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Voorwoord

“ Popmuziek en Popcultuur zijn op allerlei manieren verweven in de
samenleving en dragen een belangrijke maatschappelijke waarde in
zich op het gebied van cultuur, participatie, talentontwikkeling en
economie. Voor pop geldt net zo goed als voor sport dat er zonder
brede basis en zonder circuit geen mogelijkheid is tot excelleren en het
verzilveren van die maatschappelijke waarden. “

Voor u ligt het jaarverslag 2018/2019 van Popschool Harderwijk. Samen met het
bestuur kijken we in dit verslag terug op het schooljaar 2018/2019.
Bovenstaand citaat van de DSP-groep (Bureau voor beleidsadvies en
beleidsonderzoek) geeft precies weer waar de Popschool voor staat en hoe zij
haar rol ziet. Onze focus lag in 2018/2019 niet alleen op het continueren,
consolideren en uitbreiden van (nieuw) kwalitatief hoogstaand aanbod, maar juist
ook op onze rol en bijdrage aan de samenleving, inwoners van onze prachtige stad
en omliggende regio.
Harderwijk maakt in rap tempo een kwaliteitsslag. Deze is niet alleen zichtbaar in
het publieke domein, o.a. de vernieuwde boulevard, stadsstrand en de renovatie
van het Oude Stadhuis Markt 1. De kwaliteitsslag is ook zichtbaar in het kunst- en
cultuuraanbod. SAP, Cultuurkust, het Stadsmuseum en de Popschool zijn daarvan
sprekende voorbeelden. De organisaties werken samen, vinden elkaar en
ontplooien nieuwe initiatieven. De Popschool geeft hierin een belangrijke impuls, is
niet alleen partner maar is tevens één van de spinnen in het web en schuwt de
regisseursrol niet. Met Popmuziek en Popeducatie wil de Popschool ‘burgers en
buitenlui ’ verbinden.
De Popschool is een goed toegerust, professioneel centrum voor
popmuziekeducatie. De Popschool ziet zichzelf als een brede publieke voorziening
- vergelijkbaar met de Bibliotheek en Cultuurkust - en kiest voor een ‘inclusief’
beleid: bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle Harderwijkers, voor alle
inwoners van de omliggende gemeenten. De Popschool biedt een breed
programma opgebouwd uit kwalitatieve, hoogwaardige leerlijnen, van
kennismaking tot talentontwikkeling. De Popschool verzorgt daartoe lessen,
cursussen en workshops en werkt op 3 marktgebieden: 1. In de vrije tijd 2. In het
onderwijs 3. Projecten & Events.
Onze grootste uitdaging voor 2019/2020 is om ambities waar te kunnen blijven
maken, dromen zien uitkomen. Betrokkenheid en samenwerking met gemeente,
(culturele) partners, ondernemers en vooral het publiek, is hierbij onze kracht!
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1. De Popschool, Popmuziek & Popmuziekeducatie
1.1 Organisatie en aanbod
De Popschool is een ondernemende organisatie waarbij popeducatie op een
laagdrempelige manier toegankelijk is voor alle leeftijden. De weg naar een (nog)
steeds groeiend publieksbereik lag in de investering in nieuw aansprekend en
innovatief aanbod en in samenwerking met (culturele) partners.
De Popschool is een ‘platte’ organisatie zonder veel overhead, waarbij de lijntjes
kort zijn en nieuwe initiatieven snel gehonoreerd, uitgevoerd en in de markt worden
gezet.
Het medewerkersteam bestaat uit het kernteam en een team van professionele
docenten, allen op zzp-basis.
De Popschool is een stichting. Het bestuur van de Stichting Popschool Harderwijk
onderschrijft de algemene opvattingen over goed bestuur, toezicht en
verantwoording, zoals deze is samengevat in de Governance Code Cultuur.
Het aanbod op het gebied van educatie en projecten bestond in 2018/2019 uit:
§
§
§
§
§
§
§
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Individuele lessen
Groepslessen
Aanbod primair- en voortgezet onderwijs
Projecten en events
Aanbod zorg en welzijn
Intern gebruik van de oefenruimtes en verhuur aan derden
Intern gebruik van de studio en verhuur aan derden

1.2 Visie, Missie en Doelen
Visie:
Om de visie van de Popschool te duiden, twee voorbeelden uit de praktijk. De
namen zijn uit privacyoverwegingen gefingeerd.
Tim
Tim woont in een zorgboerderij, heeft diverse complexe stoornissen en volgt via
ons zorgprogramma wekelijkse drumlessen van 1 uur. Tim schreeuwt en is fysiek
behoorlijk aanwezig, best intimiderend voor andere leerlingen/ ouders, mede door
zijn fysiek, breed en gespierd. Ook sneuvelen er met regelmaat drumvellen en
stokken. Door de juiste begeleiding van de cliënt door docent en de medewerkers
van de zorgboerderij maar ook van medeleerlingen/ ouders heeft Tim een
volwaardige plek in onze Popschool. Hij geniet wekelijks en zijn mede studenten
zijn gewend aan zijn gedrag en trekken met hem op.
Annemiek
Annemiek is 68 jaar en speelt naast haar individuele les in een van onze bands, ze
treden hier regelmatig lokaal mee op. Annemiek wil tijdens repetities en optredens
haar muziekpartijen niet meer lezen uit een ‘klapper’ maar haar muziek lezen vanaf
een iPad. De docent heeft samen met haar tijd gestoken in- en buiten de lessen om
haar de programmatuur eigen te maken. Als Annemiek repeteert en optreed leest
zij vanaf haar Ipad, een grote wens van haar!

Bovenstaande praktijkvoorbeelden raken de essentie van onze visie op
popeducatie. Popmuziek neemt in de amateurkunst een belangrijke plaats in. Veel
mensen, zowel kinderen als volwassen, zijn actief in hun vrije tijd, alleen of samen
met anderen. Muziek kent geen grenzen. De Popschool komt, waar mogelijk, aan
deze onbegrensde wereld tegemoet door ruimte te bieden aan het individu, zich te
ontwikkelen, open te staan voor nieuwe initiatieven en creatieve ideeën. De
Popschool is laagdrempelig, toegankelijk en biedt borging door duurzaam en
gericht te investeren in de samenleving, onderwijs en organisaties, waarbij
participatie, het deelnemen aan, centraal staat.
Dit doen we met:
§
§
§
§

Individuele lessen, workshops en cursussen voor kinderen, jongeren en
volwassenen.
Educatie programma’s, activiteiten en projecten voor kinderen en jongeren
in en buiten de school.
Het initiëren en deelnemen aan presentaties, evenementen, festivals en
concerten van amateurmusici en professionals in de Popschool maar juist
en vooral in de stad.
Projecten en activiteiten voor specifieke doelgroepen in de Popschool en in
de stad in samenwerking en/of in opdracht van onder andere de gemeente,
culturele partners en zorg en/of welzijnspartners.
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Missie:
De Popschool is een laagdrempelige, betrouwbare, vraaggerichte dienstverlener
en partner. Wij bieden ruimte aan alle niveaus, van beginnende amateur tot de
professional. De Popschool biedt continuïteit, diversiteit, kwaliteit en samenhang in
de keten van kennismaken-leren-presenteren-beoefenen. D.m.v popeducatie,
talentontwikkeling en aanjager van een (beter) pop klimaat is de Popschool de
organisatie voor amateur muziekbeoefening, het onderwijs, in de wijk en in de
regio. In het culturele landschap is de Popschool participerend, leidend, neemt
initiatief en wil een voortrekker zijn.

Onze kernwaarden zijn:
§
§
§
§
§

Open, transparant en gastvrij
Cultureel ondernemend
Samenwerkend
Gericht op de hoogst haalbare kwaliteit
Innovatief en eigentijds

Doelen:

§
§
§
§
§
§
§
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Het aanbieden van een breed, aansprekend en laagdrempelig les- en
cursusaanbod
het belang van een breed popmuziek (onderwijs) aanbod onderstrepen
Ontwikkelen & innoveren
Talentontwikkeling
Het middelpunt voor pop muziekeducatie voor het primair- en voortgezet
onderwijs
Samenwerking met culturele partners, lokaal, regionaal en provinciaal
Ambitieus en creatief cultureel ondernemen

2. Popeducatie in de vrije tijd
2.1 Individuele- en groepslessen
De Popschool verzorgt in 40 lesweken, met een team van ruim 20 docenten,
popeducatie voor kinderen, jongeren en volwassenen. De activiteiten variëren van
korte kennismaking workshops tot intensieve jaarprogramma’s en wekelijkse
lessen. Ook in 2018 heeft een brede doelgroep deelgenomen, de
deelnemersaantallen zijn in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. De Popschool
hanteert het adagium om structureel in te zetten op samenspel
(bands en bandcoaching), presentatie en talentontwikkeling op zijn of haar niveau.
Cursisten krijgen volop de kans zich te presenteren op festivals, activiteiten in en
buiten de Popschool, in de stad. Mooie voorbeelden hiervan zijn Koningsdag,
Aaltjesdag, Happy Camper en Blije Bietjes.
Trends en hypes hebben een belangrijk effect op de vraag. De kwaliteit, creativiteit
en de technische competenties van de docenten stelt de Popschool in staat om
steeds nieuwe lesvormen te ontwikkelen die voldoen en appellerend zijn aan de
vraag vanuit de markt in een toenemende zapp- cultuur. In de constante en
groeiende bereikcijfers ligt het bewijs dat men vertrouwen heeft in de kwaliteit van
de Popschool.
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2.2 De vrije markt uitgelicht
Individuele en groepslessen
De lessen in 2018 werden verzorgt door 16 docenten in de vakken; zang, piano/
keyboard, akoestisch en elektrische gitaar, basgitaar, saxofoon en drums.
De Muziekclub
In deze cursus maken kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar kennis, een eerste
aanraking, met muziek. Niet traditioneel, het oude AMV (Algemene Muzikale
Vorming) op een blokfluit, maar op een eigentijdse manier, aansluitend bij de
belevingswereld van de kinderen. Alle instrumenten die in de Popmuziek gebruikt
worden komen aanbod. Basale instrumentale vaardigheden maar ook
muzieknotatie zijn onderdelen in deze cursus.
Laatbloeiers
Op latere leeftijd muziek leren spelen kan dat wel? Iedereen kan muziek leren
spelen, ook op oudere leeftijd. In deze groepslessen, met ‘herintreders’, op de
instrumenten zang, gitaar, toetsen en drums wordt de draad weer opgepakt. In
2018/2019 boekte de Popschool succes in de markt 40+, een nieuwe doelgroep.
Kampvuurgitaar
Laagdrempelige korte cursus waarbij de insteek is om op eenvoudige wijze liedjes
te begeleiden op gitaar bij het kampvuur. De cursus is bedoeld voor volwassen. De
cursus werd gegeven op locatie en i.s.m. Stadscamping Harderwijk.
Bandcoaching.
Structurele cursus waarin in een band wordt (samen) gespeeld. Repertoireopbouw, effectiever samenwerken en professioneler worden is de kern van deze
cursus.
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Gebruik/ verhuur oefenruimtes.
De Popschool beschikt over 2 oefenruimtes. Beide oefenruimtes zijn voorzien van
apparatuur die bands/ muzikanten nodig hebben om te repeteren, het principe van
‘plug and play’.

Gebruik/ verhuur Studio.
De Popschool beschikt over een geluidsstudio. De studio is voorzien van
apparatuur die bands/ muzikanten nodig hebben om een geluidsopname te
maken. De studio wordt zowel gebruikt/ verhuurd in de vrije markt als wel ingezet in
onderwijsprojecten. Gebruik van de studio is inclusief een geluidstechnicus.
Onderstaande tabel i.v.t op de vrije markt.
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2.3 Bereik vrije tijd
Discipline

Activiteit

Leerlingen/ Contactdeelnemers momenten

Totaal
Publieksaantal
participatie
participaties

Doorlopende Les
350
lesvorm
individueel/groep

14.000

700

14.919

Workshop

Muziekclub

8

200

600

2080

Workshop

Laatbloeiers

6

180

540

1685

Workshop

Kampvuurgitaar

53

1296

1140

4684

8

240

480

7680

40

120

465

16.036

Doorlopende
Bandcoaching
lesvorm
Studio en
Workshop
oefenruimtes
Totaal

12

4800
3460

35.848

3. Popeducatie in het primair onderwijs
3.1 Popeducatie met kwaliteit
Kinderen hebben talentontwikkeling nodig in de volle breedte. Door de vele
landelijke en gemeentelijke regelingen zoals meer muziek in de klas zien we meer
aandacht voor Popmuziek educatie. Om de kracht van muziek bij kinderen volledig
te benutten is het (leren) luisteren naar muziek belangrijk, maar vooral ook de
ervaring van zelf spelen en samen met anderen musiceren of zingen, op school of
daarbuiten, als er maar voldoende mogelijkheden zijn. Voor kinderen die het
gewoon leuk vinden en voor kinderen met de droom om hun leven aan muziek te
wijden. Door muziekonderwijs in het primair onderwijs wordt muziek voor alle
kinderen toegankelijk. Kinderen zingen of bespelen een instrument doorgaans
alleen als de ouders daarvoor kiezen. Via het onderwijs bereiken we iedereen,
zonder financiële drempels.

3.2 Regie op popeducatie in het primair onderwijs
De Popschool heeft diverse onderwijsprogramma’s ontwikkeld specifiek voor het
Primair onderwijs. Voorbeelden van lesprogramma’s die klassikaal en/of
schoolbreed worden aangeboden/ afgenomen zijn: ‘De Schijf Van Vijf’ en ‘de
Hitfabriek’.
Bij rechtstreekse afname van scholen van een van onze programma’s is de
Popschool verantwoordelijk voor:
§
§
§
§

Inhoud en borging onderwijsprogramma
Planning en faciliteiten
Verantwoording naar de school
Offerte en facturatie

Cultuurkust is de regievoerder en organisator van cultuureducatie in het primair
onderwijs.
De Popschool ontwikkelde in opdracht van Cultuurkust het lesprogramma ‘ het Pop
Leerorkest’ waarbij proeven, kennismaken, verdiepen, verbreden & specialiseren
kernbegrippen zijn. In 2016/2017 startte het eerste Pop Leerorkest van Nederland
door de Popschool als pilot. Vanaf 2017/2018 wordt het door Cultuurkust
structureel aangeboden aan het primair onderwijs. Naast het Pop Leerorkest biedt
Cultuurkust ook andere, door de Popschool zelf ontwikkelde producten aan.
Cultuurkust is verantwoordelijk voor:
§
§
§
§

Inhoud en borging onderwijsprogramma
Planning en faciliteiten
Verantwoording naar de school
Offerte en facturatie
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3.3 Het Pop Leerorkest
Voor scholen die zich willen specialiseren biedt de Popschool/ Cultuurkust het
project het Pop Leerorkest aan. Leerlingen leren in 8 weken een instrument naar
keuze en spelen samen in de klassikale band.
Deelnemende scholen: 3 scholen

3.4 De Hitfabriek
Voor scholen die zich willen specialiseren biedt de Popschool het project de
Hitfabriek aan. Leerlingen, de klas, maken een (hit) song in 8 weken waarin alle
facetten aan bod komen zoals het spelen van een instrument, schrijven van
teksten, zingen, produceren en opnemen.
Deelnemende scholen: 2 scholen

3.5 De Schijf Van Vijf
Voor scholen die zich willen kennismaken met (pop) muziek biedt de Popschool
het project de Schijf van Vijf aan.
Eenmalige klassikale workshop waarbij volgens het ‘draaideur’ principe, korte
workshops op drie instrumenten, muziek wordt gemaakt.
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4. Popeducatie in het voortgezet onderwijs
4.1 VMBO Morgen College
In 2017 werd de Popschool Harderwijk benaderd door het Morgen College voor
het verzorgen van de muzieklessen voor de brugklassen. De concrete vraag van
het Morgen College was het verzorgen van wekelijkse muzieklessen binnen het
curriculum van deze vmbo-instelling. Wat in 2017/2018 begon als pilot is in
2018/2019 structureel geworden, de Popschool verzorgt in 36 weken het vak
muziek voor de brugklassen, 6 klassen die om de week anderhalf uur les krijgen.
Er wordt gewerkt met een leerlijn vastgelegd in een leerplan, waarbinnen
kerndoelen zijn geformuleerd op 6 niveaus. In de leerlijn wordt gewerkt aan ‘De
Productie’, van het bespelen van een instrument tot aan opnames in onze studio.
Waar in de traditionele setting elke week dezelfde docent lesgeeft aan dezelfde
klas, gebeurt dat nu door één en/of meerdere docenten van de Popschool.

4.2 CCNV Kunstkweek
Net als in voorgaande jaren heeft de Popschool leerlingen van het CCNV begeleidt
in het kader van “de Kunstkweek”. De leerlingen kregen workshops aangeboden
om hun talent te ontwikkelen.

4.3 Bereik onderwijs
Soort

Activiteit

Leerkrachten
Groepen Leerlingen Inzet
docenten

Workshop

Schijf Van 5

39

Workshop

Componeren 8

Pop
Leerorkest
Pop In Je
Workshop
School
Doorlopende De Productie
lesvorm
/vmbo
CCNV
Workshop
Kunstkweek
Workshop

Totaal

Totaal
Publieksaantal
participatie
participaties

916

39

0

919

200

8

600

2080

6

180

6

540

1685

53

1296

53

1140

4684

8

240

12

480

7680

0

100

4

600

1.016

114

2932

122

3360

18064
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5. Popmuziek (educatie) in sociaal domein
5.1 Participatie
Dat muziek goed is voor je brein, je gezondheid en de kwaliteit van leven, geldt
voor iedereen. Maar het wordt ook steeds duidelijker dat muziek positieve effecten
heeft op het herstel en het welzijn van kwetsbare mensen.
Zorg en welzijn zijn verankerd in het aanbod van Popschool Harderwijk onder de
noemer ‘Faders Up’. Faders Up is een muziekproject binnen zorg en welzijn
waarbij zelfontplooiing, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling door middel van
muziekbeoefening centraal staan.
Inmiddels verzorgt de Popschool dagbesteding voor 4 cliënten, wekelijks volgen
zij een ‘op maat’ programma.

5.2 Bereik sociaal domein
Soort

Workshop
doorlopend
Doorlopend
Workshop
Workshop
Totaal

16

Activiteit

Organisatie Deelnemers Begeleiders

Open inloop
muziek maken Iris-Zorg
dak- en
thuislozen
Iris-Zorg
Faders up
GGZ
Kompass
City Beats
Philadelphia
Training t.b.v. Philadelphia
professionals

Aantal
participaties

15

2

600

23

23

1164

250

10

260

125

0

125

413

35

2149

6. Popmuziek(educatie) projecten & presentaties
6.1 (Pop)muziek zichtbaar
Onder projecten verstaat de Popschool Harderwijk het verzorgen van presentaties
voor- en door amateurs in de publieke ruimte, eenmalige projecten maar ook
projecten met een meer structureel karakter. Projecten kunnen plaatsvinden in het
onderwijs, binnen/ buitenschools, maar ook in de publieke ruimte, vaak gelieerd en
samenwerkend met (sociaal) culturele partners. De insteek van Popschool
Harderwijk bij het organiseren van projecten is niet alleen de uitvoering en het
faciliteren, maar juist het inspireren en motiveren van leerlingen, deelnemers en
publiek. Het enthousiasme en de inzet van leerlingen en deelnemers slaat immers
over op het publiek, ondernemers en participanten. Een win/win voor de gemeente
Harderwijk!
Samenwerkingspartners waren o.a:
§
§
§
§
§
§

Gemeente Harderwijk
Cultuurkust
Stadsmuseum Harderwijk
Cultureel Platform Harderwijk
Stichting Ijsbaan Harderwijk
H.O.M.

6.2 Culturele Manifestatie Nunspeet
In opdracht van Cultuurkust voor de groepen 6 t/m 8 een workshop-carrousel.
Deelnemende scholen: 8 scholen. Locatie: Veluvine Nunspeet.

6.3 Uit Harderwijk
Presentaties van kunst- en cultuurorganisaties, amateurkunst, dans en sport.

6.4 Cultuurwijzer
In opdracht van de gemeente Harderwijk en Cultuurkust. Om kinderen te
stimuleren mee te doen aan sport is er al een aantal jaren de Sportwijzer, een
initiatief van de gemeente Harderwijk, om kinderen laagdrempelig te laten kennis
maken met een sport naar keuze. Het initiatief om ook cultuurdeelname meer te
stimuleren heeft geleid tot de ontwikkeling van de Cultuurwijzer.

6.5 Summer Sing-In at the Beach
Presentatie van de zangafdeling op het strandeiland in samenwerking met
Walhalla.
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6.6 Kerst Sing-Along
In samenwerking met- en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Harderwijk en
de Stichting Ijsbaan Harderwijk. Dit event kenmerkt zich door een open inschrijving
voor alle leeftijden en een concert, voorafgaand twee repetities. Het ‘foute
kerstsongs’ gehalte maakt dit een feest (van herkenning) voor deelnemers en
publiek.

6.7 Bereik projecten en presentaties
Soort

Activiteit

Groepen

Leerkrachten/
Totaal
Leerlingen/
Publieksaantal
Inzet
deelnemers
participatie
participaties
docenten

Workshop Cultuurmanifestatie 5

127

1

0

128

Workshop Uit Harderwijk

0

200

8

600

2080

Workshop Cultuurwijzer

6

180

6

0

1685

Uitvoering Summer Sing-In

0

60

5

150

4684

Uitvoering Kerst Sing-Along

0

78

4

250

7680

Totaal

11

645

24

1000

16257

* Het aantal bezoekers is een schatting.
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7. Festivals & Events
7.1 Talent op de podia
Trots zijn we op de mogelijkheden die de Popschool biedt op het gebied van
presenteren, optreden en performen van leerlingen & docenten. Investeren in
talentontwikkeling, jezelf laten zien, persoonlijke ontwikkeling alleen en met andere,
het zit in het dna van de Popschool. We zien leerlingen groeien op een podium!
Regelmatig worden in onze stad, op binnen en buiten podia, gevuld met
voorstellingen, presentaties en optredens met onze leerlingen, cursisten en bands.
Ook in 2018/2019 was de Popschool een volwaardige partner in het culturele veld
& ondernemers. gezamenlijk werden festivals en events georganiseerd.
Niet alleen uitvoerend, maar ook als medeorganisator, regisseur en partner.
Zij heeft op verzoek van de gemeente Harderwijk, inhoudelijke visie mogen geven
binnen- en met het samenwerkingsverband Stad Als Podium.
De Popschool ziet grote mogelijkheden in “de stad als podium’, feitelijk heeft de
Popschool de stad altijd al beschouwd als een groot podium. Wij denken en zien
nog meer mogelijkheden nu SAP daadwerkelijk handen en voeten krijgt.

7.2 Donkere Dagen Harderwijk
In de donkerste maand van het jaar, vond de tweede editie van het Donkere Dagen
Festival in Harderwijk plaats. Op en rondom de Vischmarkt stelden vijftien
bewoners hun woonkamers ter beschikking. De optredens variërend van singersongwriter, jazz, pop en cabaret tot kleinkunst. Alle kaarten voor het festival waren
een week van tevoren uitverkocht. De organisatie van het Donkere Dagen Festival
is een samenwerking tussen de Popschool en Cultuurkust.

7.3 Bereik uitvoeringen, festivals en presentaties
Soort

Activiteit

Uitvoering Koningsdag
Uitvoering Aaltjesdag
Uitvoering Hanzemarkt
Stadmuseum/
Uitvoering
Apollo
Uitvoering Kerst Sing-In
Nieuwjaarsreceptie
Uitvoering Gemeente
Harderwijk
Festival
Blije Bietjes
Festival
Donkere Dagen
Festival
Happy Camper
Totaal

Totaal
Leerlingen/ Inzet
Publieksaantal
deelnemers docenten participatie
participaties
100
10
300
630

100
20

10
1

300
150

630
171

4

1

30

35

60

4

250

314

6

1

300

307

20

2

20
330

2
31

500
500
1.000
3330

522
500
1022
4131
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8. Bereikcijfers
8.1 Totaal bereik in aantallen
Discipline

Totaal aantal
participaties

Popeducatie in de vrije tijd

35.848

Popeducatie in het onderwijs

18.064

Pop(educatie) in het sociaal
domein

2.149

Projecten en prestaties

16.257

Festivals en Events

4.131

Totaal

76.449
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9. Gemeente & ambitie
9.1 Subsidie
Voor het eerst in het 10 jarig bestaan van de Popschool heeft de Gemeente
harderwijk een subsidie toegekend van 50.000 euro. Gelabeld geld wat ingezet
moet worden op het gebied van WMO. In het jaarverslag 2018 (schooljaar
2017/2018) was de subsidietoekenning in voorbereiding. In onze aanvraag hebben
wij onze ambities en plan van aanpak beschreven waarop de subsidie per
1/9/2018 is toegekend. Een van de kernpunten in ons plan van aanpak is dat
muziek als zingevende dagbesteding helpt om de maatschappelijke zorg
deelnemers bijv. jongeren met een ‘achterstand’ en ouderen, zich te ontwikkelen,
ontplooien, gewaardeerd voelen. Momenteel heeft de Popschool diverse pilots
lopen en passend, op maat ontwikkeld (en blijft ontwikkelen) met resocialiserend
aanbod met zicht op (re-)integratie en participatie waarin talenten ontwikkeld
worden. Om de activiteiten uit te breiden en te borgen is samenwerking gezocht
met instellingen en organisaties op het gebied van zorg, welzijn, sport en. sociaal
cultureel werk.

9.2 Popschool en Markt 1
In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het definitief ontwerp voor
herbestemming van het Stadhuis aan de Markt 1. Het gebouw wordt toegankelijk
voor publiek als ontmoetingsplek voor historie, cultuur en muziek.
De Popschool gaat samen met Cultuurkust en Citypoint invulling geven aan het
gebouw. Met de realisatie van het prachtig gerenoveerd gebouw komen veel
wensen uit. Onder meer up to date lesruimten, geluidsstudio, vergaderfaciliteiten
en toegankelijkheid voor mindervaliden.
Zorgpunt is de groei van de Popschool, wij zullen elders ruimten moeten huren om
aan de expansie het hoofd te kunnen bieden. Het pand, zijn bewoners en de
ligging, in het middelpunt van de stad, biedt uitdagingen in samenwerking met
partijen; gemeente, cultuurindustrie en ondernemers waarbij het adagium moet
zijn: wij geven iets terug aan de stad!

9.3 Ambities en doelstellingen
§
§
§
§
§
§
§
§
§
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Nieuwe partnerschappen consolideren
Blijvend ontwikkelen van innovatieve cursussen en workshops
Regie op (pop)muziek(educatie) continueren en consolideren
Grotere en op expansie gerichte verankering in het onderwijs (B.O &
V.O)
Ontwikkelen van activiteiten in het sociaal domein
Vernieuwde organisatiestructuur van het kernteam
Duurzaam investeren en faciliteren van docenten (zzp)
(Nieuwe) festivals en events faciliteren en initiëren
Samenwerkingsverband met Gelders Poppunt/ Poppunt Veluwe

9.4 Poppunt Veluwe
Het Poppunt Gelderland, gesubsidieerd door de Provincie Gelderland, heeft de
Popschool benaderd voor het opzetten van een Poppunt Noordwest-Veluwe. Het
Poppunt Gelderland is een initiatief van de Provincie Gelderland, Poppodia Luxor
(Arnhem) en Doornroosje (Nijmegen). De opdracht van de Provincie aan het
Poppunt Gelderland is om samen met regionale punten een netwerk op te zetten
waardoor (amateur) popmuzikanten hun volle potentieel kunnen benutten. Het
belang van talent en talentontwikkeling staat voorop.
(Amateur)muzikanten helpen door een netwerk op te bouwen waarin men de weg
vindt van het oefenhok naar Lowlands. In de praktijk wordt het platform straks
gerund door enkele talentmakelaars die verspreid over de provincie te vinden zijn.
De Popschool wordt één van die punten in dit netwerk op de Noordwest-Veluwe.
De Popschool ziet grote kansen als aanjager van nieuwe initiatieven op het gebied
van popmuziek. Het geeft kansen aan popmuzikanten maar ook voor poppodia
(Estrado), buurthuizen, scholen en horeca.
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10. Bedrijfsvoering
10.1 Cultural Governance Code & bestuursmodel
De Popschool is een stichting met culturele grondslagen en wordt bestuurd
volgens de richtlijnen van de Cultural Governance Code. De organisatie werkt
vanuit een bestuur-directiemodel. Het bestuur is besluitvormend, de directie
beleidmakend. Het bestuur heeft het dagelijks uitvoerend bestuur van de
organisatie gedelegeerd aan de directie behalve het financiële toezicht. Het
bestuur heeft in 2016 alle principes van goed bestuur behandeld en daar waar
nodig ingevoerd. Het bestuur vergaderde 6-8 keer per jaar. De organisatie heeft
een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
De organisatie staat voor een transparante bedrijfsvoering en waarborgt in het
bestuur voldoende deskundigheid en onafhankelijkheid om toezicht goed te
kunnen uitvoeren. Het bestuur van Cultuurkust bestond in 2017/ 2018 uit vijf leden.
De leden van het bestuur vertegenwoordigen verschillende groei domeinen zoals
ondernemerschap, onderwijs, zorg, bedrijfsprocessen en HRM.
Het businessplan, jaarverslagen en andere openbare stukken zijn beschikbaar via
de website.
In 2017 zijn gedragscodes opgesteld voor de docenten en is een
vertrouwenspersoon aangesteld.
Op 31 december 2018 was de samenstelling van het Bestuur als volgt:
Ricardo Klaverdijk
Jacqueline van den Berg
Frederik lambert Kappers
Peter Slaa
Suzanne Stevens
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid

10.2 Bestuursverslag 2018/ 2019
Het bestuur van de Stichting Popschool Harderwijk onderschrijft de algemene
opvattingen over goed bestuur, toezicht en verantwoording, zoals deze is
samengevat in de Governance Code Cultuur.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en besluitvorming aangaande
strategie en bewaking van de financiën, maar ook als onafhankelijke orgaan tussen
leerlingen, cliënten en het docentenbestand (zzp’ers).
Een en ander is mede gewaarborgd in een vertrouwenspersoon.
De Popschool is een cultureel ondernemende organisatie. Een voortvloeisel
daarvan is, dat zij geen medewerkers in loondienst heeft, maar dat alle functies
binnen de Popschool worden vervuld door zzp’ers, waar nodig aangevuld met
vrijwilligers.
Het derde jaar van het bestuur stond vooral in het teken van de (her)huisvesting
van de Stichting Popschool waarin veel gesprekken gevoerd zijn met andere
culturele instellingen (o.a. Cultuurkust) en de Gemeente.
Tevens zijn er organisatorisch wijzigingen doorgevoerd op administratief gebied.
Om nog beter bereikbaar te zijn en de planning van de lessen te coördineren is er
een medewerkster aangesteld.
Daarnaast zijn er initiatieven genomen om de Stichting Popschool beter te
profileren door bijvoorbeeld de talentontwikkeling van de leerlingen meer mogelijk
te maken.
Het bestuur vergadert thans 8 keer per jaar.
Het bestuur kan terugkijken op een jaar van uitmuntende samenwerking met de
directie waarbij zorgvuldig gelet wordt op de begroting en de geplande projecten
en activiteiten versus de realisatie.
Deze samenwerking heeft in het afgelopen jaar geleid tot tevredenheid van zowel
directie als bestuur in culturele en financiële zin.
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10.3 Inhuur docenten en professionals
De Popschool besteedt alle (tijdelijke) programma’s, lessen, cursussen, workshops
en onderwijsprogramma’s uit aan zelfstandige professionals. Vergoedingen
variëren van een vaste uurprijs tot uitkoopbedragen voor projecten, afhankelijk van
de aard en inhoud van projecten en geleverde diensten.
In 2018/2019 is gebruikt gemaakt van ZZP'ers in de domeinen:
§
§
§
§
§
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Vakdocenten voor het ontwikkelen en uitvoeren van schoolprojecten
Vakdocenten muziek voor begeleiden van de leerorkesten
Vakdocenten voor divers aanbod cursussen, workshops,
lessen voor alle leeftijden
Vakdocenten en begeleiders voor bijzondere doelgroepen
Artiesten, uitvoerende musici en bands voor festivals en evenementen

11. Financieel Jaarverslag
11.1 Jaarcijfers 2018/2019
Begroot
2018/2019

Werkelijk

Verschil

Lesgelden

150.000

176.234

26.234

Onderwijs

30.000

30.711

711

Zorg en welzijn

10.825

4.752

-6.073

Participatie

8.825

1.955

-6.870

Uitvoeringen/evenementen/overige
projecten

8.980

7.179

-1.801

Subsidie/fondsen

40.000

39.540

-460

Overige baten

11.408

4.563

-6.845

260.038

264.934

4.896

115.000
0
115.000

129.813
248
130.061

14.313
248
14.561

Kosten docenten
Overige kosten
Totaal

23.100
3.500
26.600

10.209
0
10.209

-12.981
-3500
-16.391

Zorg en Welzijn
Kosten docenten
Totaal

7.000
7.000

2.801
2.801

-4.199
-4.199

Baten

Totaal Baten

Lasten

Directe Lasten
Lesgelden

Kosten docenten individuele lessen
Overige kosten
Totaal
Onderwijs
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Participatie

Kosten docenten
Overige kosten
Totaal

5.500
0
5.500

647
5.365
6.012

-4.853
5.365
512

17.319
0
17.319

2.281
4.475
6.756

-15.038
4.475
-10.563

0
0

31.744
31.744

31.744
31.744

7.500
3.600
3.600

7.500
2.708
3.641

0
-892
41

2.000
16.700

6.222
20.071

4.222
3.371

14.500
7.300
495
1.960
2.000

4.769
13.179
0
2.443
725

-9.731
5.879
-495
483
-1.275

1.050
795
1.062
3.400

121
159
0
1.835

-929
-636
-1.062
-1.565

5.000
0
37.562

0
-4.725
18.506

-5.000
-4.725
-19.056

Uitvoeringen/evenementen/overige projecten

Kosten docenten
Overige kosten
Totaal
Subsidies/fondsen
Gemeente Harderwijk sociaal domein
Totaal

Overige lasten
Overige Personeelslasten (zzp’ers)
Management
Communicatie
Kernteam
Overige kosten personeel
(+ ledenadministratie)
Totaal
Huisvesting

Huur
G.W.E.
Belastingen/heffingen m.b.t. Markt 1
Schoonmaak
Beheer
Klein onderhoud/div
huisvestingskosten
Div huisvestingskosten
Kosten beveiliging
Vaste lasten (verzekering etc)
Inventaris Markt 1 (afschrijving in 3
jaar)
Doorberekende huisvestingskosten
Totaal
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Algemene lasten

Kosten administratie (zzp)
Accountantskosten
Abonnementen
Automatisering
Telefoon
Internet
Kantoorkosten
Kantinekosten
BHV
Kosten algemeen
Bestuurskosten
Totaal

9.000
1.500
500
5.000
150
421
1.000
500
398
7.500
500
26.469

7.963
2.371
0
1.954
112
475
515
103
398
13.299
1.129
28.319

-1.037
871
-500
-3.046
-38
54
-485
-397
0
5.799
629
1.850

4.500
1.000
1.000
6.500

822
1.049
51
1.922

-3.678
49
-949
-4.578

2.000
5.000
7.500
14.500

1.784
985
10.190
12.959

-216
-4.015
2.690
1.541

0

-3.524

-3.524

Totaal Lasten

273.650

265.836

-7.814

Resultaat einde boekjaar

-13.612

-902

12.710

Marketing

Website/ PR
Reclame/ advertenties
Drukwerk Popschool
Totaal
Inventaris

Onderhoud inventaris
Inkoop Inventaris
Afschrijving inventaris
Totaal
Doorberekende overhead
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11.2 Toelichting op de jaarcijfers 2018/2019
Baten

§

Lesgelden
De Popschool heeft in het seizoen 2018/2019 in de lessen vrije tijd een
groei doorgemaakt van 8%. Dit onderstreept de behoefte aan
muziekonderwijs in de regio Harderwijk.

§

Overige baten
De gemeente Harderwijk heeft de Popschool voor haar activeiten in het
sociaal domein een subsidie van 50.000 euro toegekend. De Popschool
hanteert een schooljaar als boekjaar en de gemeente een kalenderjaar en
daarom worden de subsidie in twee delen toegekend. Januari-oktober
35.000 en september-december 15.000.

Lasten

§

Algemene Lasten
Door de groeiende vraag naar muziekonderwijs en de groei in het aantal
leerlingen en activiteiten, groeien ook posten magagement, communicatie
en het kernteam. Voor in de toekomst zullen hiervoor andere bronnen moet
worden aangeboord om deze overhead te kunnen financieren. Om
muziekonderwijs laangdrempelig te aanbieden zullen deze kosten niet bij
de leerling terecht moet komen en zullen hiervoor in de toekomst bronnen
moet worden aangeboord om deze overhead te kunnen financieren.

§

Huisvesting
De post huisvesting is gebaseerd op intrek aan de Markt 1. Doordat de
bouw hiervan is vertraagd ontstaat er positief verschil op de begroting.

SpelDoorm gfen, zingen, opnemen en produceren van een
nummer met een klas of groep
Spelen, zingen, opnemen en produceren van een nummer met
een klas of groep
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