekeken wat er online 
mogelijk was. Daarnaast is er vooral geïnvesteerd in het behouden van het netwerk en ter 
plekke kijken waar er ondersteuning geboden kon worden.  

De volgende activiteiten hebben in 2020 plaats gevonden: 
Op het gebied Cultuureducatie  
 
Aap noot scratch 
Bij het Fonds van Cultuurparticipatie is een aanvraag gedaan om het project      
Aap, Noot, Scratch uit te voeren op de Oudewaterse basisscholen. Tijdens het project 
worden erfgoed en mediakunst aan elkaar verbonden. Alle kinderen van de groepen 7  
komen in het Touwmuseum en leren via computerprogrammering over Oudewater 100 jaar 
geleden. 
 
Eind 2019 is er een bedrag van €12.000,- door het fonds gehonoreerd, waardoor de 
komende jaren het project gratis aan alle scholen aangeboden kan worden.  
Daarnaast is het project inmiddels beloond met een nominatie voor de Gouden C van het 
Cultuurparticipatiefonds.  

Om het project te realiseren is er samengewerkt met het Touwmuseum, alle Oudewaterse  
scholen, de Geschiedkundige vereniging, CYM crea computers en de cultuurcoach.  
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          <Foto van Oudewater 100  jaar geleden en Oudewater nu, gebruikt bij het maken van de scratch spellen.> 

In maart 2020 is als eerste school de Mariaschool met het project van start gegaan. Toen de 
scholen sloten is het project via online lessen verder gegaan. 

De kinderen van de Mariaschool hebben inmiddels de lessen afgerond en hebben in het 
nieuwe schooljaar alsnog het Touwmuseum bezocht. 

 
 
 

 

 

 

 

 
De filmpjes van de leerlingen zijn te bekijken op: 
https://www.aapnootscratch.nl/?page_id=19  
 

De andere scholen nemen, op hun eigen verzoek, het project af zodra de lessen weer fysiek 
plaats kunnen vinden. 

4 mei Dichtlessen 
Jaarlijks wordt in de aanloop naar vier mei een dichtwedstrijd georganiseerd, waarbij de 
herdenken centraal staat. De winnaar van de wedstrijd mag zijn of haar gedicht tijdens de 
officiële Dodenherdenking voor lezen. Om de leerlingen van de scholen hier goed op voor te 
bereiden bieden we in samenwerking met de stadsdichteres van Oudewater een passende 
dicht les aan. De dichtlessen stonden in maart 2020 gepland. Helaas gingen na drie lessen in 
de klas, de scholen dicht. Drie klassen van twee scholen hebben een fysieke dicht les 
gekregen. De overige scholen hebben een online lesbrief ontvangen, waarmee de leerlingen 
zelf aan de slag konden.  
Doordat het in de eerste lock down nog erg zoeken was hoe de online lessen werden 
vormgegeven, kan er helaas niet getoetst worden of er daadwerkelijk leerlingen mee aan de 
slag zijn gegaan. 

“Ik heb mijn 
beeldverhaal af en heb 
zelfs nog tijd gehad om 
andere verhaaltjes te 
maken!” Leerling L. 
Groep 7 

Ik heb mijn spel gedeeld 
als het goed is, 
superleuke opdracht, 
mag je nog een spel 
maken? 
Leerling M. Groep 7 

Leerkracht groep 7: “Het project is 
vakoverstijgend. Programmeren is 
een 21ste-eeuwse vaardigheid die 
nu gecombineerd wordt met 
geschiedenis. Het is een mooie 
manier van lesgeven.”  

https://www.aapnootscratch.nl/?page_id=19
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Contactmomenten Kunst Centraal  
Vier van de vijf scholen uit Oudewater hebben er voor gekozen hun cultuurgelden bij Kunst 
Centraal neer te leggen. Kunst Centraal ontwikkeld daarvan het kunstmenu en 
cultuurprogramma voor deze scholen. Omdat er naast deze budgetten niet veel andere 
middelen zijn is Kunst Centraal een belangrijke partner van de cultuurcoach.  
 
Waar Kunst Centraal in het verleden vooral keek naar wat er in de provincie speelde, wordt 
de programmering nu al een aantal jaar ingevuld in samenwerking met aanbieders uit het 
Oudewaterse veld. Binnen bestaande projecten wordt er gekeken waar plaatselijke 
aanbieders ingezet kunnen worden. 
Zo heeft Kunst Centraal dit jaar Max Dance school projecten uit laten voeren, laten ze het 
stuk muziekeducatie over aan het Muziekhuis, wordt er bij talige activiteiten samengewerkt 
met Bibliotheek Het Groene Hart en spelen zij in op Oudewaterse campagnes. De 
cultuurcoach heeft hier een adviserende rol in.  
 
De cultuurcoach is aanwezig tijdens de jaarlijkse ICC overleggen en heeft daarnaast 
regelmatig contact met Kunst Centraal om te kijken waar er nog meer gebruik gemaakt kan 
worden van de plaatselijke cultuuraanbieders. 
 
 
 
 

 

 

Contactmomenten met de scholen 
De cultuurcoach gaat voor cultuureducatie met kwaliteit. Na aanleiding van de opleiding 
“coach in cultuureducatie” is er naar alle scholen een mail gestuurd met daarin het aanbod 
om met de cultuurcoach van Oudewater gesprekken te voeren op het gebied van coaching, 
visie en het verbinden van cultuureducatie aan de thema’s van de scholen. 
 
Immanuelschool, Schakels en Mariaschool hebben inmiddels een aantal gesprekken gehad 
met de cultuurcoach. Met name de scholen in het cultuurhuis maken op deze manier gebruik 
van de cultuurcoach. In 2020 zijn er frequentie gesprekken geweest met de Immanuelschool 
en Schakels op dit gebied. Er is gekeken naar de visie van de school en op welk gebied 
cultuureducatie het vast curriculum kan versterken.  
 
De Mariaschool weet de cultuurcoach te vinden en maakt met name gebruik van het 
netwerk. Zo neemt de Mariaschool inmiddels frequent boekenkisten en lessen af van de 
bibliotheek en weten zij de weg naar de Oudewaterse musea goed te vinden. 
 
Met de Jozefschool is er minder frequent contact. Echter weet de ICC’er de weg naar de 
cultuurcoach goed te vinden. Wanneer de ICC’er het nodig acht benadert zij de cultuurcoach 
om mee te denken bij bepaalde thema’s. Bij speciale projectweken op het gebied van kunst 
en cultuur wordt de cultuurcoach benaderd om deze te helpen vormgeven. 
 

 

“Op basis van de digitale bijeenkomst die we met de scholen hebben gehouden hebben we een 
programma samengesteld dat aansluit op het thema’s waar de scholen mee werken. 

Dat deel ik graag met je. We vonden jouw bijdrage heel inspirerend.” E.N. Kunst Centraal 
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Open Monumentendag 
 

Het thema van Open Monumentendag 2020 was 
“Leermo(nu)mentjes”. Een mooi thema om de 
Oudewaterse monumenten onder de aandacht van het 
onderwijs te brengen. Een aantal jaar terug heeft het 
college aangegeven het van belang te vinden dat elke 
leerling die in Oudewater de basisschool verlaat een 
keer het Stadsmuseum, Schilderij van de Oudewaterse 
moord, Touwmuseum en de Heksenwaag zou moeten 
hebben bezocht.  
 
De scholen staan vooral open voor dit soort bezoeken 
tijdens projectweken. Als extra stimulans heeft Nettie 
Stoppelenburg dit jaar tijdens de Open 
Monumentendag alle groepen 8 van Oudewater 
uitgenodigd voor een rondleiding door het oude 
Stadhuis. Daarbij is ook het verhaal van de 
Oudewaterse Moord verteld.  De leerlingen   waren 
enthousiast en stelden veel vragen.  

 

 

 

 

 

Jaarlijkse Activiteiten 
4 en 5 mei 
Al een aantal jaar is de cultuurcoach vast comitélid van het vier-vijf mei comité. Meerdere 
keren per jaar komt het comité bij een. De Cultuurcoach heeft namens het comité contact 
met de scholen, kijkt waar er aansluiting met jeugd gevonden kan worden en organiseert 
jaarlijks de dichtwedstrijd rondom 4 mei, voor de groepen 7 en 8 van de Oudewaterse 
basisscholen. In 2020 zou er vanwege 75 jaar vrijheid een groot evenement plaats vinden 
op 5 mei. De voorbereidingen waren in volle gang, maar het evenement kon vanwege 
corona helaas niet door gaan.  
 

Om toch stil te staan bij 75 jaar vrijheid, een term die in tijden van een Lock down nog meer 
betekenis kreeg, heeft de cultuurcoach online en via de krant aandacht gegeven aan 4 en 5 
mei. 
In aanloop naar 4 mei zijn de winnende gedichten van de leerlingen van de afgelopen jaren 
gedeeld op social media. Op initiatief van de cultuurcoach is er met de IJsselbode een 
vrijheidskleurplaat meegegaan. Daarnaast is er in samenwerking met jeugdpunt een filmpje 
opgenomen over vrijheid in Oudewater. 
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Kinderboekenweek 
Binnen schooltijd: 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben de cultuurcoach en de Bibliotheek de handen in een 
geslagen en gezamenlijk het programma van de schoolschrijver aangeboden op de 
Oudewaterse basisscholen. 

De Schoolschrijver biedt programma’s rond lezen en 
schrijven voor alle basisscholen die hun leerlingen willen  
helpen betere lezers en sterkere schrijvers te worden.  
In alle programma’s dragen kinderboekenschrijvers hun liefde voor taal en hun beste tips 
over op leerlingen, leerkrachten en ouders.  
 
Speciaal voor de Kinderboekenweek heeft Stichting de Schoolschrijver een thema maand 
ontwikkeld met online lessen van een echte kinderboekenschrijver. De bibliotheek verzorgd 
hierbij een thema kist met boeken die passen bij de lessen van de schoolschrijver. Vier van 
de vijf basisscholen hebben gebruik gemaakt van het programma van de schoolschrijver en 
de bibliotheek.  

 

 

Buiten schooltijd:                                                                             
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar: “En toen, verhalen van vroeger”. 
Dit thema leent zich uitermate goed om in Oudewater meerdere doelen met elkaar te 
combineren. Het college heeft de wens uitgesproken dat alle kinderen van Oudewater een 
keer in de Heksenwaag, het Touwmuseum en het Stadsmuseum zijn geweest. Vanuit dat 
gegeven in combinatie met de bibliotheek als werkgever van de cultuurcoach, kwam het 
idee naar boven om een stempeltocht langs al deze locaties te organiseren. Het doel: 
leesplezier bevorderen in combinatie met het bezoeken van de diverse Oudewaterse Musea. 
 
Alle musea waren direct enthousiast, ook de Read Shop, een belangrijke partner op het 
gebied van leesbevordering en de Oudhollandse snoepwinkel Hocus Pocus deden mee met 
de stempeltocht. Op de diverse locaties was een activiteit, waarbij overal werd voorgelezen 
of een verhaal over de locatie werd verteld.  
Op de stempelkaart stond de kaart van Oudewater, met daarbij bij elke locatie diverse 
leestips. Dit om de kinderen aan te zetten ook na de stempeltocht nog verder te lezen. 
 
 

 

 

 

“De kinderen vonden het leuk om te 
doen en waren trots op hun verhaal.” 
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De activiteit was een groot succes. 50 kinderen deden vol enthousiasme mee. Omdat er ook 
markt was deze dag en we nog met beperkingen, vanwege corona, te maken hadden, was 
dit ook het maximum aantal. Helaas hebben we daardoor een aantal kinderen moeten 
teleurstellen. De organisatie was wel van mening dat een activiteit als deze zeker herhaald 
mag worden.  
 

     

                                                                
<Voorlezen in het Cultuurhuis/de Bibliotheek>   <Puzzels maken in de read shop> 

 

                             

     <Verhaal vertellen in de Heksenwaag>    <Suikerspin maken in de Oud-Hollandse snoepwinkel> 

 

 
  

 

          
 
 
 

 

 

 

 “Het was een zeer geslaagde middag, dank je wel.  
  Ikzelf heb genoten van het verhaal van Rob in de Heksenwaag. 
  Ineens zei hij tijdens het verhaal tegen mijn dochtertje, jij bent Liena.  
  Hij herkende haar van het voorlezen uit de bieb.” 
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Naschoolse activiteiten 
De cultuurcoach programmeert naar behoefte naschoolse lessen in Oudewater. Het 
Muziekhuis en Max Dance bieden veel op het gebied van muziek en dans, de cultuurcoach 
focust zich daarom met name op beeldende kunst, koken, literatuur, media en overige 
creatieve workshops. 
 
Sinds een aantal jaren worden er tekenlessen gegeven in het Cultuurhuis. Eind 2019 is de 
toenmalige tekendocente gestopt. Begin 2020 is de cultuurcoach de samenwerking gestart 
met tekenstudio IJsselstein. In maart 2020 heeft er een proefles plaats gevonden. Echter is 
vrij snel daarna de lock down in gegaan, waardoor de tekenlessen van 2020 bij deze ene les 
zijn gebleven. 
In samenwerking  met tekenstudio IJsselstein en via facebook is er wel de optie geboden om 
online lessen te volgen.  

In januari heeft in het Cultuurhuis het eerste aanschuifdiner plaats gevonden. Een mooie 
combinatie van naschools cultureel aanbod en het stimuleren van ontmoeting. 
Een groep van 8 jongeren heeft onder begeleiding van Chris Cuisine een drie gangen diner 
gekookt voor eenzame ouderen uit hun omgeving. 
 

 

 

Samenwerking met Jeugd-Punt 
Vanwege Lock down heeft Jeugd-punt zich  met name gefocust op de jongeren die op straat 
rond hingen. De samenwerking heeft zich beperkt tot het opnemen van het 5 mei filmpje en 
het op de hoogte houden van elkaars activiteiten. 
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Extra Activiteiten 
Opleiding coach Cultuureducatie met kwaliteit 
In 2019 is de Cultuurcoach gestart met de opleiding Coach Cultuureducatie met kwaliteit. 
Tijdens de opleiding zijn er meerdere coachgesprekken met diverse Oudewaterse scholen 
gevoerd. Het doel van de gesprekken: de cultuurvraag van de school boven water krijgen 
om op die manier met een gegronde visie op cultuureducatie te ontwikkelen. In 2020 is de 
opleiding succesvol afgerond.  

                                                           

 

 
Foto wedstrijd  
Door  corona kon er beduidend minder aan activiteiten aangeboden worden. Mede door het 
thuis onderwijs en de Lock down bleef er weinig ruimte over om cultuureducatie fysiek aan 
te bieden. 
De Cultuurcoach heeft weinig extra middelen voor handen om digitaal activiteiten te 
ontwikkelen en deze kwalitatief aan te bieden aan het onderwijs of daarbuiten. 
 
Gedurende de verschillende lock downs is er wel altijd gekeken naar wat kan er wel. Online 
boekentips, creatieve tips om thuis te doen, maar ook een digitale fotowedstrijd zijn enkele 
voorbeelden hiervan.  
 
Vooral de fotowedstrijden was een groot succes. Zo’n 40 enthousiaste amateurfotografen, 
waarvan de jongste 6 jaar en de oudste 60 plus, stuurden een foto in van de natuur in of om 
hun huis. Vakdocent Paula Bouman beoordeelde de foto’s en 
benoemde in vier verschillende leeftijdscategorieën een  
winnaar. 
 
De workshop fotografie die aansloot op deze wedstrijd kon  
helaas vanwege corona niet doorgaan. 
 

 

Gefeliciteerd, dubbel en dwars 
verdiend! Dank voor je input en 
bijdrage voor de Immanuelschool! 

 

“We zijn er hier thuis 
heerlijk druk mee 
geweest, bedankt voor de 
wedstrijd en dus het 
vermaak :)” 

 



 

9 
 

 

Stadsdichter Oudewater 

In 2020 liep de termijn van Stadsdichteres Nelleke den Boer af. Op verzoek van de 
gemeente Oudewater heeft de cultuurcoach een nieuwe wedstrijd uitgeschreven, juryleden 
benaderd en de pr hiervoor verzorgd. In september 2020 is er een nieuwe stadsdichteres 
gekozen. Vanwege corona moet de officiële benoeming nog plaats vinden.  
 

 
                                                  
 
                                       
Netwerk 
Het Culturele Netwerk blijft  bestaan en wordt waar nodig versterkt of vergroot. 
De Cultuurcoach heeft een actieve houding waar het aankomt op culturele  
aanbieders in Oudewater. Nieuwe organisaties worden waar nodig benaderd voor  
samenwerking. Met bestaande organisaties wordt er geïnvesteerd in een blijvend  
goed contact.  

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het behouden van het huidige 
netwerk. Regelmatig was  er contact met de scholen, musea en verenigingen om te kijken 
hoe het ging en of de cultuurcoach nog wat voor hen kon betekenen. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

36 
samenwerkings-

partners; 

O.a.: 
Oudewaterse 

scholen, 
Bibliotheek, 

Musea,  
Kunst Centraal 

13  
Activiteiten 

O.a  
Open 

Monumentendag 
Kinderboekenweek

Aanschuifdiner 
Fotowedstrijd 

      657  
deelnemers 

Deelnemers van 
fysieke activiteiten 

 

 

     973  
 Social media 

volgers 

Facebook 
Instagram 
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Cultuurhuis Oudewater 
 
De cultuurcoach is voor een deel van haar functie verbonden aan het Cultuurhuis van 
Oudewater, waar zij de programma coördinatie uitvoert. In het Cultuurhuis worden diverse 
culturele activiteiten georganiseerd. 
 
In 2020 is het aantal gebruikers van het Cultuurhuis iets afgenomen ten opzichte van het 
jaar ervoor. Corona heeft wat dat betreft ook zijn invloed gehad op het Cultuurhuis.  
 
Ondanks dat het Cultuurhuis voor een groot deel van het jaar gesloten is geweest is het 
aantal huurders en activiteiten slechts met 7 gebruikers afgenomen ten opzichte van 2019 
(34 tegenover 27).  
 
Op het gebied van programmering liggen er nog vele onbenutte kansen voor de toekomst. 
Programmering en het aantrekken van huurders kan worden bevordert door facilitaire 
ondersteuning, een activiteitenbudget en PR budget.  
 
Doordat er geen beheerder aanwezig is in het Cultuurhuis wordt er veel tijd gestoken in het 
facilitaire onderhoud van het Cultuurhuis. Hierdoor is er minder tijd over voor een 
structurele programmering in de vorm van workshops en voorstellingen.   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   

 
 

27  

gebruikers 
cultuurhuis 

5  

extra activiteiten 
georganiseerd door 

de programma 
coordinator 

O.a: 
Schoolschaken 

Voorstelling Annie 
MG Schmidt 

 

963  
Volgers social 

media 
Facebook en twitter 


