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Dit jaarbericht geeft een beeld van 
de activiteiten die het ICO in 2019, 
samen met netwerkdocenten en 
andere samenwerkingspartners, 
heeft uitgevoerd. Dit jaaroverzicht 
laat zien dat dit met heel veel inzet 
en plezier is gedaan. En we zijn 
trots op de resultaten.

We danken alle betrokkenen, de 
gemeenten, fondsen en andere 
partijen waar we mee hebben 
samengewerkt en die ons hebben 
ondersteund.

Het ICO ondersteunt de creatieve 
ontwikkeling van kinderen en 
jongeren. In onderzoeken over de 
ontwikkeling van (jonge) mensen 
worden consequent drie elementen 
genoemd die cruciaal zijn: 
vakinhoudelijke bagage, creativiteit 
en het vermogen een taak tot een 
goed einde te brengen. In feite is 
creativiteit niet los te zien van de 
rijke en uitdagende leeromgeving 
die jonge mensen nodig hebben. 

De uitdaging voor de komende 
jaren is om daar goede vormen 
voor te vinden. Vanuit haar missie 
draagt het ICO hier graag aan bij. 

Wij wensen u veel plezier bij het 
lezen van dit jaarbericht.

Wytze de Vries directeur-bestuurder
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ICO IN 
HET KORT
Het ICO is een professionele advies-, 

netwerk- en projectorganisatie. In alle 

onderwijs- en amateurkunstprojecten 

wordt samengewerkt met een netwerk 

van zelfstandige professionals en andere 

samenwerkingspartners. 

Het werkgebied bestaat uit de 

gemeenten Aa en Hunze, Assen, 

Midden-Drenthe, Noordenveld en 

Tynaarlo. Er werden in 2019 in totaal 

287 projecten georganiseerd.

178 
PROJECTEN 
VOOR EN 
MET HET 
ONDERWIJS
59 
PROJECTEN 
BUITEN HET 
ONDERWIJS
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Bekijk de video van het 
ICO in 2019.
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video

https://www.youtube.com/watch?v=f-x-psoE8Qs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f-x-psoE8Qs&feature=youtu.be
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ICO WERKT 
SAMEN

Algemeen 
samenwerkingsverband 
Drentse kunstencentra: 
Scala, Kunstbeweging, K&C

Akke  Eva  Inger  Josien  
Wytze  

Netwerk muziek-
verenigingen Aa en Hunze
“Mijn rol is het 
organiseren van twee 
netwerkbijeenkomsten per 
jaar. Er wordt informatie 
met elkaar gedeeld, er 
worden educatieprojecten 
georganiseerd en nieuwe 
ontwikkelingen worden 
gevolgd.”

Akke  

Muziekakkoord Drenthe 
Het ICO schrijft mee aan het 
Muziekakkoord dat in 2019 
getekend werd.

Akke  Wytze  
  
Interne 
Cultuurcoördinatoren (ICC)-
netwerk
De ICC-cursus leidt 
leerkrachten op tot 
ICC'er. Het ICO is het 
aanspreekpunt voor ICCers 
in Assen, Tynaarlo en Aa en 
Hunze.

Akke  Eva  Inger

Cultuurtraject
Een netwerk van VO-
docenten CKV en 
educatiemedewerkers van 
de culturele instellingen in 
Assen. Het ICO heeft de rol 
van coördinator binnen dit 
netwerk.

Eva  

Sociaal domein Assen
Samenwerkingsprojecten 
van ICO (expertise, 
ontwikkeling en uitvoering 
kunst), Mijn Buurt Assen 
(verbinding in de wijken) en 
Vanboeijen (doelgroep). 

Josien  

Cultureel Hart Assen 
Het samenwerkingsverband 
tussen DNK, ICO, Podium 
Zuidhaege, Drents Museum, 
Drents Archief, Garage TDI, 
MKB, Horeca en gemeente 
Assen.

Josien  Wytze  

Leergemeenschappen 
Cultuureducatie (Compenta)
Een duidelijke 
ontwikkelingsdoelstelling 
van zowel een school 
als culturele speler 
staat centraal in een 
leergemeenschap. 

Inger

Compenta
Penvoerder van de 
landelijke regeling 
Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CMK) in Drenthe.

Inger

We the North -
Noordelijke Cultuuracademie 
Het ICO participeert actief 
in één van de negen We 
The North projecten, o.a. 
om kennis en ervaringen 
te delen en inspiratie op 
te doen. Zo komen we 
samen steeds verder in de 
ontwikkeling en uitvoering 
van goed cultuuronderwijs.

Inger  Wytze  

Stichting Vaart in Assen
is de samenwerkings-
organisatie van onder-
nemingsgeledingen - 
inclusief cultuur - die zich 
inzet voor de binnenstad 
van Assen. De directeur-
bestuurder van het ICO 
vertegenwoordigt Cultureel 
Hart Assen in het bestuur
van VIA.

Wytze  

In 2019 was het ICO actief in de volgende netwerken:

Eva

Akke

Josien

98

Wytze

Inger



10 11

HET ICO LAAT HAAR 
NETWERK GRAAG ‘PROEVEN’

Proeverij voor de Gemeente 
Aa en Hunze 
In maart presenteerden we aan 
raadsleden van de gemeente Aa 
en Hunze wat het ICO doet in die 
gemeente. Bevlogen vertelden 
collega’s over Meer Muziek, 
Cultuurmenu, Digital Art Factory, 
Culturele Monumentendag en meer. 
Ons doel: jong en oud creativiteit 
laten ontdekken, ontplooien en 
uitdrukken in Aa en Hunze!

Proeverij Cultuurmenu Tynaarlo
Op OBS De Vijverstee in Vries 
trapten we het Cultuurmenu 
Tynaarlo 2019-2020 af met een 
lezing van Mark Wester en Jeska 
Aasman en een proeverij van de 
nieuwe projecten die in het menu 
zijn opgenomen. 

Proeverij Digital Art Factory 
scholentour
In 2020 opent Digital Art Factory 
de deuren van een tweede locatie 
in Gieten! In 2019 gingen DAF 
coördinatoren Ester Kroezenga en 
Raymond van Es ‘on tour’ langs 
verschillende basisscholen in de 
omgeving van Gieten.

Kinderboekenweek Inspiratiefestival 
voor leerkrachten
Op 18 september vond het 
Inspiratiefestival in en met DNK 
plaats! Ongeveer 150 leerkrachten 
uit Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo 
lieten zich door kunstdocenten 
inspireren om creatief met de 
Kinderboekenweek en het thema 
‘Reis Mee’ aan de slag te gaan.
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In 2019 werkten we samen met:

28 BASIS- & 
8 MIDDELBARE 
SCHOLEN 
IN ASSEN

14 BASIS- & 
1 MIDDELBARE 
SCHOOL 
IN AA EN 
HUNZE

15 BASIS- 
SCHOLEN IN 
DE GEMEENTE 
NOORDENVELD

18 BASIS- & 
1 MIDDELBARE 
SCHOOL 
IN TYNAARLO

3 BASIS- & 
1 MIDDELBARE 
SCHOOL
IN MIDDEN-
DRENTHE

113 
KUNSTVAK-
DOCENTEN

28 van de 33 basisscholen

14 van de 14 basisscholen

15 van de 22 basisscholen

18 van de 20 basisscholen

1 INSTELLING 
VOOR MBO- & 
1 VOOR HBO-
ONDERWIJS

3 van de 20 basisscholen

85%

100%

68%

90%

15%
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1  KUNSTDOCENTEN  
IN INVALPOOL

2  MEDIAWIJSHEID  
DR. NASSAU

3 CULTUURMENU 
4  CULTUUREDUCATIE 

MET KWALITEIT
5  KINDERBOEKENWEEK 

INSPIRATIEFESTIVAL

6  MARKTKRAMEN OP 
DE RIALTOBRUG

7  INTERNE CULTUUR-
COÖRDINATOREN

8  KUNSTKIDS IN  
EEXTERVEEN

9 NATUURPROJECT VO
10  BEELDENDE  

VORMING RENN4
11  CULTUURKLAS  

VMBO TERRA
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#LERARENTEKORT: 
KUNSTDOCENTEN IN 
INVALPOOL
We onderzochten in 2018-2019 
samen met Stichting Primah 
(openbaar onderwijs in Aa en 
Hunze) of het inzetten van 
kunstdocenten tijdens lesuitval 
een oplossing biedt voor het 
lerarentekort. Een groot succes! 
In 2019-2020 is de samenwerking 
uitgebreid met Plateau Integrale 
Kindcentra (Gemeente Assen) en 
Kits Primair (Gemeente Midden-
Drenthe). 

Het ICO zorgt voor het selecteren 
en voorbereiden van geschikte 
kunstdocenten uit haar netwerk. 
De Vervangingsmanager app van 
Top Drenthe zorgt voor een match 
tussen scholen en kunstdocenten. 
Kunstdocenten in de pool kunnen 
gedurende een hele lesdag ingezet 
worden voor één groep, maar ook 
voor lessen voor verschillende 
groepen binnen een school. 

1
An

et
te

 E
be

rt
, b

ee
ld

en
de

 k
un

st
do

ce
nt

 
Evaluatieform

ulier leerling



16 17

Akke Feenstra projectleider ICO

Hoe is de invalpool met 
kunstvakdocenten tot stand 
gekomen?
De ontwikkelingen in de 
maatschappij waren de aanleiding: 
een tekort aan leerkrachten en 
klassen die naar huis worden 
gestuurd, gecombineerd met 
capabele kunstdocenten die 
in bepaalde periodes weinig 
werk hebben. Een kans voor 
cultuureducatie! 

Welke rol speelt het ICO in dit 
project?
Het ICO is verantwoordelijk voor 
het opzetten van een pool met 
kunstdocenten die geschikt 
zijn voor het invallen en die 
cultuuronderwijs met kwaliteit 
kunnen brengen naar de kinderen. 
We organiseren intervisie waarbij 
de docenten ervaringen en 
lesmateriaal delen met elkaar. 
We houden contact met de 
deelnemende scholen en docenten 
over de ervaringen, wensen en 
verwachtingen.
 

Wat is de meerwaarde voor scholen 
en kunstdocenten?
We gaan nog uitgebreid evalueren 
nu de invalpool op stoom komt. 
De meerwaarde voor scholen 
is dat klassen niet naar huis 
hoeven worden gestuurd en ze 
betekenisvol onderwijs krijgen 
van een kunstdocent. De 
kunstdocenten ontwikkelen zich 
tot breder georiënteerde docenten 
en hebben meer werk. Het contact 
tussen de docenten is daarbij van 
belang, ze leren ook van elkaars 
ervaringen. 

Welke kansen en mogelijkheden zie 
je voor cultuureducatie?
Kinderen komen meer in aanraking 
met cultuur, kunnen soms langer 
werken aan creatieve opdrachten 
en beleven iets nieuws. Deze 
bijzondere invalpool combineert 
een praktisch probleem met de 
missie om de meerwaarde van 
cultuuronderwijs op brede schaal 
te laten zien. De schoolleiding 
leert meerdere kunstdocenten 
kennen en verkent wellicht de 
mogelijkheden om een kunstdocent 
vast in hun team op te nemen.

WE 
SPRAKEN
OVER DE 
INVALPOOL 
MET 
↘
AKKE 
ANETTE
JAN 

17

directeur 
deelnemende 
school

docent 
invalpool

projectleider 
ICO
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Waarom heb je er voor gekozen deel 
te nemen aan de invalpool?
Ik zag een kans om hele dagen met 
een groep in de materie te duiken. 
Ik werk graag met kinderen, het 
is een leuke, spontane en pure 
doelgroep. Samen kunnen we een 
hele dag lekker onderzoeken en 
prutsen. Daarnaast is het natuurlijk 
heel prettig om meer te kunnen 
werken!

Wat is de meerwaarde voor 
leerlingen?
Een creatieve les of lesdag biedt 
meer ruimte en tijd aan kinderen 
om eens echt zelf procesmatig 
aan de slag te gaan. Ze kunnen 
bijvoorbeeld uitzoeken hoe het 
mengen van kleuren werkt door 
video’s te kijken, tips van mij en het 
daarna zelf te doen. Er is veel tijd 
om te spelen en experimenteren. 

Wat is je ervaring tot nu toe?
Het meest bijzondere aan een 
dag invallen vind ik dat kinderen 
ontzettend open staan en vol 
vertrouwen zien wat er gaat 
gebeuren. Ik sta er zelf ook open 
en flexibel in, waardoor een 
invaldag vaak heel leuk is. 

"ER STAAT TOCH WEER EEN 
VREEMDE VOOR DE GROEP, 
SOMS AL DE ZOVEELSTE, EN 
DAN TOCH DAT VERTROUWEN, 
BIJZONDER EN FIJN."

Hoe ga je te werk?
Ik heb van tevoren altijd even 
contact met de school waar ik 
heen ga. De directeur van één 
school wilde weten wat ik precies 
ging doen. Ik denk dat ze het wel 
een beetje spannend vonden, 
een kunstzinnige invaljuf. Maar ik 
mocht daarna nog een keer terug 
komen dus ik vermoed dat het 
goed was bevallen! 

In 80% van de scholen is er iemand 
om je op te vangen en wegwijs te 
maken, dat is heel prettig.
Het is fijn om zonder voorinformatie 
voor een groep te staan, zodat 
je alle leerlingen gelijk kunt 
benaderen. Je hebt zelf snel 
genoeg door wie wie is en wat voor 
vlees je in de kuip hebt. 

Hoe ziet het cultuuronderwijs op 
OBS Gieten er nu uit?
Muziekonderwijs staat goed 
op de kaart. Er is intensieve 
samenwerking met de lokale 
muziekvereniging en muziekschool. 
En er zijn plannen om in de 
toekomst met beeldende vorming 
aan de slag te gaan.

Wat is jullie ervaring met lesuitval 
en de invalpool?
Het is tegenwoordig heel moeilijk 
om vervanging te regelen als 
er een leerkracht ziek is of op 
buitengewoon verlof. In eerste 
instantie was ik wat sceptisch over 
de kunstdocenten als invaller. Ik 
had verwacht dat het misschien 
onrustig zou zijn, of dat een 
kunstdocent geen hele lesdag 
zou kunnen draaien. De scepsis is 
voorbij na de eerste twee invallers. 
Ze bleken zowel een hele dag goed 
en zinvol te kunnen draaien, en 
het rouleren bij de kleuters ging 
ook heel goed. Ik ging steeds even 
een kijkje nemen en zag twee zeer 
bekwame kunstdocenten lessen 
geven. 

Welke signalen vang je op van 
leerkrachten en leerlingen?
De leerkrachten én de leerlingen 
zijn erg enthousiast, het werkt 
goed. 

Zie je deze invalpool als een 
kans en/of bedreiging voor het 
cultuuronderwijs? 
Ik zie het sowieso niet als een 
bedreiging. Ik heb toevallig één 
kunstdocent gesproken over de 
mogelijkheid om haar vaker in te 
gaan zetten. Momenteel is er geen 
ruimte in de formatie, maar wie 
weet wat de toekomst brengt.

Jan PostAnette Ebert directeur OBS Gieten
deelnemende school

beeldende kunstdocent
Anette heeft 16x ingevallen

19
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900
LEERLINGEN
+
39 
VAK-
DOCENTEN

LAATSTE JAAR 
#MEDIAWIJSHEID 
OP HET DR. NASSAU 
COLLEGE PENTA IN 
ASSEN

Jongeren en online, twee begrippen 
die hand in hand gaan. Ze zijn 
dag en nacht aan het appen en 
hebben een scala aan andere 
communicatiemogelijkheden onder 
de duim. Ze komen in aanraking 
met bekende influencers en 
vloggers, leven de ‘netiquette’ op 
sociale media zorgvuldig na en 
creëren zelf aan de lopende band 
content. 

Een fijne creatieve uitlaatklep 
dus, maar er zit ook een keerzijde 
aan het vele online zijn. Denk 
aan zaken als nepnieuws, filter 
bubbel, cyberpesten, sexting 
en telefoonverslaving. Een 
ingewikkelde wereld om in te 
navigeren. Hoe help je jongeren 
het optimale uit de nieuwe 
mogelijkheden te halen, zonder 
dat ze in een vervelende valkuil 
trappen?

2019 was het laatste jaar van de medialeerlijn op het Dr. Nassaucollege 
Penta. Er deden ongeveer 776 leerlingen en 39 kunstvakdocenten aan mee. 
We hopen deze leerlijn in de toekomst voort te zetten met deze school.

2

Lees het hele artikel 
over dit project.

https://ico-kunstencentrum.nl/creatief-eerste-jaar-mediawijsheid-op-het-vmbo-in-assen/
https://ico-kunstencentrum.nl/creatief-eerste-jaar-mediawijsheid-op-het-vmbo-in-assen/
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CULTUURMENU
CREATIVITEIT EN 
VERBEELDINGSKRACHT IN DE KLAS

Het Cultuurmenu fungeert als basis 
voor cultuuronderwijs op school 
waarbij de focus ligt op lokale 
samenwerking en de verbinding 
met thema's van school. Daarbij 
wordt in samenwerking met 
het onderwijs en de culturele 
partners het programma 
zorgvuldig samengesteld. Het 
ICO is verantwoordelijk voor het 
Cultuurmenu in Aa en Hunze, Assen 
en Tynaarlo. Door het Cultuurmenu 
komen alle leerlingen gedurende 
hun basisschoolperiode in 

aanraking met een verscheidenheid 
aan kunst- en cultuur disciplines. 
Er deden 58 scholen mee aan het 
Cultuurmenu. In Assen 25, 
in Tynaarlo 19 en in Aa en Hunze 14.
In 2018-2019 konden scholen in 
Assen uit 17 projecten kiezen, 
in 2019-2020 uit 11 projecten. 
In 2018-2019 konden scholen in 
Tynaarlo kiezen uit 12 projecten, 
in 2019-2020 uit 11 projecten.
In 2018-2019 en 2019-2020 
bestond het Cultuurmenu in 
Aa en Hunze uit 4 projecten.

3
“Deze lessen passen goed bij de 
doelgroep en zijn makkelijk in te 
zetten voor leerkrachten, en met de 
geleverde materialen zijn we ook zeer 
blij, vooral de pop 
Lotte!”

leerkracht over nieuw project 
‘Wie maakt het vuur aan?’

“Ik was nog nooit in dit museum 
geweest, maar nu ga ik er vaker heen 
want de tuin is zo mooi!”

leerling over bezoek aan Museum 
de Buitenplaats

“JUF, HET 
LIJKT WEL 
EEN SCHOOL-
REISJE!”

leerling over bezoek aan het 
Klompenmuseum

“IK WIST NIET 
DAT POËZIE ZÓ 
LEUK WAS”
leerling over het nieuwe project 
‘Dromen, Vliegen, Stapelen’

Manon Sikkel
(Kinderboeken-
ambassadeur)

Janneke  
Schotveld
(auteur)

Hermans 
weet Raad

In 2019 werkten we, naast met 
verschillende kunstdocenten, samen met:

Greep uit de evaluaties van leerlingen en leerkrachten
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De regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit wordt met 4 jaar 
verlengd! Scholen kunnen bij deze 
regeling een aanvraag doen, en 
na toekenning gedurende 2 jaar 
een volgende stap maken in hun 
cultuurbeleid op het gebied van de 
kunstdisciplines. Het ICO adviseert 
de scholen en zet het eigen 
netwerk van kunstvakdocenten 
in tijdens de projecten die uit de 
aanvragen voort komen. 

Er volgde een training voor het 
hele docententeam en vervolgens 
gaven Marieke en Johannes in alle 
groepen coaching. 

In elke groep boden ze de 
druktechnieken aan op het niveau 
van de leerlingen. 

Zo ontstond er een leerlijn in 
het werken met druktechnieken. 
Naast materiaaldruk, tegeldruk, 
drukletters persen met echte 
persjes en kussenslopen 
bedrukken werkte Marieke ook 
met groente. Leerlingen hebben 
een zelfportret gemaakt door 
middel van het gebruiken van 
verschillende soorten groenten 
als stempel. Marieke had groenten 
meegenomen uit haar eigen 
moestuin, en vertelde daar over.

VERLENGING 
CULTUUREDUCATIE 
MET KWALITEIT (CMK)

“De ICC'er van Het Krijt was zeer 
stellig in wat de school wilde met 
het CMK-budget: alles leren en 
weten van druktechnieken. Ik ging 
op zoek naar de beste docenten 
druktechnieken en kwam uit bij 
Marieke Keuken en Johannes de 
Vries. Ik kende Marieke nog niet, 
dus ging ik kennismaken in haar 
atelier. Dit sprak meteen erg tot 
de verbeelding, er stonden grote 
massieve drukpersen en ze toonde 
allerlei prachtige voorbeelden. 
Vervolgens introduceerde ik haar 
en Johannes op Het Krijt.

adviseur 
bij dit project

kunstdocent 
bij dit project

Eva Eggens

Marieke keuken

“Hier zie je een selectie van de 
gemaakte groenteportretten. Vooral 
het eerste portret uit groep 8B is 
weergaloos goed, wat een talent! 
Er zijn veel bijzondere portretten 
gemaakt, te veel om op te sturen.”

4↘
Een mooi voorbeeld van een
CMK-project uit 2019

 ↘ Leerlijn DRUKTECHNIEKEN voor 
alle groepen en leerkrachten op 
CBS ’t Krijt

Placemat die door 
ICO adviseurs 
gebruikt 
wordt tijdens 
adviesgesprekken 
met scholen.
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De lessen en het lesmateriaal zijn ontwikkeld 

door ICO Centrum voor Kunst & Cultuur en de 

Bibliotheek DNK. 
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HEB JE VRAGEN 

OF OPMERKINGEN? 

Neem dan contact op met Eva Eggens via 
e.eggens@ico-kunstencentrum.nl of 06 319 549 87. 
Al het lesmateriaal is te downloaden op 
ico-kunstencentrum.nl/mijn-ICO. 

KINDERBOEKENWEEK 
INSPIRATIEFESTIVAL 
Op woensdag 18 september 
vond de eerste editie 
van het Inspiratiefestival 
Kinderboekenweek plaats. Een 
festival voor leerkrachten om hen 
te inspireren creatief aan de slag 
te gaan met het thema ‘Reis mee!’ 
en de boeken van aanstaande 
Kinderboekenweek. 

De ongeveer 150 deelnemende 
leerkrachten uit Assen, Tynaarlo 
en Aa en Hunze konden aan de 
hand van een timetable hun eigen 
programma samenstellen.

5
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MARKTKRAMEN 
OP DE RIALTOBRUG

Ter ere van de tentoonstelling 
‘Sprezzatura’ in het Drents Museum 
werd er een Drentse versie van de 
Rialtobrug (Venetië) aan de Kop 
van de Vaart in Assen gebouwd. 

Samen met leerlingen van het 
Dr. Nassau College en kunstenaar 
Pirmin Rengers heeft het ICO er 
voor gezorgd dat de markt die op 
de echte brug plaats vindt ook in 
Assen tot leven komt.

Uit het programma 
Op Tjak van RTV Drenthe

Verslaggever
Pirmin, jij hebt de opdracht 
gekregen om de leerlingen aan 
het werk te zetten voor de brug?

Pirmin
Klopt! Ze zijn de producten aan het 
tekenen die marktkoopmannen op 
de Rialtobrug verkopen. De brug is 

een extensie van de markt die er in 
Venetië is. De brug staat helemaal 

vol met allerlei ondernemers. Ik 
zorg er voor dat de tekeningen op 

grote panelen op de brug komen. Ik 
scan ze in en maak ze schaalbaar. 

Dan is het net echt! 

Fragment

6
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Bekijk de het 
fragment video

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/147530/Op-Tjak-Scholieren-helpen-bij-ontwerpen-Rialtobrug-voor-Assen
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/147530/Op-Tjak-Scholieren-helpen-bij-ontwerpen-Rialtobrug-voor-Assen
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ICC'ERS: KENNIS, 
ONDERZOEK EN 
COACHING IN DE 
SCHOOL

Het ICO heeft veel contact met 
Interne cultuurcoördinatoren 
(ICC'ers) op scholen. Deze 
coördinatoren zijn verantwoordelijk 
voor het cultuuronderwijs en 
coördineren het interne en externe 
cultuuraanbod. In 2019 is er een 
aantal ICCers gestart met de 
opleiding tot cultuurbegeleider. 

Hij of zij zet naast kennis ook 
onderzoeks- en coaching 
vaardigheden in bij de ontwikkeling 
van het culturele aanbod.  
De opleiding tot cultuurbegeleider 
wordt in samenwerking met het 
ICO door de Hanze Hogeschool 
Groningen aangeboden.

7
Bijeenkomst ICC'ers Aa en Hunze 
o.l.v. Annemarie Kriegsman (‘Speel 
je wijs’ trainer) leerden ze meer 
over het energizen van een klas, 
of hen juist in rust en concentratie 
brengen.



3333

NASCHOOLSE 
ACTIVITEITEN: 
KUNSTKIDS IN 
EEXTERVEEN

OBS De Kameleon in Eexterveen 
biedt onderwijs aan dat past bij 
de behoeften van leerlingen. De 
school wil graag bijdragen aan hun 
ontwikkeling tot wereldburgers. 
“Als het onderwijs hier aan moet 
voldoen, dan is cultuureducatie 
een wezenlijk onderdeel van het 
onderwijsaanbod”, aldus Freddie 
Duursma, directeur van OBS De 
Kameleon.

Kunstkids, een project waarbij 
kunstenaars in de klassen kennis 
komen maken en die daarna 
lessenseries geven in de eigen 
vertrouwde omgeving van het 
schoolgebouw, past daarom goed 

bij De Kameleon. Ook al was het 
project in het begin best even 
wennen. Er zitten veel leerlingen 
van dorpen uit de (wijde) omtrek 
op de school. Zij worden met een 
schoolbus gebracht en gehaald. 
Tijdens Kunstkids kan dit niet altijd 
en moeten ouders soms een keer 
(extra) heen en weer rijden. 

Freddie Duursma:
“Hiervoor zijn echter oplossingen 
te vinden als blijkt dat Kunstkids 
wat te bieden heeft. En dat is zo, 
blijkt uit het groeiende aantal 
deelnemers. Wij doen zeker weer 
mee volgend seizoen!”

8
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NATUURPROJECT 
DR. NASSAU COLLEGE 
PENTA

Het ICO kent de weg op het Dr. 
Nassau College Penta goed omdat 
we bij 3 van hun 4 jaarlijkse 
projectweken betrokken zijn.

De week voor het begin van de 
zomervakantie organiseerden 

we in hun projectweek een 
natuurworkshop voor de 2e 
klassen.

Tijdens deze workshop hebben  
leerlingen kunst gemaakt in de 
natuur bij Oudemolen (Drenthe).

9
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PROJECTWEEK 
BEELDENDE VORMING 
OP RENN4

CULTUURKLAS 
VMBO TERRA

RENN4 biedt toekomstperspectief 
aan jongeren met een specifieke 
onderwijsbehoefte door 
bijvoorbeeld gedragsproblemen of 
psychiatrische problematiek.  
De school vroeg het ICO experts op 
het gebied van beeldende vorming 
in te zetten. Wij vroegen Kitty Boon 
en Johannes de Vries om nieuwe 
werkvormen voor deze doelgroep 

te ontwikkelen en voor de school te 
verzorgen. Ongeveer 100 leerlingen 
creëerden met verschillende 
materialen een eigen wereld in een 
aquarium, om dit later close-up te 
fotograferen. Ook gingen ze aan de 
slag met het maken van zowel enge 
als lieve “lichtbeesten”. Terecht 
waren ze blij met én trots op de 
resultaten.

Terra VMBO in Assen is in 2018-
2019 gestart met een cultuurklas. 
Deze klas volgde een jaar lang 
cultuurlessen. 

Het ICO was verantwoordelijk 
voor de dans, media- en 
theaterlessen, in samenwerking 
met kunstvakdocenten uit ons 
netwerk.

↘
In 19-20 zijn er maar liefst 
twee nieuwe Cultuurklassen 
van start gegaan!

1110

icokunsten

Onze cultuurklas heeft gisteren opgetreden. Het was 
prachtig. Het afgelopen jaar hebben 16 leerlingen uit 
de #Cultuurklas lessen dans en theater gegeven. We 
waren onder de indruk van wat zij hebben neergezet op 
het podium. Voor volgend jaar hebben zich alweer 32 
leerlingen opgegeven voor de Cultuurklas. 

@terraassen

#repost
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BREED INZETBAAR:
KUNSTDOCENTEN IN 
ONS NETWERK 

Het ICO werkt in alle projecten 
samen met kunstprofessionals in 
de verschillende kunstdisciplines 
en beschikt over een groot 
netwerk. De adviseurs van het 
ICO zijn de spil in dit netwerk. 

Zij kennen de inhoud van 
de opdrachten en projecten 
én de profielen van de 
kunstprofessionals, met elk hun 
eigen specifieke specialiteiten. 

39
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DE WEEK 
VAN HILJA

DE WEEK 
VAN LIANNE

Lianne Jacobs gelooft in 
meervoudige intelligentie en 
de 21st century skills en vindt 
daarom dat de kunstvakken op 
elke school thuis horen. Haar 
specialiteit is het begeleiden en 
op gang brengen van creatieve 
processen middels dans, expressie 
en muziek. Daarnaast leert ze 
andere docenten hoe ze dit kunnen 
toepassen. Lianne werkt al 15 jaar 
met het ICO samen. “Het werkveld 
is altijd in beweging. Wat ik erg 

prettig vind aan de samenwerking 
met het ICO is dat ze snel inspelen 
op veranderingen en dat ze goed 
weten waar ze mij voor kunnen 
inzetten. Ik voel mij gezien en 
gesteund als dat nodig is. Hierdoor 
heb ik mij de afgelopen jaren 
ontzettend kunnen ontwikkelen en 
doe ik nu opdrachten waar ik mijn 
kennis en kunde in kwijt kan en 
echt in mijn kracht sta.”

Hilja Staal vindt het belangrijk 
om een bijdrage te leveren aan 
de creatieve ontwikkeling van 
kinderen. “Ik geniet er van om te 
zien hoe kinderen zich kunnen 
verwonderen en hele andere 
kanten van zichzelf kunnen 
ontdekken en ontwikkelen door 
op een andere manier te leren.” 
Beeldende activiteiten, bij voorkeur 
experimenten met textiel of 
natuurlijke materialen, zijn haar 

specialiteit. Hilja werkt regelmatig 
voor het ICO, daarnaast is ze 
werkzaam als creatief begeleider 
op een BSO en heeft ze ook 
andere opdrachtgevers. “Veel 
van mijn opdrachten krijg ik door 
de samenwerking met het ICO. 
Doordat zij de contacten leggen 
met scholen kan ik mij focussen 
op de inhoud van de lessen en 
workshops.”

Hilja StaalLianne Jacobs

beeldende kunstdocent
uit Taarlo

docent dans en expressie
8 jaar zelfstandig

“Het werkveld is altijd in 
beweging. Wat ik erg prettig 
vind aan de samenwerking met 
het ICO is dat ze snel inspelen 
op veranderingen en dat ze 
goed weten waar ze mij voor 
kunnen inzetten. Ik voel mij 
gezien en gesteund als dat 
nodig is. Hierdoor heb ik mij 
de afgelopen jaren ontzettend 
kunnen ontwikkelen en doe 
ik nu opdrachten waar ik mijn 
kennis en kunde in kwijt kan en 
echt in mijn kracht sta.”

40 41

“Veel van mijn opdrachten 
krijg ik door de samenwerking 
met het ICO. Doordat zij 
de contacten leggen met 
scholen kan ik mij focussen 
op de inhoud van de lessen en 
workshops.”
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EEN GREEP UIT DE 
PROJECTEN VAN 
LIANNE & HILJA

↘

↘

↘
↘

↘

↘

 ↘ Cultuurmenuproject  
“Wie maakt het vuur aan?” 

 ↘ Danscursus  
voor leerkrachten van de 
onderbouw (PO) 

 ↘ Danslessen  
op OBS de Vijverstee in hun 
themaweek over eten 
“Als ik aan kom op de school 
ruikt het al lekker naar pizza 
en overal staan dingen uit de 
keuken. Heel leuk om dit thema 
ook te mogen verdiepen met 
dans!” 

 ↘ Peuter- en kleuterdans  
voor de Naschoolse Activiteiten 
in Peelo

Lianne Hilja

 ↘ Coaching traject  
op OBS Kloosterveen 
“Er achter komen wat een 
leerkracht nodig heeft om zich 
de beeldende les eigen te maken, 
met ruimte voor leerlingen om te 
experimenteren.” 

 ↘ Naschoolse Activiteiten  
groep 1 t/m 3 
“Stapelen van verschillende 
materialen, hoe hoog en breed 
kunnen we een toren maken? 
Wanneer is deze stevig en 
wanneer niet?” 

 ↘ Workshop  
‘Mixed Media Selfie’ voor AOC 
Terra 
“Kunstenaar Jose Romussi is 
uitganspunt en inspiratiebron, 
ik probeer een link te leggen 
tussen de eigen belevingswereld 
van de leerlingen en die van de 
kunstenaar. Wat zie je op een 
selfie, wat is daar zo belangrijk 
aan? Kun je een selfie wel 
of niet veranderen? Daarna 
borduurtechniek kort uitleggen 
en praktische tips geven.”

 ↘ Invaldag  
via de invalpool 
“Tijdens de dansles ’s middags 
voel ik mij weer als een vis in 
het water. De klasse assistent 
maakt enthousiast foto’s en is 
helemaal gelukkig met mijn les. 
Alle kinderen doen mee, dat had 
ze niet verwacht.” 

 ↘ Cursus  
Zingen langs de Lijn 
“Het is ontzettend fijn om mijn 
collega’s weer eens te zien. Het 
werk van een kunstvakdocent is 
best solistisch. Het voelt altijd 
weer even alsof ik onderdeel 
uitmaak van een team.”

43

https://www.kunstencultuur.nl/kunstbeoefening/professionals/zingen-langs-de-lijn
https://www.kunstencultuur.nl/kunstbeoefening/professionals/zingen-langs-de-lijn


45

TITEL PAGINA
ONDERWERP

TITEL PAGINA
ONDERWERPHET ICO MAAKT ZICH 
HARD VOOR MEER MUZIEK 
IN DRENTHE
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Steeds meer scholen maken serieus 
werk van de kwaliteit van hun 
muzieklessen. Het ICO is verbonden 
aan veel van deze projecten en 
begeleidt scholen op gebied van 
visie, uitvoering en verbinding 
met de muzikale partners uit de 
omgeving. Zo is het ICO hard bezig 

MUZIEKONDERWIJS 
ZIT IN 2019 IN DE LIFT

om muziekonderwijs op de kaart te 
krijgen in Drenthe. We doen dit in 
de gemeente Aa en Hunze, Assen, 
Tynaarlo en Noordenveld met hulp 
van muziekdocenten en scholen. 

Hare Majesteit Koningin Máxima is, 
als erevoorzitter van Méér Muziek 
in de Klas, op donderdag 20 juni 
2019 getuige van de ondertekening 
van Muziekakkoord Drenthe in 
theater De Tamboer in Hoogeveen. 
In Muziekakkoord Drenthe beloven 
292 Drentse basisscholen, 

culturele instellingen, PABO's, 
gemeenten en provincie zich de 
komende jaren in te zetten voor 
meer en beter muziekonderwijs 
op de basisscholen in Drenthe. 
Muziekakkoord Drenthe is 
onderdeel van Méér Muziek in 
de Klas Lokaal, een landelijk 
programma dat ervoor moet 
zorgen dat alle kinderen op 
alle basisscholen in Nederland 
structureel muziekonderwijs 
krijgen. 
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Meer Muziek

Muziekleerlijnen
in het kader van 
Cultuureducatie met Kwaliteit

Provinciale 
Jeugdorkestendag 
Symfonica in D

Classic Express
in samenwerking met het 
Prinses Christina Concours

Klasse!Muziek

Cultuurmenu
Metzingconcert
Kidblues
Jaor Deur
Muziekfabriek
Muziekmobiel

DE MUZIEKPROJECTEN 
VAN HET ICO

Deskundigheidsbevordering 
leerkrachten
Leerkrachtenkoor teamtrainingen
Gitaarlessen

Windkracht 6

Kinderkorenfeest

Workshopdagen
voor het Voortgezet Onderwijs

Inspiratiebijeenkomst
voor muziekdocenten

Kunstbende Drenthe
voor- en natraject voor DJ en 
muziek

Voor meer informatie druk op 
de link bij het project.
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https://ico-kunstencentrum.nl/meer-muziek/
https://www.facebook.com/icokunstencultuur/videos/793034847797498/
https://www.facebook.com/icokunstencultuur/videos/793034847797498/
https://www.facebook.com/icokunstencultuur/videos/793034847797498/
https://assercourant.nl/artikel/1051993/rijdende-concertzaal-classic-express-op-het-koopmansplein-in-assen.html
https://ico-kunstencentrum.nl/cultuurmenu/
https://www.youtube.com/watch?v=VlkJEJ3IVN4
https://ico-kunstencentrum.nl/kinderen-luisteren-ademloos-als-het-over-de-blues-en-het-zwarte-slavenjongetje-baboe-gaat/
https://ico-kunstencentrum.nl/gitaar-voor-leerkrachten-2/
http://www.ico-kunstencentrum.nl/kunstbende-drenthe
https://ico-kunstencentrum.nl/meer-muziek/
https://www.facebook.com/icokunstencultuur/videos/793034847797498/
https://assercourant.nl/artikel/1051993/rijdende-concertzaal-classic-express-op-het-koopmansplein-in-assen.html
https://ico-kunstencentrum.nl/cultuurmenu/
https://ico-kunstencentrum.nl/gitaar-voor-leerkrachten-2/
http://www.ico-kunstencentrum.nl/kunstbende-drenthe
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ONDERWERPDIGITAL ART FACTORY 
DE CREATIEVE SPEEL- 
EN MAAKPLAATS VOOR 
JONGEREN

Digital Art Factory (DAF) is een plek 
waar jongeren samen komen om te 
experimenteren, onderzoeken en 
maken. Het is een creatieve plek 
waar gewerkt wordt met moderne 
en creatieve technieken. 

Jongeren bepalen zelf waar ze 
meer van willen weten en waar 
ze mee aan de slag gaan. De DAF 
coaches zijn er om de jongeren 
op weg te helpen en scherp te 
houden. Er zijn momenteel twee 
DAF locaties geopend, in Assen 
en in Gieten.

51
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2019

Werkwijze binnen DAF

Thema’s 
en projecten

 ↘ Artificial  
Intelligence

 ↘ Augmented Reality 
 ↘ Theater in Virtual 
Reality

 ↘ Filmprojecten
 ↘ 3D printer bouwen
 ↘ Game Design
 ↘ 3D modeleren
 ↘ 360° film en special 
effects

 ↘ Soundmachine  
bouwen

 ↘ 3D interactief 
kunstwerk

 ↘ Reclames
 ↘ 3D-pen sculpturen
 ↘ Minecraft  
escaperoom

 ↘ VR Game design 

Samenwerkingen

 ↘ Ontwikkeling 360° 
video voor Drents 
Museum - Egbert 
Streuer

 ↘ Randprogramma 
Internationaal  
Filmfestival Assen

 ↘ Atelier voor de 
rondreizende  
expositie  
‘Grenzkultur’

 ↘ Regionale werk-
plaats voor Special 
Arts (Awards)

 ↘ Dansmat  
demonstratie op de 
NOT onderwijsbeurs 

 ↘ 3D atelier en  
workshops tijdens 
Oktobermaand 
Kindermaand

 ↘ 360° video voor 
Historisch Anloo

 ↘ Workshops voor 
PABO studenten

 ↘ Deelnemer  
Preuvenement 

 ↘ Deelnemer aan de 
Hanze Hogeschool 
Tech Expedition

 

 ↘ Workshops voor 
Summerbreak  
Assen 

 ↘ Workshops voor  
In de Wijk

 ↘ Bijdrage aan  
opening Bibliotheek 
Gieten

 ↘ Bijdrage aan  
Midnight Walk 
Assen van Rotary 
Assen-Noord

 ↘ Bijdrage aan de 
Nacht van de Nacht 

 ↘ DAF Bedrijvendag
 ↘ Bijdrage aan  
Koningsdag Assen

 ↘ Bijdrage aan  
muzikale voorstel-
ling Appleknockers 
Flophouse  
(C+B Museum)

 ↘ Begeleiding  
Onderzoek &  
Ontwerpen  
studenten van  
Dr. Nassau College 
Quintus

↘
BROED
PLAATS
↘
RESEARCH 
& DEVELOP-
MENT
↘
TOEPASSING

Kijk voor meer informatie op 
digitalartfactory.nl
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https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/egbert-streuer
https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/egbert-streuer
https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/egbert-streuer
https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/egbert-streuer
https://filmfestivalassen.nl/programma_item/digital-art-factory/
https://filmfestivalassen.nl/programma_item/digital-art-factory/
https://filmfestivalassen.nl/programma_item/digital-art-factory/
https://www.specialaward.nl/?page=6
https://www.specialaward.nl/?page=6
https://www.specialaward.nl/?page=6
https://www.nieuwsinassen.nl/oktobermaand-kindermaand-gratis-activiteiten/
https://www.nieuwsinassen.nl/oktobermaand-kindermaand-gratis-activiteiten/
https://www.nieuwsinassen.nl/oktobermaand-kindermaand-gratis-activiteiten/
https://www.nieuwsinassen.nl/oktobermaand-kindermaand-gratis-activiteiten/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/157792/Links-zie-je-de-verzetsstrijders-vluchten-en-rechts-zie-je-de-Duitsers-aankomen
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/157792/Links-zie-je-de-verzetsstrijders-vluchten-en-rechts-zie-je-de-Duitsers-aankomen
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/157792/Links-zie-je-de-verzetsstrijders-vluchten-en-rechts-zie-je-de-Duitsers-aankomen
https://www.dvhn.nl/cultuur/Livestream-Ode-aan-Appleknockers-Flophouse-van-Cuby-Blizzards-in-Grolloo-24857294.html
https://www.dvhn.nl/cultuur/Livestream-Ode-aan-Appleknockers-Flophouse-van-Cuby-Blizzards-in-Grolloo-24857294.html
https://www.dvhn.nl/cultuur/Livestream-Ode-aan-Appleknockers-Flophouse-van-Cuby-Blizzards-in-Grolloo-24857294.html
https://www.dvhn.nl/cultuur/Livestream-Ode-aan-Appleknockers-Flophouse-van-Cuby-Blizzards-in-Grolloo-24857294.html
https://www.dvhn.nl/cultuur/Livestream-Ode-aan-Appleknockers-Flophouse-van-Cuby-Blizzards-in-Grolloo-24857294.html
www.digitalartfactory.nl
www.digitalartfactory.nl
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WELCOME TO 
THE PLAYGROUND

Het ICO vindt het belangrijk dat 
Drentse jongeren in aanraking 
komen met kunst en cultuur, en 
dat ze hun eigen culturele talenten 
leren kennen en ontplooien. Het 
geeft jongeren een gevoel van 
eigenwaarde en biedt perspectief 
op de toekomst. Welcome to the 
Playground is een speelplaats waar 
jongeren op een laagdrempelige 
en voor hen aansprekende manier 
in aanraking komen met, of 
participeren in, kunst en cultuur. 

In 2019 organiseerde het 
ICO 3x een Welcome to the 
Playground speelplaats: tijdens 

het Bevrijdingsfestival Drenthe, 
het Preuvenement Assen en het 
zomerprogramma In de Tuin. 

@ Preuvenement

@ Bevrijdingsfestival

@ In de Tuin

1

https://www.bevrijdingsfestivaldrenthe.nl/line-up/playground-baggelbeach/
https://www.dvhn.nl/drenthe/assen/Preuvenement-Assen-trekt-maar-liefst-30.000-bezoekers-24767941.html
https://assercourant.nl/artikel/1025997/in-beeld-welcome-to-the-playground-dans-en-zang-in-de-gouverneurstuin.html
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KUNSTBENDE 
DRENTHE

Hoe zag het talentontwikkelingstraject er in 
2019 uit? We hebben een tijdlijn gemaakt:

ER DEDEN 
85 ACTS 
MEE IN DE 
CATEGORIEËN 
DANS, DJ, 
EXPO, FILM, 
MUZIEK, TAAL 
EN THEATER

in 2019

sep → nov nov → feb feb → mrt apr → mei

 ↘ Kunstbende on tour 
door heel Drenthe: 
deelnemers werven

 ↘ Tour langs middelbare 
scholen

 ↘ Praatje en presentatie 
in de klassen, optreden 
tijdens de pauze

 ↘ Tour langs verschillende  
kunst- en cultuur-
instellingen

 ↘ Tour langs jeugdsozen 

 ↘ ‘Take over’ op Dr. 
Nassau College Penta 
en het Terra College 
Eelde met workshop 
emmertrommelen door 
Mark Wester en Tim 
Vriesema

 ↘ Mailing naar oud-
deelnemers, middelbare 
scholen, jeugdwerk en 
naar dans-, muziek- en 
theaterscholen

 ↘ Aanmelden via 
kunstbende.nl 

 ↘ Workshops en coaching  ↘ Digital Art Factory ging 
gedurende 5 maanden 
één keer per maand open 
speciaal voor Kunstbende 
deelnemers

 ↘ Finalecoaching
 ↘ 13 apr: Voorronde in 
het ATLAS Theater in 
Emmen

 ↘ 29 mei: Landelijke finale 
in de Westergasfabriek 
in Amsterdam

 ↘ Drentse finalist Job van 
Duinen wint en mag 
optreden op Oerol en 
Down the Rabbit Hole!

 ↘ Eventuele selectierondes 
 ↘ 24 mrt: Generale 
repetitie

 ↘ Finalist Job van Duinen 
ging voor de categorie 
THEATER door naar de 
landelijke finale.

2
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CULTURELE 
MONUMENTENDAG

OPA- EN 
OMADAGEN

Op zaterdag 14 september 2019 
organiseerde het ICO Centrum voor 
Kunst & Cultuur in samenwerking 
met het Comité Open 
Monumentendag en de gemeente 
Aa en Hunze voor de 2e keer een 
Culturele Monumentendag.  

Dit keer vond het culturele 
programma plaats aan de westkant 
van de gemeente: in Grolloo, Rolde 
en Ekehaar. Daarnaast openden 
15 monumenten in de gehele 
gemeente hun deuren.

Ook in 2019 konden kinderen en 
hun opa’s en oma’s in het Drents 
Museum en Drents Archief de 
Opa- en Omadagen beleven. In 
de voorjaarsvakantie maakten 
ze kennis met zwarte farao’s, 
hun geheimschrift en blinkende 

goud, in het kader van de Nubië 
tentoonstelling van het museum. 
Tijdens de door het ICO verzorgde 
workshop konden bezoekers 
al musicerend, trommelend, en 
zingend de geheimen van de 
Afrikaanse grootmacht ontrafelen.Hier vindt u meer

informatie.

Hier vindt u meer
informatie.

3 4
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https://ico-kunstencentrum.nl/culturele-monumentendag
https://ico-kunstencentrum.nl/culturele-monumentendag
https://ico-kunstencentrum.nl/samen-op-expeditie-tijdens-de-opa-en-omadagen-in-de-voorjaarsvakantie-in-assen
https://ico-kunstencentrum.nl/samen-op-expeditie-tijdens-de-opa-en-omadagen-in-de-voorjaarsvakantie-in-assen
https://ico-kunstencentrum.nl/culturele-monumentendag
https://ico-kunstencentrum.nl/samen-op-expeditie-tijdens-de-opa-en-omadagen-in-de-voorjaarsvakantie-in-assen
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5SCHATTEN VAN 
ASSEN

Verhalenkunstenaar Kaj van der 
Plas trok op verzoek van het ICO en 
Mijn Buurt Assen in 2018 en 2019 
door de wijk Lariks in Assen om 
bewoners te interviewen. 
Op www.schattenvanassen.
nl verschenen regelmatig nieuwe 
verhalen. 

Met dit project wilden het ICO 
en Mijn Buurt Assen op een 
laagdrempelige manier in gesprek 
gaan met bewoners om er achter te 
komen of het een fijne wijk om in te 
wonen is en waarom ze trots zijn op 
hun buurt. Het verleden, heden en 
de toekomst kwamen zo tot leven.

LEES DE 
VERHALEN
OP 
schattenvanassen.nl

65

Lees de 
hele krant.

www.schattenvanassen.nl
https://ico-kunstencentrum.nl/wp-content/uploads/2019/05/Schatten-van-Assen_tabloid-DRUK.pdf
https://ico-kunstencentrum.nl/wp-content/uploads/2019/05/Schatten-van-Assen_tabloid-DRUK.pdf
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2019 IN ÉÉN 
OOGOPSLAG

Verderop zijn de cijfers per gemeente (Aa en Hunze, 
Assen en Tynaarlo) te zien.

totaal aantal projecten per gemeente

omzet

totaal bereik per gemeente

aantal FTE's

Assen

AA en Hunze

Tynaarlo

Noorderveld

Midden-Drenthe

Overige

reguliere 
subsidie

eigen
personeel

fondsen, 
sponsoring, 

incl. subsidie

inhuur
docenten

omzet in het 
onderwijs en 

amateurkunst

152

977.309 11,21

188.234 6,2

289.104
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50

9

5

50

100

150

0 200000 400000 600000 800000 1000000

0 2 4 6 8 10 12

totaal 287 totaal 131.998

totaal 1.454.647

Assen 75.533

Aa en Hunze 16.618

Tynaarlo 24.536

Noorderveld 10.972

Midden-Drenthe 1.619

Overig 2.720
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PROJECTEN 
PER GEMEENTE

7070

PO Regulier. Meer Muziek, 
Cultuurmenu, Klasse Muziek

Voortgezet Onderwijs

Amateurkunst (incl. KB)

NSA

DAF

Overig

PO Regulier. Meer Muziek, 
Cultuurmenu, Klasse Muziek

Voortgezet Onderwijs

Amateurkunst (incl. KB)

NSA

DAF

Overig

PO Regulier. Meer Muziek, 
Cultuurmenu, Klasse Muziek

Voortgezet Onderwijs

Amateurkunst (incl. KB)

NSA

DAF

Overig
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BEREIK 
PER GEMEENTE
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Assen

Aa en Hunze

Tynaarlo

totaal bereik alle gemeentes

17/18 18/19

13.099 18.720

12.480 5.676

17.500 17.629

7.500 7.500

11.900 6.917

15.980 13.748

2.328 2.773

320 2.552
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11.000 11.648

3.000 1.200

542 250

0 0

0 0

0 0

0 0

27.097 24.536
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27.530 28.461

17.121 15.028

33.900 35.423

23.250 18.450

14.912 9.879

16.595 13.934

4.473 4.723

370 3.342

0 38

138.151 129.278
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0 750

0 20

18.835 16.618
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RIJDENDE 
CONCERTZAAL 
CLASSIC 
EXPRESS OP 
HET KOOP-
MANSPLEIN IN  
ASSEN
“De muziekkamer en het ICO hebben 
voor dit project de handen ineen 
geslagen om kinderen van de 
basisscholen in contact te brengen 
met klassieke muziek. In totaal komen 
er meer dan 300 leerlingen van de 
groepen 7 en 8 luisteren naar in totaal 
6 concerten.”

TWEEDE 
CULTURELE 
MONUMEN-
TENDAG AA 
EN HUNZE IN 
ROLDE, 
GROLLOO 
EN EKEHAAR
“Het programma sluit af met een 
optreden van het MegAH!koor, 
bestaande uit ongeveer 150 koorleden 
en diverse koren uit de omgeving. 
Zij gaan onder leiding van zangeres 
Martijje een lied zingen.

ICO CENTRUM 
VOOR KUNST 
& CULTUUR 
BLIJFT KUNST-
VAKDOCENTEN 
INZETTEN BIJ 
LESUITVAL 
DOOR 
LERAREN-
TEKORT
“Lesdoelen en kunsttechnieken wor-
den gecombineerd, bijvoorbeeld door 
het koppelen van animaties maken 
aan taalles, het leren over geschiede-
nis door middel van druktechnieken of 
informatie verwerken in beweging en 
dans.”

HET ICO 
CENTRUM 
VOOR KUNST 
& CULTUUR 
OPENT EEN 
NIEUWE 
LOCATIE VAN 
DE DIGITAL ART 
FACTORY IN 
GIETEN
“Het Dr. Nassau College in Gieten, een 
school waar het ICO intensief mee 
samenwerkt, geeft aan dat zij een 
DAF-locatie als grote meerwaarde zien 
in aanvulling op hun onderwijs.”

MEER 
SCHOLEN 
ZETTEN 
VAKDOCENT 
VOOR DE KLAS

GOED NIEUWS 
De regeling Cultuureducatie Met 
Kwaliteit (CMK) wordt met vier jaar 
verlengd.

AKKOORD: 
VOORTAAN 
MUZIEKLES OP 
ALLE DRENTSE 
BASISSCHOLEN 
DvhN, april 2019

OUDE 
ZIJSPANRACER 
VOLLEDIG IN 
OUDE LUISTER 
HERSTELD 
Bezoekers kunnen ervaren hoe het is om over 
het TT circuit te racen. In samenwerking met 
het ICO en Digital Art Factory is een unieke 360 
graden beleving ontwikkeld.

https://www.compenta.nl/nieuws/item/99/visiebijeenkomsten-cmk
https://www.ditisassen.nl/het-ico-centrum-voor-kunst-cultuur-opent-een-nieuwe-locatie-van-de-digital-art-factory-in-gieten/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/154169/Meer-scholen-zetten-vakdocent-voor-de-klas
https://www.dvhn.nl/drenthe/Spraakmakende-Drent-Egbert-Streuer-stil-van-ode-aan-Drentse-snelheidsduivel-23915182.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/aa_en_hunze/Tweede-Culturele-Monumentendag-Aa-en-Hunze-in-Rolde-Grolloo-en-Ekehaar-24793697.html
https://www.compenta.nl/nieuws/item/99/visiebijeenkomsten-cmk
https://assercourant.nl/artikel/1051993/rijdende-concertzaal-classic-express-op-het-koopmansplein-in-assen.html
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‘METZING-
CONCERT’ 
MET DRENTSE 
‘KINDER-
LIEDTIES’ IN 
DORPSKERK 
EELDE

DIGITAL ART 
FACTORY 
VESTIGT 
ZICH AAN 
JULIANALAAN 
IN GIETEN
Weekblad de Schakel, november 2019

MEER MUZIEK 
OP JAN 
THIESSCHOOL
“Directeur Henk Norbart is blij met de 
aandacht voor muziek op zijn school, 
en het ICO is blij dat er weer een stap 
is gezet om méér muziek in de Drentse 
schoolklassen te krijgen. Het eerste 
jaar krijgen de leerkrachten van de 
school twee trainingen van Durk 
Dikland. (…) De school kent Dikland 
al van eerdere muziekprojecten: ‘De 
kinderen hebben er echt zin in dat 
hij komt, de muzieklessen zijn een 
feestje’, aldus Norbart.”

Weekblad de Schakel, april 2019 

LEER-
KRACHTEN 
ZELF IN 
DE SCHOOL-
BANKEN
“Zoek de verbintenis tussen cultuur 
en andere vakken, is een van de tips 
die Wester en Aasman de leerkrachten 
meegeven.”

DvhN, april 2019

KUNST EN 
MUZIEK IN DE 
GOUVERNEUR-
STUIN
Asser Courant, juni 2019

‘INNOVATIE-
SPEELPLEK’ 
DAF OOK 
INTERESSANT 
VOOR 
BEDRIJVEN

Noordbizz magazine (voorjaar 2019)

MOOIE START 
CULTURELE 
JAAR IN 
AA EN HUNZE
Weekblad de Schakel, september 2019

KLEINTJE 
WELCOME 
TO THE PLAY-
GROUND IN DE 
GOUVERNEUR-
STUIN TIJDENS 
ZOMER-
PROGRAMMA ICO 

ORGANISEERT 
TWEEDE 
EDITIE VAN 
WELCOME TO 
THE PLAY-
GROUND OP 
BEVRIJDINGS-
FESTIVAL 
DRENTHE
“De jongeren die deelnamen stegen 
boven zichzelf uit door een combi-
natie van de professionele opzet en 
de uitstraling en sfeer van het con-
cept. Zo waren er een muziekpodium, 
een dansvlonder, workshopplekken, 
een silent disco, een photo booth en 
hangmatten.”

https://dekrantvantynaarlo.nl/metzingconcert-met-drentse-kinderliedties-in-dorpskerk-eelde/
https://www.ditisassen.nl/ico-organiseert-tweede-editie-van-welcome-to-the-playground-op-bevrijdingsfestival-drenthe/
https://www.assenstad.nl/assen/6068-kleintje-welcome-to-the-playground-in-de-gouverneurstuin-tijdens-zomerprogramma
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In 2020 staan er weer nieuwe, 
innovatieve en uitdagende 
projecten op de planning. Inmiddels 
is duidelijk geworden dat de Corona 
pandemie grote impact heeft 
op de werkzaamheden van heel 
Nederland, ook van het ICO.  

Samen met ons netwerk zoeken 
we naar creatieve en veilige 
oplossingen om zo veel mogelijk 
mensen te blijven inspireren met 
kunst en cultuur. Juist in moeilijke 
tijden brengt dit plezier, troost en 
afleiding.

1 — Naam van de 
zorgorganisatie die mensen 
met een verstandelijke 
beperking een thuis biedt. 
In 2019 organiseerden we 
met hen een graffitiproject 
in de Prokkelweek. In 2020 
gaan we weer met ze 
werken.

2 — In deze plaats in Aa en 
Hunze openen wij in 2020 
de tweede locatie van 
Digital Art Factory.

3 — Naam van het 
samenwerkingsproject voor 
het Voortgezet Onderwijs, 
waarbij leerlingen 
langs allerlei culturele 
organisaties in Assen gaan 
om daar workshops te 
volgen en een voorstelling 
zien. In 2020 willen we aan 
de slag met het vernieuwen 
van dit project.

4 — Maak af: 
Cultuureducatie met...

5 — Voor deze 
onderwijsinstelling voor 
leraren in opleiding 
organiseert Digital Art 
Factory in 2019 en 2020 
workshops over het werken 
met nieuwe technieken en 
maakonderwijs.

6 — Eén van de 
speerpunten bij het ICO 
is talentontwikkeling. Van 
welke landelijke organisatie 
coördineert het ICO het 
Drentse traject?

7 — In 2020 start er een 
rondreizende expositie, 
een samenwerking met het 
Duitse Emsland Museum. 
In het kader van welk 
grensoverschrijdend 
project over immaterieel 
erfgoed is dit?

8 — In 2020 zijn we 
betrokken bij een project 
met jonge mantelzorgers. 
Samen met een kunstenaar 
worden er video 
verslagen gemaakt over 
de ervaringen van deze 
jongeren. Wat is een hipper 
woord voor video verslag? 

9 — In 2020 gaat er een 
nieuw Cultuurmenuproject 
van start in samenwerking 
met het Drents Museum. 
Het project heeft dezelfde 
naam als de tentoonstelling 
over Frida Kahlo 
(momenteel uitgesteld naar 
2021). Wat is die naam?

10 — Met deze organisatie 
voor gespecialiseerd 
onderwijs voor leerlingen 
met specifieke behoeftes 
op het terrein van leren en 
gedrag (locatie De Atlas) 
hopen we in 2020 een 
mediawijsheid project op te 
starten.

11 — In 2020 zijn we tijdens 
de ‘intelligente lockdown’ 
een project voor online 
lessen en opdrachten 
gestart in samenwerking 
met kunstenaars uit ons 
netwerk. Hoe heet dit 
project?
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oplossing

↘

Los de puzzel op en stuur je antwoord naar 
info@ico-kunstencentrum.nl en maak kans op een mooie prijs! 

KUN JIJ RADEN 
WAAR WIJ 
IN 2020 MEE 
AAN DE SLAG 
GAAN?

info@ico-kunstencentrum.nl
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Zwevend 
Maaike Ijtsma (DAF stagiaire), Ester 
Kroezenga, Josien van Beek 

Aan tafel 
Monique Evertz, Inger van Til, 
Ramona van Wijhe, Dominique van 
Waesberge, Miranda Kolkman (RvT), 
Maarten Tegels, Yente Bloemsma 
(DAF stagiaire), Janine Elsinga, 

Peter Scholing, Wytze de Vries, 
Raymond van Es, Eva Eggens, 
Megan Kuster, Redmer Stamhuis, 
Hanna Dons, Sandra Wester, 
Angelique Radema, Akke Feenstra

Onder de tafel 
Yvonne Turenhout (RvT), Judith 
Harkema (Kunstbende stagiaire), 
Demi Tanalepy 

HET ICO
TEAM

Kerstborrel 2019
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AOC Terra, Back2theStreets, 
Beeldrijk Drenthe, Biblionet 
Drenthe, Bibliotheken Aa en 
Hunze, C+B Museum, Compenta, 
CKC Drenthe, Cultureel Hart 
Assen, Cultuurconnectie, De 
Kunstbeweging, Dit is Newz, DNK, 
Dr. Nassau College, Drenthe College, 
Drents Archief, Drents Museum, 
Duurzaamheidscentrum Assen, 
Fonds voor Cultuurparticipatie, 
Garage TDI, Gemeente Aa en 
Hunze, Impuls, Gemeente Assen, 
Gemeente Midden-Drenthe, 
Gemeente Noordenveld, Gemeente 
Tynaarlo, Gomarus College, GSG 
Vincent van Gogh, Het Drentse 
Landschap, Hanze Hogeschool, 
Harens Lyceum, Historisch Anloo, 
Historische Verenigingen in Vries 
en Tynaarlo, Huus van de Toal, 
Internationaal Filmfestival Assen, 
Internationaal Klompenmuseum 

Eelde, K&C Drenthe, Kits 
Primair, Keuning Jeugd Orkest, 
Klankrijk Drenthe, Kunstbende, 
Kunstenaarsvereniging 
VANTYNAARLO, LKCA, Meer Muziek 
in de Klas, Mijn Buurt Assen, 
Molen de Wachter, Museum de 
Buitenplaats, Noord Nederlands 
Orkest, Opon, PABO Zwolle, Penta 
Primair, Podium Zuidhaege, 
Popsport Drenthe, Pro Assen, 
Provincie Drenthe, Rabobank Assen 
en Midden-Drenthe, Rabo Club 
Support, RENN4, RSG de Borgen, 
Scala, Special Arts, Stichting 
Baasis, Stichting Bevrijdingsfestival 
Drenthe, Stichting Impuls Welzijn, 
Stichting Phusis, Stichting 
Plateau, Stichting Primah, 
Stichting Primenius, Studio Neon, 
Tales of Tomorrow, Prins Claus 
Conservatorium, Stichting Trias, 
Stichting Vertellus, Vaart in Assen, 
Vaart Welzijn, Vanboeijen, VGPONN, 
We the North, Zorgdomein

Alle kunstvakdocenten in ons 
netwerk waar we in 2019 mee 
hebben samengewerkt!

De leden van de Raad van Toezicht:
Mevrouw M. Kolkman (Miranda) 
Mevrouw C.M.H.L. Servaes (Cécile)
De heer W.J.J.M. Hulshof (Willem)
De heer A.F. Nicolai (Frits)
Mevrouw Y. Turenhout (Yvonne)

MET
DANK 
AAN



ICO partner in 
kunst & cultuur


