
 

 

 

Aktiviteitenplan 2017-2018 

In het voorliggende activiteitenplan wordt ingegaan op de beleidsvoornemens voor de planperiode 2018 in casu 

het schooljaar 2017-2018.  

 

Het kalenderjaar 2018 is de eerste volledige planperiode waarin de Stichting Toonbeeld als geprivatiseerde 

organisatie volkomen zelfstandig invulling zal geven aan haar kunst- en cultuureducatieve opdracht. Met inbegrip 

van de bedrijfsvoering, zonder expliciete ondersteuning en regievoering vanuit de gemeente Terneuzen. Omdat 

het kalenderjaar 2018 impliciet een onderdeel is van het schooljaar 2017-2018 wordt in dit activiteitenplan de 

planperiode 2017-2018 beschreven. 

 

2018 is daarnaast een overgangsjaar, waarin organisatorisch alsmede qua uitvoering het fundament zal worden 

gelegd voor de komende jaren. Naast de procedureel vastgelegde verplichting met betrekking tot de 

subsidieaanvraag 2018, alsmede de subsidieverantwoording 2017 zal in de loop van het komende jaar een 

meerjarenbeleids- en bedrijfsvisie worden geconcipieerd voor de periode 2018-2021. Waarin visie, de te 

realiseren doelstellingen alsmede de bedrijfsvoering en exploitatie als ijkpunten voor beleid en duurzame 

ontwikkeling worden vastgelegd. Stichting Toonbeeld zal als private onderneming, meer dan in het verleden, zich 

gaan profileren als culturele onderneming in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Dit impliceert de noodzaak voor een 

langetermijnvisie. Waarbij bestaande alsook nieuwe wegen worden ingeslagen en domeinen worden verkend die 

tot dusver buiten handbereik bleven. Kunst- en cultuureducatie vormt samen met sectoren als onderwijs, welzijn, 

zorg en sport een vitaal onderdeel van de keten die zich richt op de leefbaarheid van de inwoners van Zeeuws-

Vlaanderen. Stichting Toonbeeld vervult hierin een verbindende rol.  

 

Naast de verdere ontwikkeling en uitvoering van de kunst- en cultuureducatieve opdracht van de Stichting 

Toonbeeld zal 2018 in het teken staan van de organisatorische inbedding van alle mogelijke PIOFACH-taken 

(lees: relevante bedrijfsvoeringselementen zoals personeel, informatie en ICT, organisatie, financiën, algemene 

zaken en communicatie) die het gevolg zijn van de verzelfstandiging. 

 

Kunst- en cultuureducatieve opdracht Stichting Toonbeeld 

o bieden van onderwijs op het gebied van muzikale-, beeldende-, dramatische vorming- en 

audiovisuele/digitale vormgeving, waarbij sprake is van centrale- en decentrale (lees: kerngerichte) 

uitvoering;  

o bieden van projectonderwijs op het gebied van kunst- en cultuureducatie ten behoeve van het  primair-, 

secundair en middelbaar beroepsonderwijs alsmede ten behoeve van maatschappelijk georiënteerde (non)-

profit organisaties en instellingen; 

o de organisatie van de Kunstuitleen en van kunstexposities. 

 

Het kunst- en cultuureducatieve aanbod van de stichting richt zich op de doelgroep kinderen, jongeren, 

(jong)volwassenen, senioren, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Waarbij het 

principe van inclusie wordt gehanteerd: iedereen, met of zonder beperking is welkom om deel te nemen aan de 

programmering. 



Samenwerking met andere partijen vormt de rode draad door het beleid van de Stichting Toonbeeld. Ook voor 

komende planperiode geldt, dat daar waar mogelijk en gewenst de samenwerking zal worden gezocht en 

aangegaan met andere organisaties en instellingen.  

 

Muziekonderwijs in 2017-2018 

Het muziekonderwijsaanbod van de Stichting Toonbeeld omvat tijdens het schooljaar 2017- 2018 de navolgende 

onderdelen: 

o muziekoriëntatie   

o instrumentaal vocaal 

o samenspel en ensembles 

o harmonieopleiding 

o voorbereiding vakonderwijs (conservatorium) 

o muziekonderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking 

o muziekonderwijs op de basisschool (PO) 

  

Qua methode en didactiek wordt zowel individueel alsook groepsgericht muziekonderwijs gegeven. Waarbij in het 

schooljaar 2017-2018 sterk de nadruk zal liggen bij het muziekonderwijs voor de basisscholen. Voor de 

planperiode 2017-2018 zal door Stichting Toonbeeld op zeven basisscholen het muziekonderwijs worden 

verzorgd. 

 

Het muziekonderwijs wordt gegeven in de hoofdvestiging van de Stichting Toonbeeld in Terneuzen, alsmede in 

het Cultureel Centrum de Halle in Axel en op diverse andere locaties zoals basisscholen. Daarnaast zullen 

gedurende het gehele schooljaar publieksgerichte muziekuitvoeringen, zoals voorspeelavonden en 

themapresentaties plaatsvinden, in zowel de hoofdvestiging alsook op andere speellocaties. 

 

Beeldend onderwijs en dramatische vorming in 2017-2018 

Het beeldend onderwijs en de dramatische vorming dat door de Stichting Toonbeeld wordt aangeboden tijdens 

het schooljaar 2017-2018 bestaat uit de navolgende onderdelen: 

o kinderkunstacademie 

o ateliers vanaf 15 jaar, met een grote diversiteit aan lessen en technieken 

o open ateliers 

o overig aanbod, met o.a. cultuurgeschiedenis en kunstreizen 

o beeldend aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking 

o projectaanbod 

o en wat de dramatische vorming betreft: lessen toneel en toneeluitvoeringen.  

 

Beeldend onderwijs en dramatische vorming wordt klassikaal aangeboden. Hoofdzakelijk uitgevoerd in de 

hoofdvestiging in Terneuzen, maar incidenteel ook op sub-locaties. Naast het reguliere cursusaanbod zal tijdens 

het schooljaar 2017-2018 in opdracht en/of in samenwerking met andere instellingen en organisaties kunst- en 

cultuureducatieve activiteiten worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: de Kinderkunstweek, CKV-projecten 

(=Culturele en Kunstzinnige Vorming) ten behoeve van het voortgezet onderwijs, projecten ten behoeve van het 

basisonderwijs, kunstlezingen en filmochtenden, kunstreizen en –excursies, projecten in samenwerking met 

diverse musea. Verder zal in samenspraak met de regionale instelling voor kinderopvang, de Stichting 

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, in 2018 onderzocht worden of samenwerking mogelijk is op het terrein van 

educatieve programmering voor kinderen tussen 2 en 4 jaar.  

 

 

 



Kunstuitleen en exposities 

De Stichting Toonbeeld vervult een centrale rol in Terneuzen als het gaat om kunstexposities. De Kunstuitleen 

leent uit en verkoopt kunstwerken van professionele beeldende kunstenaars en organiseert daarnaast tijdens de 

planperiode 2017-2018 diverse exposities en publieksgerichte activiteiten voor een brede doelgroep, waarbij alle 

mogelijke facetten van de beeldende kunst aan bod komt. De Kunstuitleen zal ook in 2018 de inhoudelijke en 

organisatorische ondersteuning ten behoeve van de in 2015 in Hulst opgerichte dependance ter hand blijven 

nemen. 

De Stichting Toonbeeld draagt verder zorg gedurende het schooljaar 2017-2018 voor de organisatie van de 

openluchtexpositie Beelden op de Scheldeboulevard, de kunsttentoonstellingen in de Passerelle, alsmede de 

presentaties en kunstexposities die zullen plaatsvinden in allerlei openbare gebouwen. Eind 2017 – begin 2018 

zal het kunstproject in de Nieuwstraat in Terneuzen, waaraan jonge beeldende kunstenaars, samen met scholen 

voor Voortgezet Onderwijs meewerken en onder aansturing van Stichting Toonbeeld worden afgerond, 

 

Facilitaire dienstverlening in 2017-2018 

Stichting Toonbeeld huurt de accommodatie gelegen aan de Bellamystraat van de gemeente Terneuzen en 

verhuurt op haar beurt een gedeelte van het gebouw door aan andere organisaties, instellingen en personen. 

Voor 2018 is het streven om de verhuuractiviteit uit te breiden. Deels uit budgettaire overweging en noodzaak. 

Maar bovenal omdat hiermee inhoud wordt gegeven aan de verbindende rol die de stichting voor zich ziet 

weggelegd in de keten van maatschappelijke organisaties, die tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de 

leefbaarheid van inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. De aanwezige faciliteiten en beschikbare deskundigheid die 

door de stichting worden aangeboden zijn hieraan onlosmakelijk verbonden. 

 

Organigram Stichting Toonbeeld 
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