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VOORWOORD

Het was opnieuw een bijzonder jaar. In het jaar waarin we 50 jaar bestaan, zijn we vanwege de
coronapandemie een halfjaar dicht, maar gelukkig ook een halfjaar volop open! 

Voor het aanbod in Amateurkunst zijn de lessen, waar mogelijk, via Zoom gegeven. 
Vanaf 1 juni mogen onze de deuren weer open en cursisten gaan weer graag creatief aan de slag! 
Er is veel animo voor de workshops in de zomervakantie. De Zomerschuit, activiteiten voor kinderen
in de zomervakantie, trekt veel belangstelling evenals de Zomerscholen Schilderen en Keramiek &
Pottenbakken, twee weken lang een dagdeel bezig met de activiteit. 

Dit jaar is ook de start van een nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. 
Samen met de Westfriese Bibliotheken geven we als Projectleider uitvoering aan het project
Cultuleren Plus! voor de zeven West-Friese gemeenten. COVID-19 zorgt voor beperkingen, maar we
zijn er ook dit jaar in geslaagd mee te bewegen op de onvoorspelbare wendingen van COVID-19 en
het denken in mogelijkheden tijdens de beperkingen.

Op 22 oktober 1971 is De Blauwe Schuit opgericht als Centrum voor Kreativiteitsontwikkeling.  Met
de opening van een docentenexpositie en een jubileumfeest is dit gevierd op zondag 31 oktober.
Samir Bashara, wethouder Kunst & Cultuur van de gemeente Hoorn opent de expositie en uit zijn
handen ontvangen wij een Eenhoornzegel t.w.v. € 500,-. 
De middag staat in het teken van “Westfries Talent”; stadsdichter Levi Noë draagt een prachtig
gedicht over Kunst en Cultuur voor met rake woorden en singer-songwriter Sven Ross brengt een
aantal mooie songs ten gehore. Al met al een hele mooie middag met veel belangstelling.

Ik sluit af met de eerste drie zinnen van de stadsdichter van het gedicht dat hij schreef voor ons
jubileumjaar:
“Het belang van kunst en cultuur gaat verder dan een schilderij aan de muur. 
 Of poëzie op een blaadje, een boek vol mooie verhalen of een voorstelling in het theater. 
 Het is meer dan dat.”

Astrid Manshanden
Directeur

2De Blauwe Schuit 



KUNST 
IN VRIJE TIJD

Kunst in Vrije Tijd
In de media is er volop aandacht voor programma’s waarin kunst beoefend wordt, maar ook waarin
kunst te zien is en wij merken hierdoor een toenemende belangstelling aan kunsteducatie door
professionele kunstenaars/docenten.

Populaire televisieprogramma’s zoals Project Rembrandt, Het Perfecte Plaatje, Sterren op het Doek
en Het geheim van de Meester, de vele virtuele museumplatforms en kunstblogs inspireren en
stimuleren velen om zelf aan de slag te gaan.

In 2021 heeft De Blauwe Schuit 74 verschillende activiteiten in amateurkunstbeoefening
aangeboden. Dit aantal is ruim de helft minder dan in een "normaal' jaar zonder corona.
Extra activiteiten in de zomerperiode, zoals Zomeravond op ’t doek, Paradijsvogels schilderen en de
Zomerscholen zijn allemaal doorgegaan onder de geldende COVID-19 maatregelen.

Activiteiten
Voor kinderen, jongeren en volwassenen biedt De Blauwe Schuit, 6 dagen in de week lessen op het
gebied van dans, theater, beeldende kunst, ruimtelijke vorming, fotografie en lezingen
kunstgeschiedenis.

Voor kinderen en jongeren zijn dit lessen van 1 en 1,5 uur en voor volwassenen van 2,5 of 3 uur. Ze
zijn altijd toegespitst op zowel beginners, gevorderden en ver gevorderden.
Dit jaar is de samenwerking gestart met Tjillskillz, dans- en theater voor kinderen, maar door alle
beperkingen is het niet gelukt om een groep bij elkaar te krijgen en te starten. In 2022 krijgt dit een
vervolg. 

3De Blauwe Schuit 



KUNST 
IN VRIJE TIJD

In diverse masterclasses en workshops krijgen nieuwe cursisten de mogelijkheid kennis te maken
met een nieuwe methode, zienswijze of techniek. 

Naast het reguliere aanbod bieden we korte verdiepingscursussen, waarbij een speciale techniek
wordt uitgelicht of dieper wordt ingegaan op kennis en vaardigheden.

In januari en september houden wij #OpenDoeDagen. “Kunst moet je lekker doen!” gratis open
lessen en meet & greet voor iedereen. Dit jaar waren er alleen open dagen in september en deze
werden goed bezocht en veel nieuwe deelnemers hebben zich aangemeld. 

De jaarlijkse kunstmarkt, de opening van het culturele seizoen in Hoorn, is in afgeslankte vorm
gehouden.

Om kunst dichter bij de inwoners van West-Friesland te brengen vinden er in samenwerking met de
Westfriese Bibliotheken in Medemblik, Opmeer en Hoogkarspel kunstlezingen plaats. In het voorjaar
zijn deze lezingen door kunsthistorica Juliette Verhofstad via Zoom gehouden en veel trouwe
bezoekers namen deel aan de meeting. In het najaar konden de lezingen rekening houdend met de
geldige coronamaatregelen weer op locatie worden gegeven.

Ondersteuning Amateurkunst
Voor het ondersteunen van de amateurkunst bieden wij cursusaanbod en faciliteiten. 
Wij verhuren ruimten aan diverse amateurtekenclubs, buikdansschool Alina, Dansdingen en Groei &
Bloei. Daarnaast hebben we speciale oefenruimtes voor popbandjes. De verhuur van lokalen zorgt
voor meer activiteiten en inkomsten voor De Blauwe Schuit. Op de website zijn deze activiteiten te
vinden onder“schuitgenoten”. 
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EXPOSITIES 

Met exposities op diverse plekken in de regio West-Friesland laat De Blauwe Schuit zien hoe mooi
amateurkunst is.

In mei exposeren diverse cursistengroepen in De  Blauwe Schuit. De diversiteit aan disciplines is
zichtbaar in de gehele expositie. Foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en keramiek
geeft een goed beeld van de diversiteit in opdrachten en de eigenheid van cursisten, van beginners
tot gevorderden.

Hoogtepunt van het jaar is de docentenexpositie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan,
waar werk van docenten, maar ook van medewerkers en vrijwilligers, te zien is. 
De docenten hebben allen hun kunstenaarschap verworven en dat is terug te zien in de
geëxposeerde werkstukken, waarin het handschrift, de stijl en de passie van de docent voor een
materiaal is te herkennen. 

Naast exposities in De Blauwe Schuit wordt er ook geëxposeerd op andere locaties. 

In de Westfriese Bibliotheek in Hoogkarspel hangen in september werken van de cursus
Fijnschilderen. De techniek van de fijnschilderkunst is vooral bekend uit de Vlaamse en Nederlandse
schilderkunst uit de 17e eeuw. Het resultaat is zeer realistisch en levert vaak veel bewondering op.

Huisartsenpraktijk Kaap Hoorn is opgesierd met schilderwerken en keramiek in de coronaperiode tot
het voorjaar van 2021.
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SPECIALE 
DOELGROEPEN

Voor doelgroepen met een beperking organiseren en faciliteren wij activiteiten met speciale
aandacht.

In verzorgingshuis Lindendael geeft schilderdocent Hilde Schaap wekelijks les aan mensen met een
taalstoornis Afasie. Dit initiatief wordt mede gesubsidieerd door de Stichting Marline Fritzius. In
coronatijd is de lessenserie tijdelijk onderbroken.

In 2021 is er subsidie aangevraagd bij het fonds Lang Leve Kunst om thuiswonende ouderen te
verleiden tot kunst en cultuuractiviteiten. MEE & de Wering en Stichting Netwerk gaan hun netwerk
en contacten gebruiken om de ‘eenzame’ ouderen bij de hand te nemen naar de verschillende
Ateliers van de verbeelding, waaronder een tweetal ateliers bij De Blauwe Schuit wordt
ondergebracht. De subsidie aanvraag is voor het overgrote deel goedgekeurd en met steun van de
gemeente Hoorn zal in 2022 worden gestart met het project.

De komende jaren gaan wij ons verder verdiepen in het ontwikkelen van specifieke programmering
voor de moeilijker te bereiken doelgroepen onder andere in samenwerking met Cultuur Hoorn.

In 2021 zijn wij gestart met het onderzoeken naar mogelijkheden om een atelier voor kwetsbare
jongeren in samenwerking met GGZ Noord Holland Noord op te zetten. 
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DUURZAAMHEID

Sociale duurzaamheid betekent voor ons dat kunst voor iedereen bereikbaar moet zijn en dat
kunstbeoefening relaties tussen mensen versterkt.

Onze workshops zijn er dan ook op toegespitst dat jong en oud kunnen deelnemen om te ervaren
dat kunst maken en beleven hun leven kan verrijken. De cultuurweken welke in samenwerking met
de gemeente Hoorn en Stichting Netwerk wordt georganiseerd is bereikbaar voor alle
basisschoolleerlingen in Hoorn.

Om duurzamer om te gaan met materialen gebruiken onze kunstvakdocenten zoveel mogelijk veilige
en goed afbreekbare materialen en schoonmaakmiddelen.

De komende jaren gaan we samen met de gemeente Hoorn op zoek naar mogelijkheden om ons
gebouw verder te verduurzamen voordat een mogelijke verhuizing plaatsvindt.
Daarnaast kijken wij zelf ook naar mogelijkheden om het huidige gebouw een meer eigentijdse
uitstraling te geven.
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GETALLEN

Deelnemers 2021                                                                  Cursist contact uur 2021       

Cursist contact uur: dit is een eenheid die aangeeft hoeveel uur De Blauwe Schuit contact heeft gehad met de cursisten. Hieruit is op te
maken of een deelnemer aan een langdurige cursus of aan een eenmalige activiteit heeft deelgenomen.

Totaal aantal deelnemers 2021:  1490 (Corona)  CCU : 15.937

Totaal aantal deelnemers 2020:  1798                 CCU:  22.901

Totaal aantal deelnemers 2019:  2707                 CCU:  22.879

Aantal medewerkers; 6                                       Aantal docenten Kunst in Vrije Tijd : 14                      
Afdeling Vrije Tijd      2,25 FTE                               Vaste dienst             0,58  FTE
Afdeling Onderwijs   1,78 FTE                                Tijdelijke dienst       0,09  FTE
                                                                               ZZP                          0,62  FTE
=======================                                =======================                      
Totaal                      4,03 FTE                                 Totaal                      1,28  FTE              

Aantal vrijwilligers: 8 
waarvan bestuursleden: 5
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KUNST IN
ONDERWIJS

Visie en borging
Deskundigheidsbevordering
Netwerk en samenwerking
Culturele leerlingactiviteiten

CultulerenPlus!
De Minister van Onderwijs wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het
onderwijsprogramma. De overheid stelt hiervoor geld beschikbaar via het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever
van het programma. Daarnaast wordt door de overheid een bijdrage van gemeenten en scholen
gevraagd om het programma te kunnen laten uitvoeren.

In de nieuwe CmK periode van februari 2021 tot en met december 2024 werkt De Blauwe Schuit
Kunst in Onderwijs structureel samen met de Westfriese Bibliotheken en hanteren zij dezelfde
werkwijze, dit keer onder de titel: CULTULEREN PLUS!

Beide organisaties hebben hun eigen ‘werkgebied’ waarin een evenredig aantal scholen zijn
gevestigd. De scholen in Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen en Medemblik worden ondersteund
door adviseurs van de Westfriese Bibliotheken. De scholen in Hoorn, Opmeer en Koggenland worden
ondersteund door adviseurs van De Blauwe Schuit.

De minister van onderwijs en cultuur heeft met dit programma de ambitie om cultuureducatie op
een structurele en kwalitatieve wijze in het basisonderwijs te borgen via vier hoofddoelstellingen: 

1.
2.
3.
4.

1. Visie en borging
De CmK onderwijsadviseurs van De Blauwe Schuit en de Westfriese Bibliotheken gaan jaarlijks in
gesprek met schooldirecties, ICC’ers en leerkrachten om samen met hen te inventariseren wat hun
school doet aan cultuureducatie en hoe dit in hun onderwijsprogramma is verwerkt.
Als de school er behoefte aan heeft, adviseren zij hen over hoe zij hun visie op cultuur verder kunnen
vormgeven en hoe ze een stappenplan kunnen maken om borging van cultuureducatie nog
effectiever te maken.
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KUNST IN
ONDERWIJS

Met 52 scholen heeft er in 2021 een inventarisatiegesprek plaatsgevonden om de behoefte aan
activiteiten te peilen en een handvat te bieden voor het opzetten van cultuurbeleid conform de
doelstellingen van Cultuureducatie met Kwaliteit.

2. Deskundigheid
Om onderwijsprofessionals nog deskundiger en zelfstandiger te maken in het organiseren en
uitvoeren van kwalitatieve cultuureducatie wordt jaarlijks een aantal gratis teamtrainingen en -
workshops aangeboden in verschillende cultuurdisciplines.
Ook is er jaarlijks de mogelijkheid voor onderwijsprofessionals om kosteloos een opleiding Interne
Cultuur Coördinator te volgen. De opleiding is in verband met corona verplaatst naar het voorjaar
van 2022. Er hebben zich 6 deelnemers voor de opleiding aangemeld. 
In 2021 is gestart met de ontwikkeling van de leerlijnen dans en theater voor alle basisscholen in
West-Friesland.  

3. Netwerk en samenwerking
Om het netwerk tussen scholen en cultuuraanbieders te versterken en de samenwerking te
bevorderen, wordt er jaarlijks een cultuur-of inspiratiemiddag georganiseerd.
In 2021 heeft deze niet plaatsgevonden door corona.
Daarnaast wordt via de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs het ruime aanbod aan
cultuureducatie activiteiten van cultuuraanbieders in de regio voor scholen inzichtelijk gemaakt. 

4. Culturele leerlingactiviteiten
Vanaf 2021 zijn culturele leerlingactiviteiten, in West-Friesland ook wel bekend als Cultuur
MenuPlus, een integraal onderdeel van het nieuwe CmK programma. Dit was voorheen niet het
geval. De twee programma’s werden altijd los van elkaar aangeboden.
Het is de wens van het Fonds voor Cultuurparticipatie dat eenmalige leerlingactiviteiten geïntegreerd
worden in het onderwijsprogramma om te zorgen voor een betere borging van de cultuurervaring
en om samenwerking met cultuuraanbieders te stimuleren.

De scholen in de gemeenten Koggenland en Hoorn gaven er, vanwege corona, de voorkeur aan om
de leerlingactiviteiten te laten plaatsvinden in 2022. In de overige gemeenten zijn er diverse
leerlingactiviteiten geweest. 

10De Blauwe Schuit 



VOORTGEZET 
ONDERWIJS

Cultuurcoach Voortgezet Onderwijs
Sinds 2017 is middels een combinatie functionaris regeling een cultuurcoach Voortgezet Onderwijs
voor de gemeente Hoorn bij ons ondergebracht. De cultuurcoach ondersteunt het Voorgezet
Onderwijs en adviseert hen bij het organiseren van culturele activiteiten, zowel binnen als buiten
school. 

Daarnaast stelt de gemeente Hoorn een bedrag beschikbaar voor de Cultuurpas VO om scholen te
stimuleren activiteiten op het gebied van kunst en cultuur te organiseren.
Alle VO scholen zijn in 2021 hierover geïnformeerd. Oscar Romero (2 kunstlijnen), SG Newton (2
taalklassen), VSO De Spinaker, De Praktijkschool West-Friesland en Clusius College hebben hiervan
gebruik gemaakt. Totaal hebben 804 leerlingen deelgenomen.

Aan het tweejarig project Idee’Zo op VSO De Stormvogel en de Praktijkscholen in Hoorn en Stede
Broec is in 2021 verder invulling gegeven. 

Rondje Cultuur Stede Broec
De gemeente Stede Broec heeft ook in 2021 extra ondersteuning gegeven aan het voorgezet
onderwijs met een subsidie voor Rondje Cultuur,  waardoor jongeren in hun eigen regio met cultuur
in aanraking komen. Een overzicht van de activiteiten voor Rondje Cultuur Stede Broec wordt in een
apart verslag weergegeven.
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STICHTING 
DE BLAUWE
SCHUIT

ANBI status
Stichting De Blauwe Schuit heeft een ANBI status en vertegenwoordigt de afdelingen Kunst in Vrije
Tijd en Kunst in Onderwijs.

Missie
De Blauwe Schuit vindt het belangrijk dat de inwoners van West-Friesland de mogelijkheid hebben
om zich creatief te uiten om zo een ruimere blik op zichzelf en de maatschappij te ontwikkelen. Wij
brengen iedereen van jong tot oud in aanraking met kunst en cultuur om zo creatieve vermogens te
leren ontdekken, ontwikkelen en uitdrukken. Deelname maakt nieuwsgiering en verleidt ook om
andere kunstvormen te beproeven.

Stichting De Blauwe Schuit kent een bestuursmodel met directie en onderschrijft de Governance
Code Cultuur.

Directeur
Astrid Manshanden

Bestuur
Dhr. Gerard Dekkers, voorzitter
Dhr. Anne Veldhuis, penningmeester
Mevr. Bertie de Beuze, secretaris
Dhr. Bert Butter, bestuurslid
Mevr. José Reurekas, bestuurslid

Vredehofstraat 7a
1624 XG Hoorn
www.blauweschuit.nl
info@blauweschuit.nl
KvK: 41234230
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