


Het ICO is ooit opgericht als Instituut voor Creatieve 

Ontwikkeling. In die naam ligt een opdracht beschreven die 

nog steeds zeer actueel is. De uitdaging is om deze opdracht 

af te stemmen met de ontwikkelingen en behoeften van deze 

tijd. Mensen kunnen hun creatieve vermogens ontdekken, 

ontplooien en uitdrukken als ze vertrouwen krijgen, de ruimte 

om te experimenteren en ondersteuning waar dat nodig is. Dit 

is voor het ICO de rode draad, zowel in de ontwikkeling van de 

dienstverlening als de ontwikkeling van de eigen organisatie. 

Het jaar 2018 was voor het ICO een bijzonder productief 

jaar. Dit is terug te vinden in een sterke stijging van het 

aantal projecten en het aantal deelnemers of bezoekers dat 

daarmee is bereikt. Onder andere diverse grote projecten 

zijn daar debet aan, zoals Welcome to the Playground, de 

Schatten van Assen, het programma Kunst in de Tuin, de 

Dromenweek (onderdeel van The American Dream), Historie 

met een Knipoog in Tynaarlo en de Culturele Uitdag in Aa en 

Hunze. Het aantal projecten op het gebied van mediawijsheid 

in het voortgezet onderwijs in Assen en Aa en Hunze is 

gestegen dankzij fondssubsidies. In alle gemeenten is sprake 

van groei van het aantal basisscholen dat kiest voor het 

intensieve muziekprogramma Meer Muziek. De Digital Art 

Factory ontwikkelt zich geweldig en is een voortdurende 

bron van inspiratie. In de eerste plaats voor de jongeren zelf, 

maar ook voor de medewerkers, vakdocenten en anderen 

die geïnteresseerd zijn in het concept van een maakplek. 

Young Digitals - de virtuele expositie met het symposium 

van het LKCA in Assen – was een mijlpaal en werkte als een 

katalysator voor nieuwe contacten en activiteiten.

Het ICO neemt u graag mee in de terugblik op 2018 door de 

verhalen rondom ‘ontdekken, ontplooien en uitdrukken van 

creativiteit’ te delen. Deze verhalen gaan veelal door in 2019. 

Naast een terugblik op 2018 krijgt u dan ook een doorkijkje en 

vooruitblik naar 2019. Ook in 2019 bouwt het ICO voort aan 

haar opdracht, in samenwerking, met oog voor innovatie. 

W O O R D  VA N  W Y T Z E
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ICO in het kort 

Het ICO

 » is een professionele advies-, netwerk- en projectorganisatie.

 » werkt samen met een netwerk van zelfstandige professionals 

en andere samenwerkingspartners. 

 » is actief in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-

Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.

 » richt zich op de markten Onderwijs en Amateurkunst. 

Een groot deel van de activiteiten van het ICO was in 2018 

onderwijs gerelateerd. Er werden in 2018 211 projecten voor en 

met het onderwijs georganiseerd. Daarnaast organiseerde het 

ICO 63 projecten in de amateurkunst.

T R E N D S  E N  O N T W I K K E L I N G E N

Trends en 
ontwikkelingen

Projecten en bereik

Het ICO groeit in de gemeenten Assen, Aa en Hunze en 

Tynaarlo, zowel qua aantal projecten als in het bereik van het 

aantal mensen. Hieronder volgen de cijfers van de afgelopen 

3 jaren (2016, 2017, 2018) om deze trend in beeld te brengen. 

2016 2017 2018

29 29 33 66 107 143 20 27 30

Aa en Hunze Assen Tynaarlo

aantal 

projecten
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T R E N D S  E N  O N T W I K K E L I N G E N

2016 2017 2018

Aa en Hunze 20.702 13.168 33.360

Assen 57.568 53.152 71.462

Midden- Drenthe 4.661 8.353 1.367

Noordenveld 7.500 9.950 8.250

Tynaarlo 26.254 24.682 27.220

overig 1.660 1.799 1.407

totaal 118.345 111.104 143.066
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B E R E I KI C O  I N  H E T  K O R T

ICO in gesprek

Het ICO is voortdurend in gesprek met de Drentse 

samenleving. Onze adviseurs zitten aan tafel bij 

vertegenwoordigers van de provincie en de verschillende 

gemeenten, en voeren overleg met scholenkoepels, 

schooldirecteuren, cultuurbegeleiders, interne cultuur-

coördinatoren, leerkrachten, kunstenaars, welzijnswerkers, 

jongeren, kinderen, collega-kunstencentra en ondernemers. 

Wat speelt er? Waar is behoefte aan? Welke rol kan het ICO 

spelen? Het ICO is een innovatieve partner die meedenkt 

en participeert in vraagstukken die voor de samenleving 

belangrijk zijn.

ICO adviseert

Bij het ICO werken adviseurs. Onze adviseurs zijn het 

aanspreekpunt voor scholen en andere partners. Ze adviseren 

het onderwijs over kunst- en cultuureducatie en ze maken 

het mogelijk dat de deskundigheid van leerkrachten groeit. Ze 

ontwikkelen en organiseren cultuurprogramma’s en projecten 

voor scholen en andere opdrachtgevers. Het verbinden van 

binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en het stimuleren 

van talentontwikkeling zijn belangrijke speerpunten. Op 

die manier stimuleren ze kinderen en jongeren verder op 

culturele ontdekkingstocht te gaan, ook buiten de omgeving 

van de school. Ook ondersteunen de adviseurs aanbieders in 

het culturele veld. Ze leggen verbindingen en contacten in 

het netwerk van het ICO tussen verschillende organisaties en 

actuele thema’s. Hier komen weer projecten en programma’s 

uit voort.

ICO organiseert en ontwikkelt

Het ICO ontwikkelt en organiseert cultuurprogramma's en 

projecten voor scholen en andere opdrachtgevers. Bij het ICO 

werken projectleiders en projectondersteuners die al onze 

projecten mogelijk maken.
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N E T W E R K  I C ON E T W E R K  I C O

ICO werkt samen

In 2018 was het ICO actief in de volgende netwerken:

Cultureel Hart Assen

Samenwerkingsverband: DNK, ICO, Podium Zuidhaege, 

Drents Museum, Drents Archief, Garage TDI, MKB, Horeca en 

gemeente Assen. 

Vaart in Assen

Stichting Vaart in Assen is de samenwerkingsorganisatie van 

ondernemingsgeledingen - 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.

   

Algemeen samenwerkingsverband Drentse kunstencentra: 

Scala, Kunstbeweging, K&C en ICO

Compenta 

Compenta is penvoerder van de landelijke regeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Drenthe.  

Interne Cultuurcoördinatoren (ICC)-netwerk

De ICC-cursus leidt leerkrachten op tot interne 

cultuurcoördinator (ICCer). Het ICO is het aanspreekpunt voor 

ICCers in Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze.   

Impuls Muziek 

Het ICO schrijft mee aan het Convenant, genaamd het 

Muziekakkoord, dat in 2019 getekend gaat worden.  

Cultuurtraject 

Het cultuurtraject is een netwerk dat bestaat uit de uit 

docenten Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) van de 

scholen voor voortgezet onderwijs en educatiemedewerkers 

van de culturele instellingen in Assen. Het ICO heeft de rol 

van coördinator binnen dit netwerk.

Netwerk muziekverenigingen 

“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 Feenstra - adviseur onderwijs & amateurkunst ICO

Leergemeenschappen Cultuureducatie (Compenta) 

In een leergemeenschap is een kindgerichte 

ontwikkelingsdoelstelling het vertrekpunt voor zowel de 

school als de culturele partner. Dit vindt zijn weerslag zowel in 

de wijze waarop cultuureducatie binnen de schoolmuren vorm 

wordt gegeven als in de manier van werken in het culturele 

veld.

In 2018 werkten we samen met:

 » 29 van de 33 basisscholen & 7 middelbare scholen in Assen

 » 18 van de 18 basisscholen & 1 middelbare school in 

Tynaarlo

 » 14 van de 14 basisscholen & 2 middelbare school in Aa en 

Hunze

 » 4 van de 20 basisscholen & 1 middelbare school in Midden-

Drenthe

 » 3 van de 22 basisscholen in Noordenveld

 » 125 kunstvakdocenten
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T Y N A A R L O

Tynaarlo, culturele gemeente 2017-2018, kent een rijke 

geschiedenis. Het was voor het ICO een uitdaging om hier een 

educatief project voor te ontwikkelen. Een uitdaging die met 

beide handen is aangegrepen! In samenwerking met een groot 

aantal culturele partners hebben ruim 200 leerlingen van het 

Zernike College en het Terra College, én ruim 3000 leerlingen 

van Tynaarlose basisscholen zich ondergedompeld in de 

geschiedenis van hun leefomgeving. Het uitgangspunt van het 

project was aan de slag gaan met de historische verhalen die de 

gemeente Tynaarlo rijk is. De twee bekendste verhalen, 

‘Het meisje van Yde’ en ‘Berend Botje’, stonden centraal. 

“Beide verhalen zitten vol vragen, wat is er echt gebeurd? 

Een prachtig uitgangspunt om een brug te slaan tussen 

vroeger en nu. Wat zouden de kinderen doen als zij in die 

tijd geleefd hadden? Wat is hun eigen verhaal?”

Josien van Beek - projectleider ICO

Kunst en cultuur zijn als middel ingezet om bij te dragen aan 

het historisch besef van de leerlingen. 

Historie met een 
knipoog

PROJECT-
EN 
UITGE-
LICHT

‘18
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Adviseur bi j 

dit projec t : 

Inger van Ti l

De basisschool wilde een wezenlijke samenwerking tussen 

kunstdocenten en leerkrachten bewerkstelligen, waarbij 

kunstzinnige activiteiten ingebed werden in de lesstof. 

Met behulp van geld dat beschikbaar is dankzij de regeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit, hebben de leerkrachten een 

schoolvoorstelling en straattheater gemaakt in samenwerking 

met 7 kunstdocenten. Deze voorstelling stond in het teken van 

het onderwerp ‘droomschool’. Dit onderwerp verwijst naar de 

verbouwing van het schoolgebouw. 

Straattheater op 
OBS Schuilingsoord

Inger van Til

Welke rol speelde het ICO in dit project op OBS 

Schuilingsoord?

Het ICO heeft samen met school nagedacht over de essentie 

van het project. De school gaat verhuizen naar een ander 

gebouw; dus verhuizen, dat moest het thema worden. Theater 

en muziek waren eveneens uitgangspunten en zo is gaandeweg 

het idee van straattheater op het schoolplein ontstaan. Het 

begint met een sterk idee waar draagvlak voor is, en juist in 

de ideevorming schuilt de kracht van de kunstenaars! Het ICO 

bracht daarom al snel vakdocenten naar de school en had in de 

gesprekken een begeleidende rol. We houden steeds vinger aan 

de pols: gaat dit de kant op die de school voor ogen heeft, en 

staan de kunstenaars in hun kracht?

Wat maakt dit project zo bijzonder?

Het was een kort maar intensief traject; het gevaar is dan dat 

dit ten koste gaat van een goede afstemming. Maar juist dat is 

heel goed gelukt en iedereen bleef betrokken en enthousiast. 

Er moest veel in de organisatie gebeuren, maar hierin heeft de 

school optimaal met het ICO samengewerkt zodat er snel een 

rooster kon worden gemaakt. En het resultaat was een feestje!

I N  G E S P R E K  M E T

We houden steeds vinger 
aan de pols: gaat dit de 
kant op die de school voor 
ogen heeft, en staan de 
kunstenaars in hun kracht?
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Mediawijsheid op 
het VMBO

Jongeren hebben een scala aan communicatiemogelijkheden 

onder de duim. Ze komen in aanraking met bekende 

influencers en vloggers, leven de ‘nettiquette’ op sociale 

media zorgvuldig na en creëren zelf aan de lopende band 

content. Een fijne creatieve en sociale 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 

communicatiemogelijkheden te halen, zonder dat ze in een 

vervelende valkuil trappen?

Het Dr. Nassau College (locatie Penta) uit Assen zocht naar 

antwoorden op deze vraag. Samen met het ICO en het Fonds 

voor Cultuurparticipatie hebben ze een traject opgestart om de 

zoektocht naar antwoorden op creatieve wijze in te vullen. In 

dit traject worden leerlingen van de eerste 3 leerjaren van het 

VMBO én hun docenten ‘mediawijzer’ door het volgen van op 

elkaar aansluitende lesprogramma’s. Het streven is om in 2020 

een volledig uitgerolde en ingebedde leerlijn mediawijsheid op 

de school te draaien.

In 2018 hebben de eerste 3 leerjaren van het Dr. Nassau College 

(locatie Penta) mediawijsheid op een creatieve manier verkend. 

Aan alle partners nu de taak om het lesprogramma verder te 

ontwikkelen. En in samenwerking met (lokale) kunstenaars 

op zoek te gaan naar nog meer verdieping en daarbij de 

aansluiting met docenten en leerlingen te behouden. 

Adviseur bi j 

dit projec t : 

Eva Eggens
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Virtuele Expositie 
Digital Art Factory

In 2018 ontwikkelde Digital Art Factory, een initiatief van 

het ICO, een virtuele expositie. Dit proces begon met het 

experimenteren met tekenen en kunstwerken maken in 

virtual reality. Eerst door de DAFFERS zelf, daarna ook door 

professionele kunstenaars. Daarop volgde de vraag: hoe 

kunnen we dit werk zichtbaar maken voor publiek? DAFFER 

Thijs, bij DAF betrokken via een Onderzoeken&Ontwerpen 

project op zijn Technasium, bedacht een oplossing die gebruik 

maakt van augmented reality. Er werd een app voor de 

smartphone ontwikkeld waarmee alle gemaakte kunstwerken, 

geplaatst op echte sokkels, zichtbaar worden. In 2019 is deze 

app te vinden in de App Stores!

Projec tleider: 

Raymond 

van Es



O N D E R W E R PI N  G E S P R E K  M E T

22

IC
O

 in
 h

e
t o

n
d

e
rw

ijs IC
O

 i
n

 h
e

t 
o

n
d

e
rw

ij
s

Jan Bartelds 
Stichting Baasis

“De samenwerking met het ICO is een must, vooral op de 

manier waarop wij nu werken. De gemeente zorgt er voor 

dat het ICO het Cultuurmenu voor alle basisscholen gestalte 

kan geven. Van het ICO verwachten wij dat ze goede 

thema´s en projecten aandragen, die hun meerwaarde links 

en rechts in het land al bewezen hebben. Dat is een goede 

formule.”

Jan neemt de tijd om te vertellen over alle culturele 

projecten die er plaatsvinden op ‘zijn’ 13 basisscholen. Zo 

noemt hij een dansproject op OBS de Westerburcht, een 

muziekproject op OBS Ter Borch en een erfgoedproject 

in Zeijen. Jan is ook enthousiast over de projecten in 

samenwerking met Museum de Buitenplaats. Hij weet 

dat er een heleboel kinderen zijn die daar dagelijks langs 

fietsen, die er dankzij een Cultuurmenu project voor het 

eerst naar binnen gaan. Zo gaat het volgend schooljaar 

waarschijnlijk ook werken voor het Klompenmuseum, 

Molen de Wachter of de lokale kerk of synagoge. En 

misschien ooit wel voor FestiValderAa, droomt Jan hardop. 

Door de projecten in het Cultuurmenu komen kinderen 

in de breedste zin van het woord met kunst en cultuur in 

aanraking, juist ook met de vormen waar ze thuis minder 

van zien. 

“Het ICO biedt kinderen die brede kennismaking.”

Projecten vallen of staan volgens Jan met de mate 

van bevlogenheid en enthousiasme van de interne 

cultuurcoördinatoren (ICCers) op scholen. Dit zijn 

leerkrachten die een extra opleiding hebben gedaan op 

het gebied van cultuuronderwijs. Het ICO is betrokken 

bij het opleiden van ICCers in heel Drenthe. Jan begeleidt 

de ICCers die aangesloten zijn bij Baasis. Hij ziet hoe zo’n 

opleiding veel kan betekenen voor een school: “(…) door die 

opleiding gaan er luikjes open die anders gesloten waren 

gebleven.”

Het is belangrijk dat ICCers weten wat er kan en mag 

op hun school, het ICO en Baasis nemen daarom ook 

schooldirecteuren mee in de visie op cultuuronderwijs. 

Alleen gezamenlijk kunnen er de juiste keuzes worden 

gemaakt. En dat is misschien wel het belangrijkste in het 

onderwijs volgens Jan.

“Werkdruk, uitval, administratie.. En allerlei clubs die wat 

met ze willen. Je moet scholen daar tegen beschermen. Ik 

zou willen dat cultuur vast op de agenda staat. Dat gebeurt 

al, en op een goede manier, maar het wordt ook wel eens 

vergeten in de waan van de dag. Aan kunst en cultuur 

denken moet in de cultuur van de school zitten.” 

Jan zet zich met Stichting Baasis, in samenwerking met 

het ICO, de komende jaren in voor boeiend onderwijs. Dat 

is onderwijs dat verder gaat dan het klassikale werken 

waarbij iedereen hetzelfde doet. Boeiend onderwijs speelt 

in op individuele talenten van leerlingen, en sluit aan op 

wat het beste bij ze past. “Goede ideeën brengen we bij de 

scholen, die daar vervolgens hun eigen verhaal van kunnen 

maken. Dat is onze meerwaarde voor de scholen, dat ze het 

niet allemaal zelf hoeven te bedenken of doen.” Kortom, 

goed cultuuronderwijs maken we samen, door continu van 

elkaar te blijven leren. Goede projecten en werkwijzen 

verspreiden zich daarna weer als een olievlek over de 

gemeente.

23

Stichting openbaar onderwijs Baasis is verantwoordeli jk voor het primair openbaar 

onderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo. Jan Bar telds is binnen Baasis 

werkzaam als beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit.
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Kennis, onderzoek 
en coaching in de 
school

Het ICO heeft veel contact met Interne 

cultuurcoördinatoren (ICCers) op scholen. Deze 

coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het 

cultuuronderwijs en coördineren het interne en externe 

cultuuraanbod. In 2018 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 aangeboden.

Eva en Nicky

Wat is de meerwaarde van de 

samenwerking met het ICO voor jou?

Nicky  De netwerkbijeenkomsten inspireren 

en motiveren mij, en dus indirect ook mijn 

collega’s. De gesprekken met een adviseur 

van het ICO geven energie omdat je met 

een gelijkgestemde praat. Het zorgt er voor 

dat cultuur op mijn prioriteitenlijstje blijft 

staan. Er komen vaak kritische vragen, die 

mij weer aan het denken zetten. Dat zorgt 

uiteindelijk voor bewustere keuzes.

Eva  “Dit is wederzijds! De gesprekken met 

Nicky dagen mij weer uit om me te blijven 

ontwikkelen als gesprekspartner en op de 

hoogte te blijven van wat er speelt.”

Wat doet cultuur bij jou op school?

Nicky  Vóór mijn opleidingen tot ICCer 

en cultuurbegeleider was ik niet heel erg 

bezig met cultuuronderwijs. Het kwam 

en het ging, zonder veel nadenkwerk. In 

mijn huidige rol kijk ik bewuster naar de 

keuzes die we maken, bijvoorbeeld in het 

Cultuurmenu en Cultuureducatie met 

Kwaliteit. Cultuur leeft meer in de school 

en collega’s veranderen mee met mij. De 

verantwoordelijkheid is wennen, maar ook 

leuk en uitdagend. Mijn mening doet er toe 

en ik krijg veel waardering.

Adviseur 

Eva Eggens

Cultuur-

begeleider 

Kindcentrum 

Het Sterrenschip 

Nicky Tenthof van 

Noorden

Nicky en Eva hebben regelmatig overleg over de 

plannen omtrent cultuuronderwijs op Het Sterrenschip. 

In deze gesprekken gaat het over het beleidsplan, maar 

vooral over de uitwerking in de prakti jk. Welke rol 

spelen zi j hier zelf in, en hoe betrekken ze het team en 

de direc tie hierbi j?
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Netwerk van 
kunstprofessionals
Het ICO werkt in alle projecten samen met kunstprofessionals: 

projectleiders, ontwikkelaars, teamtrainers, vakdocenten en 

workshopdocenten 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.

Cultuurmenu 
in ontwikkeling
Het Cultuurmenu motiveert en stimuleert kinderen meer te leren over 

de wereld om hen heen. Ervaringsgericht leren is het uitgangspunt met 

als leidraad het curriculum van de scholen. Het Cultuurmenu bestaat 

uit 12 tot 15 projecten die ontwikkeld zijn door vakdocenten uit het 

netwerk van het ICO en culturele instellingen op het gebied van theater, 

literatuur, muziek, beeldende kunst, dans, media en erfgoed. Tijdens 

deze projecten worden er kunstenaars in de klas ingezet, is er speciaal 

lesmateriaal voor de leerkracht beschikbaar en bezoeken leerlingen 

een culturele instelling en/of een voorstelling. De school kiest per jaar 

het thema of de kunstdiscipline van de projecten voor de verschillende 

groepen. Het ICO coördineert het Cultuurmenu in aa en hunze, 

assen  en tynaarlo. Ook in noordenveld is het ICO betrokken bij het 

Cultuurmenu.

In 2018 was het Cultuurmenu volop in ontwikkeling, er werden 

nieuwe projecten gelanceerd en er werd veel aandacht besteed aan 

de communicatie met scholen en leerkrachten om hen nog beter 

voor te bereiden op de activiteiten. Er deden 58 scholen mee aan het 

Cultuurmenu. In assen  25, in tynaarlo  18 en in aa en hunze  14.

I C O  I N  H E T  O N D E R W I J S

Martijje Lubbers
Waar krijg je energie van op werkgebied?

Ik krijg altijd energie als ik de ruimte heb, voel of krijg om 

iets nieuws te maken, een nieuw project kan beginnen of een 

nieuw liedje kan schrijven. Als ik daarvoor de ruimte heb 

in mijn agenda en hoofd, begint het meteen te borrelen. Ook 

krijg ik altijd energie van inspirerende concerten van anderen. 

Lekker wegdromen en opzuigen en dan komen na zo’n concert 

altijd de ideeën. 

Wat is de meerwaarde van het samenwerken met het ICO?

Het ICO is een hele fijne concreet-werkende partner. Geen 

gebakken lucht. Ze nemen zo veel regelwerk uit handen. Als 

ik een project doe via het ICO, hoef ik bijvoorbeeld zelf geen 

planningen te maken. Ze hebben daarnaast een duidelijke visie 

die altijd vanuit de inhoud komt en altijd innovatief is. En de 

mensen die er werken hebben passie, dat druipt er vanaf.

Johannes de Vries
Waar krijg je energie van op werkgebied?

Wanneer leerlingen mij verrassen. Ik neem vaak wat extra 

materialen mee waarvan ik hoop dat er enkele leerlingen zijn 

die er wel iets leuks mee kunnen in hun beeldende werkstuk. 

Wanneer leerlingen die mogelijkheden ontdekken, word ik blij!

Wat is de meerwaarde van het samenwerken met het ICO?

Op scholen waar wij komen staan de leerkrachten vaak al 

‘in de goede houding’. Het voorwerk van het ICO is dan goed 

geweest, ze hebben wensen en verwachtingen besproken. 

Inhoudelijk en organisatorisch klopt het en dat is fijn. 

Martij je
Lubbers
zangeres, 
muzikant 
en docent 
muziek

Johannes
de Vries
kunstenaar 
en vakdocent 
beeldend
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De Kleine Kunstenaars

Twee tentoonstellingen van Museum de Buitenplaats staan 

centraal in dit project voor groep 1 t/m 4. In het museum 

beleven de kinderen kunst door tussen de werken aan de 

slag te gaan met kunstenaars van de kunstenaarsvereniging 

VanTyNaarLo. 

“De groep was enthousiaster over de lessen en het bezoek 

aan ‘De Buitenplaats’ dan ik vooraf had ingeschat. Dan gaat 

zoiets richting “top-ervaring” en dat kan ik erg waarderen 

omdat het dan een langdurige educatieve functie voor de 

kinderen heeft.” 

docent over ‘De Kleine Kunstenaars’

Kijken is een Kunst

Het project ‘Kijken is een kunst’ gaat over begrijpend kijken: 

hoe lees je een beeld? Hoe wordt je oog als kijker gestuurd 

en waarom maken mensen eigenlijk afbeeldingen van iets? 

Kinderen worden gestimuleerd om vanuit voorbeelden en 

gerichte vragen hierover na te denken. Leerlingen brengen een 

bezoek aan Museum de Buitenplaats waar ze onder begeleiding 

van een museumdocent de kunstwerken bekijken en bevragen 

op een creatieve manier. 

“Komt die kunstenaar weer. Hij is leuk!”

docent over ‘Kijken is een Kunst’

“Ik wist niet dat je mocht praten in 

een museum, het was vet leuk!” 

leerling over ‘Kijken is een Kunst’

Dromen Vliegen Stapelen

Het project gaat over het verhaal dat 

een kunstwerk of een deel van een 

landschap kan oproepen. Dit verhaal 

komt bij de meesten niet zomaar naar 

binnen dwarrelen, daarvoor moet je 

eerst goed leren kijken en de juiste 

woorden weten te vinden. In dit project 

leren de kinderen met poëzie vorm te 

geven aan hun gedachten, en zien ze dat 

geen verhaal hetzelfde is. 

“Een ouder zei: ‘Ik wist niet dat 

mijn kind deze dichterlijke kunsten 

in zich had!’ Leuke docenten (...) 

die professioneel handelen en goed 

aansluiten bij de onderwijsbehoefte 

van de groep en zich hierin flexibel 

opstellen. Volgend jaar weer, wat 

ons betreft!” 

docent over ‘Moviemakers’ en ‘Dromen, 

Vliegen, Stapelen’
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Nieuwe Cultuurmenu 
projecten in Tynaarlo ‘18
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Nieuw 
Cultuurmenu 
project in Assen

Sam and Dave – Bas en Daan

Sam en Dave, de hoofdpersonen uit het boek ‘Sam 

and Dave dig a hole’, hebben de moed om op jacht te 

gaan naar iets bijzonders. Ze graven een gat diep in 

de grond en gaan op zoek. Maar wanneer is iets nou 

bijzonder, en wanneer is iets een schat? 

Nieuw Cultuurmenu 
project in Aa en Hunze

Het Jaor Deur

Een zeer geslaagd project in de Meertmoand van het Huus 

van de Taol, in samenwerking met zangeres en liedjesschrijver 

Martijje Lubbers. In zowel Assen, Gasselte als Gieten kwamen 

de kinderen lopend én al zingend naar het slotevenement, het 

Metzingconcert. De leerkrachten van de deelnemende scholen 

hebben eerst geoefend met Martijje en muziekdocent Marinus 

Scholten. Daarna is er in de klassen flink geoefend met de 

kinderen. Tot slot zong iedereen uit volle borst mee met de 

band tijdens het concert. 

“Mijn mond stond helemaal naar Drents. Ik kreeg 

‘De Paoshaos’ niet meer uit mijn hoofd..” 

leerkracht
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SAM AND DAVE

martijje @martijje - 28 mrt 2018

Wat een feest was het weer 

ICO kunstencentrum @ICOkunsten

Het 5e Metzingconcert is begonnen! 

Nu in Gieten. #aaenhunze @marinus-

scholten @martijje
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Nieuw in 
Cultuurmenu '18 

Mijn ICO

Al het lesmateriaal was al sinds 2017 online 

te vinden via de beveiligde omgeving van de 

website van het ICO. De scholen ontvingen 

het lesmateriaal ook nog in gedrukte vorm. 

In 2018 is het lesmateriaal volledig online 

te vinden. Ook de actuele roosters zijn op de 

online omgeving te vinden.

Posters

De scholen ontvingen een informatieposter 

over het Cultuurmenu, deze kunnen 

ze in de lerarenkamer ophangen als 

geheugensteuntje voor alle collega’s. Op 

de poster staan de belangrijkste deadlines, 

de werkwijze en de inloggegevens voor 

de online omgeving Mijn ICO. Ook kreeg 

elke klas een vrolijke Cultuurmenu-poster 

waarop de leerlingen kunnen aankruisen 

welk project zij dat jaar gaan doen, en 

wanneer het begint. 

CultuurmenUPDATE

De scholen kregen twee keer een 

zogenaamde CultuurmenUpdate in hun 

inbox. De updates hebben als doel om hen 

te informeren en inspireren door middel 

van verhalen en beelden. Ook is het een 

geheugensteuntje voor alle projecten die niet 

meteen aan het begin van het schooljaar 

beginnen. 

MEER 
MUZIEK 
IN 
DRENTHE
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“Ik hoor op een aantal scholen 
dat kinderen al veel beter 
zingen dan een paar jaar 
geleden. En meer kinderen 
gaan een instrument bespelen!”

AKKE FEENSTRA, PROJECTLEIDER

L E E R K R A C H T E N K O O R
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Onderwijsproject
Meer Muziek

Het ICO werkt hard om muziekonderwijs nog beter op de 

kaart te krijgen in Drenthe, specifiek in de gemeenten Aa 

en Hunze, Assen, Tynaarlo en Noordenveld met hulp van 

muziekdocenten en scholen uit het werkgebied. Het ICO 

organiseert het project Meer Muziek sinds het schooljaar 

2015-2016. Stond de teller destijds op deelname van 4 scholen, 

inmiddels is het aantal gegroeid naar maar liefst 13! 

Scholen dienen met hulp van het ICO een aanvraag in bij 

het Fonds voor de Cultuurparticipatie. Dit fonds heeft geld 

beschikbaar gesteld voor muziekonderwijs in het kader van de 

Impulsregeling Muziek. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan 

gaat de school samen met het ICO aan de slag.

“85% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen 

op school in aanraking komen met muziek. Daar staat 

tegenover dat slechts 11% van de scholen vindt dat hun 

leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te 

geven. Groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam 

genoeg voor muziekonderwijs. Ze missen vaak het 

zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de 

klas.” 

Bron cultuurparticipatie.nl

Een school heeft veel keuzevrijheid binnen Meer Muziek. 

Leerkrachten bepalen zelf waar zij mee aan de slag willen, 

en waar de accenten komen te liggen. Het doel is om 

hun deskundigheid op het gebied van muziekeducatie te 

vergroten, én om een langdurige samenwerking met lokale 

muziekdocenten op te zetten. Leerkrachtenteams volgen een 

training om een bepaalde muziekmethode te leren kennen, 

zodat het vak muziek meer kwaliteit krijgt. Ze krijgen 

gedurende 3 jaar coaching in de klas. Een leerkracht kan ook 

kiezen voor een les of lessenserie van een instrumentale 

muziekdocent. "Deze docent geeft in de klas les. Daarmee 

komen kinderen in aanraking met allerlei instrumenten. Het 

ICO put hiervoor uit het netwerk aan muziekprofessionals die 

werkzaam zijn in de regio van de school."

“De leerlingen waren super blij als ze muziekdocent 

Sjors zagen in de gang, konden niet wachten om aan 

de slag te gaan.”

leerkracht
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Convenant ‘Meer Muziek in de Klas’ in Drenthe

De voorbereidingen om een Convenant Meer Muziek in 

de Klas in Drenthe te realiseren zijn begonnen in 2018. 

Provincie, gemeenten, boven schoolse organisaties, culturele 

instellingen, het muzikale veld: al deze partijen schrijven 

samen aan het Muziekakkoord dat in 2019 getekend 

gaat worden. Zelfs kinderen schrijven mee! Doel is om 

muziekonderwijs op alle scholen te garanderen en het aantal 

kinderen dat een instrument gaat bespelen te vergroten. Dit 

akkoord is een logische vervolgstap op de regeling Impuls 

Muziek. Een belangrijke ontwikkeling en borging voor de 

muziekontwikkeling van kinderen.

Leerkrachtenkoor & Gitaar voor leerkrachten

In 2018 bood het ICO leerkrachten mogelijkheden om hun 

muzikale vermogens te ontdekken en ontplooien. Ze konden 

deelnemen aan het leerkrachtenkoor, of een cursus gitaar 

volgen. 

“Met een gitaar in de klas, kennis van een paar akkoorden 

en een beetje durf kun je als leerkracht je muziekonderwijs 

in de klas al snel een enorme boost geven! Want alleen al 

zingen met kinderen wordt veel gemakkelijker, leuker en 

swingender met de gitaar als begeleidend instrument.” 

Meer dan 50 leerkrachten zongen mee in het leerkrachtenkoor. 

Mariken van Spronsen dirigeerde met veel enthousiasme. 

De cursus gitaar, onder leiding van Marco Warta, zat elke 

ronde vol! In 2019 zijn we opnieuw gestart met twee volle 

beginnersgroepen.

DOE MEE MET 

SYMFONICA 
Provinciale IJeugdorkestendag 

voor musici, zangers 
en zangeressen 

1 
0 

De dag begint met het 
samen oefenen van de 
muziek. en zang in groepen. 
De dag wordt afgesloten 
met een optreden in het 
theater. Iedereen mag 
komen kijk.en! 

03 THEATER
NOU DE TAMBOER

2018 HOOGEVEEN

Op het repertoire staan 
muziek.stuk.ken die te mak.en 
hebben met het thema 'het 
weer'. Het muziek.stuk. dat 
gezamenlijk. gespeeld en 
gezongen wordt is Walk.ing 
in the Air uit The Snowman 
van componist Howard Blak.e. 

'Symfonica in D" is een initiatief 
van zelfstandige muziekdocenten, 
Stichting Kunst & Cultuur, ICO 
Centrum voor Kunst & Cultuur, 
De Kunstbeweging en Scala 
Centrum voor de Kunsten. De dag 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage van 
de Provincie Drenthe en met hulp 
van Rotary Club Assen. 

provincie l,renthe 

Symfonica in D

Een mooi samenwerkingsproject van De Kunstbeweging, 

Scala, K&C, het ICO en particuliere muziekdocenten.

In 2018 kwamen er jonge muzikanten (78) en zangers (27) 

bijeen in Emmen voor de Provinciale Jeugdorkestendag. 

Overdag repeteerden ze onder professionele begeleiding, 

's avonds traden ze op in het ATLAS Theater. Het thema van 

deze 3e editie was 'het weer'. In 2019 staat editie 4 op het 

programma!

A A  E N  H U N Z E   A S S E N   T Y N A A R L O
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DIGITAL 
ART 
FACTORY

innovatie projecten 
en ideeën
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I N  G E S P R E K  M E T

De creatieve 
speel- en maakplaats 
voor jongeren

Digital Art Factory, in 2016 opgezet door het ICO, is een 

plek waar jongeren kunnen komen werken aan hun eigen 

innovatieve project of idee. Ze worden geïnspireerd en 

uitgedaagd om te onderzoeken en te creëren met behulp van 

moderne technieken. Zij werken vanuit hun eigen interesses 

en vraagstukken. Hier ontstaan regelmatig samenwerkingen 

uit, die tot mooie eindresultaten kunnen leiden. Zij kunnen 

hierbij de expertise van de coaches inschakelen. De jongeren 

geven zelf vorm aan DAF en de DAF-ruimte.

DAF werkt daarnaast mee aan een aantal Drentse onderwijs- 

en amateurkunst-projecten. Een organisatie of school kan 

DAF bijvoorbeeld inschakelen om een app, lesprogramma of 

activiteit te ontwikkelen. Daarnaast willen we DAF zo veel 

mogelijk laten zien op evenementen in en rondom Assen (o.a. 

bij het Preuvenement, het Bevrijdingsfestival en Kunstbende). 

We betrekken deelnemers zo veel mogelijk bij deze projecten 

en evenementen. Ze (re)presenteren DAF, denken mee of geven 

uitleg.

Raymond van Es 
Wat vind je zo leuk aan je werk bij DAF?

Ik vind het leuk om met zijn allen dingen te ontdekken, en 

om samen te werken met de jongeren. Ik had zelf een plek als 

DAF willen hebben toen ik jong was. Ik word weer kind als 

ik hier binnen kom. Ik vind het tof dat ik de kids langere tijd 

kan volgen, en ze kan zien groeien. Zowel qua zelfvertrouwen 

als qua sociale skills. Een aantal van hen zijn zelfs al 3 jaar 

betrokken bij DAF. 

Kun je wat meer vertellen over de DAFFERS?

Het zijn stuk voor stuk kids die denken in mogelijkheden. 

Die buiten de gestelde kaders durven denken. Het is een 

hele sociale groep. Er is een groep jongere kids, maar er zijn 

ook DAFFERS die al wat ouder zijn en die bezig zijn met een 

vervolgopleiding. Het gaat om uiteenlopende opleidingen, 

zoals Game Design, programmeren, de Kunstacademie of de 

Hogeschool voor de Kunsten, maar ook sociale opleidingen. 

Hoe zie jij de toekomst van DAF voor je?

Ik zie DAF verder groeien, waarbij de focus nog meer komt te 

liggen op het sociale en het samen komen. Met bijvoorbeeld 

een grote lounge ruimte in het midden, en daarnaast 

andere ruimtes voor Virtual Reality, een animatie area, een 

muziekstudio enzovoorts. En er moet een ruimte komen waar 

je ‘rommel’ mag maken, wat ook kan blijven liggen, zodat 

anderen je maakproces kunnen zien. Dit werkt inspirerend, 

en die anderen kunnen zo’n project dan verder afmaken of 

uitbouwen. DAF wordt dan een echte plek voor inspiratie.

Wat was het hoogtepunt van 2018?

Het symposium Young Digitals i.s.m. het LKCA, omdat dat 

het moment was dat de jongeren konden shinen met hun 

projecten. Het was heel spannend voor de groep, en het heeft 

ze heel hecht gemaakt. Maar de filmavond was ook heel leuk!

Raymond 
van Es
DAF coach
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I N  G E S P R E K  M E TI N  G E S P R E K  M E T Demi 
Tanalepy 
DAF coach

Timo 
Brandsma
12 jaar
DAF 
deelnemer

D
ig

ita
l A

rt F
a

c
to

ry

Wat zijn de plannen voor 2019?

We gaan een tweede DAF locatie openen in Aa en Hunze. 

We gaan ook meer professionals betrekken. Samen met hen 

gaan we een DAF-netwerk opzetten, om projecten mee uit te 

kunnen voeren. Zo zal DAF langzaamaan bekender worden, en 

nieuwe kids aantrekken. We gaan dus lekker aan de slag. We 

gaan projecten afmaken, misschien maakt Timo in 2019 wel 

een compleet Batman pak!

Demi Tanalepy
Wat vind je zelf het leukste om te doen?

Dansen, met media bezig zijn, graffiti, beeldend werken en 

vormgeving.

Wat vind je leuk aan je werk bij DAF?

Ik werk graag bij DAF omdat het een vernieuwende plek is. 

Elke DAF-dag is het een uitdaging voor mij en de jongeren 

om met een creatieve oplossing te komen. Dit is echt een 

wisselwerking en het houdt mij fris, creatief en innovatief. 

Zelfs als iets onmogelijk lijkt, kijken we verder om de oplossing 

te vinden.

Wat viel je op in 2018?

DAF oefent een gigantische aantrekkingskracht uit op het 

‘veld’. Organisaties en mensen reageren heel positief en zijn 

verrast over wat er gedaan en ontwikkeld wordt. Er vloeien 

steeds meer projecten uit voort. Er hangt een hele positieve 

vibe. Hoe DAF werkt is volgens mij uniek in Nederland. Ook 

valt het mij op dat de kids zich zo thuis en veilig voelen in DAF.

Wat vond je een leuk project?

Ik vond het proces rondom onze dansmat heel gaaf. Met de 

techniek ‘maky maky’ maakten de jongeren muziek door 

middel van een banaan gekoppeld aan een keyboard. Dit heeft 

ons geïnspireerd om een grote dansmat te maken waarmee 

je muziek kunt componeren. Het is een grote hit tijdens 

workshops op scholen!

Hoe zie je de toekomst voor DAF?

Ik zie meerdere DAF-locaties voor jongeren voor me. Ik vind 

het jammer dat er vroeger niet zo’n plek bestond, dat was zeker 

iets voor mij geweest!

Timo Brandsma
Hoe heb je DAF leren kennen?

Tijdens Open Bedrijvendag was DAF open, toen ben ik komen 

kijken.

Wat vind je zo leuk aan DAF?

Ik voel me er thuis, je kunt alles doen wat je wilt en hebt veel 

vrijheid. Je wordt beter begrepen hier. Ik kom zo vaak mogelijk 

langs en vind het ook leuk om met de oudere deelnemers om te 

gaan.

Waar ben je nu mee bezig?

Ik ben bezig met het maken van een Batman masker. Ik had 

het Iron Man masker gezien, dat vond ik cool. Het masker 

is nog niet af, ik wil er nog lichtjes in gaan maken. Ik heb er 

nu 4 maanden aan gewerkt. Ik pas het steeds aan zodat het 

steeds mooier wordt. Ik ben best kritisch op wat ik zelf maak. 

Eerst maakte ik altijd dingen van hout, maar nu kan ik ook 

technisch en digitaal werken.

Wat wil je later gaan doen?

Ik wil naar de TU Delft. Ik wil met elektriciteit gaan werken en 

dingen maken. Volgend jaar ga ik naar Lariks. Ik ben blij dat ik 

VWO mag gaan doen, want dan kan ik uiteindelijk ook naar de 

universiteit.
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Een greep uit de projecten en activiteiten 

uit 2018:

 » Virtuele expo 

 » Het maken van een 3D iron man 

pak

 » Het filmen en monteren van 360° foto 

en film 

 » Photoshop ontdekken

 » Buttons maken

 » Virtual Reality

 » Animatie

 » 3D printer en pennen

 » Programmeren 

 » Vormgeven en spelen van games

 » Augmented reality

 » Minecraft

 » Spatial sound 

In 2018 heeft DAF zijn steentje 

bijgedragen aan de volgende projecten:

 » Workshop ‘Word je eigen 3D printer’ 

tijdens Oktobermaand Kindermaand

 » Onderwijsproject Game On, onderdeel 

van de leerlijn mediawijsheid op het 

Dr. Nassau College Penta (Assen)

 » 360° video voor het Drents Museum 

Voor de tentoonstelling ‘Egbert 

Streuer: Nederlands meest succesvolle 

wegracecoureur’ in het Drents 

Museum heeft DAF een 360° video 

gemaakt. Tijdens het bekijken van 

deze video waan je je coureur of 

bakkenist op het TT circuit in Assen. 

De video is gefilmd vanaf een motor 

met zijspan. Voor een zo spectaculair 

en volledig mogelijk beeld werd de 

camera op verschillende plekken 

De jongeren zitten niet stil

“Bij DAF hebben wij beschikking over een VR bril, deze bril geeft je toegang tot de 

virtuele wereld. Deze virtuele wereld kunnen wij zelf creëren. Momenteel zijn we 

bezig met het ontwikkelen van een expositie met virtuele kunstwerken gemaakt door 

DAF deelnemers en kunstenaars. Deze staan op fysieke sokkels, maar zijn alleen te 

zien door gebruik te maken van een door ons ontwikkelde app.” 

DAF deelnemer

bevestigd. De video kwam tot stand in samenwerking met 

coureur Hilbert Talens en bakkenist Frank Claeys.

 » ‘Beat it! The dance floor’ tijdens Nationale Onderwijsbeurs

 » Virtuele escape room tijdens Welcome to the Playground 

2018

 » Symposium Young Digitals in samenwerking met LKCA

 » Green screen photobooth tijdens verschillende 

evenementen
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TALENT-
ONT-
WIKKE-
LING

voor Drentse jongeren
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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 ze een gevoel van eigenwaarde, en biedt perspectief 

op de toekomst. In 2018 ontwikkelde het ICO het concept 

‘Welcome to the Playground’, een ‘speelplaats’ waar Drentse 

jongeren op een laagdrempelige en voor hen aansprekende 

manier in aanraking komen met, of participeren in, kunst en 

cultuur. De eerste ‘speelplaats’ organiseerden we tijdens het 

Bevrijdingsfestival Drenthe. 

Elke editie van de speelplaats wordt ontwikkeld met Drentse 

culturele partijen en zelfstandigen. In 2018 waren dat: Digital 

Art Factory, Kunstbende, Rabobank Assen en Midden-Drenthe 

en zelfstandige professionals uit het netwerk van het ICO. 

In 2019 organiseert het ICO de 2e editie van Welcome to the 

Playground. 

Kunstbende Drenthe

Kunstbende heeft als missie om zoveel mogelijk jongeren van 

13 tot en met 18 jaar te stimuleren om hun eigen artistieke 

talent te ontdekken, te ontwikkelen en te bekwamen. Dit 

doen zij door een jaarlijks talentontwikkelingstraject met 

het oog op eigenheid, originaliteit, positieve feedback en 

uitdaging te organiseren. Kunstbende gelooft in de kracht 

van samenwerking: via een sterk netwerk aan landelijke en 

regionale partners kan zij de beste voedingsbodem creëren 

voor cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Kunstbende werkt samen met 13 regionale organisaties 

(regio’s). De Drentse regio, onder leiding van het ICO, 

organiseert het Drentse voor- en natraject bestaande 

uit workshops, coaching op maat, de Drentse voorronde, 

optredens op professionele podiumplekken en aansluiting met 

lokale partners en het (kunstvak)onderwijs. De winnaars van 

de voorronde nemen deel aan de landelijke Kunstbende finale.
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I N  G E S P R E K  M E T

Kim Sturre

Wanneer heb je meegedaan aan Kunstbende?

In 2017 deed ik mee in de categorie muziek, met The Art of 

Three. In 2018 deed ik solo mee en heb ik gewonnen! Ook dit 

jaar doe ik weer mee.

Waarom heb je meegedaan?

Ik vond dat mijn songs klaar waren voor publiek. Ik was zelf 

ook klaar om voor publiek te staan.

Waarom is het goed dat Kunstbende er is?

Het is een laagdrempelig podium voor jonge talenten. Jong 

talent is de toekomst, dat moet je stimuleren en ontwikkelen 

en dat doet Kunstbende!

Wat heeft deelname je opgeleverd?

Ik heb op mooie podia gestaan en toffe vrienden en connecties 

gemaakt. Ik heb er geen seconde spijt van gehad.

Kim Sturre

17 jaar

Cijfers 
Kunstbende

aantal acts 

voorronde per 

categorie in 2018

dans 8

DJ 14

expo 19 

fashion 0

f i lm 6

muziek 15

taal 11

theater 3

totaal 76

bereik 

Kunstbende 

trajec t 2017-2018

scholentour 

3.100 leerl ingen

publiek 

optredens  

18.899 bezoekers

ac tieve deelname 

voor- en 

natrajec t  

423 jongeren

ac tieve deelname 

voorronde  

161

winnaars 

per Drentse 

gemeente

Emmen 6

Assen 4

Midden-Drenthe 3

Hoogeveen 2

De Wolden 1

Aa en Hunze 1
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KUNST 
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S C H A T T E N  VA N  A S S E N

Schatten van Assen

Verhalenkunstenaar Kaj van der Plas trekt op verzoek van 

het ICO en Mijn Buurt Assen in 2018 en 2019 door de wijk 

De Lariks in Assen om bewoners te interviewen. Op www.

schattenvanassen.nl verschijnen regelmatig nieuwe verhalen. 

Met dit project willen het ICO en Mijn Buurt Assen op een 

laagdrempelige manier in gesprek met bewoners. Is het een 

fijne wijk om in te wonen? Waarom zijn ze trots op hun buurt? 

Het verleden, heden en de toekomst komen zo tot leven. 

In dit jaarbericht publiceren we (een deel van) een verhaal uit 

de Lariks.

Een veilige toekomst

‘Mensen denken wel dat alle Syriërs een connectie met 

elkaar voelen. Maar de provincies in Syrië verschillen 

net zo van elkaar als Assen van Amsterdam. We hebben 

vrienden uit Syrië die in Veendam wonen, die zien we eens 

in de twee weken. Zij komen ook uit Aleppo, dus dat is 

vertrouwd.’

Kochstraat – familie Najjar

Salim (40) en Heba (31) Najjar woonden in een wereldstad 

met bijna 3 miljoen inwoners: Aleppo. (…) Ze hadden dus 

een baan, een rijk sociaal leven. Een auto voor de deur. Net 

een dochtertje, Nagham. Toen kwam de burgeroorlog. En 

de burgeroorlog kwam ook naar Aleppo. En toen het na de 

geboorte van hun tweede dochter, Lor, nog slechter ging, 

besloten ze te vluchten. Als enige van hun familie en hun 

vriendenkring. Om hun dochters een veilige toekomst te 

kunnen geven. ‘Als we geen kinderen hadden, waren we 

gebleven, denk ik.’ 

(…) Het is wel een stille buurt. (…) ‘Als je mensen op straat 

tegenkomt, zijn ze heel aardig. Maar veel sociaal contact is 

er niet. Veel mensen van onze leeftijd, andere ouders van 

school, werken overdag. En ’s avonds zijn ze druk met het 

gezin.’ Heba en Salim zien zichzelf de komende jaren nog 

wel in de Kochstraat wonen. Zeker tot het moment dat hun 

dochters gaan studeren. Salim heeft in de voortuin een paar 

kersenbomen geplant. In eentje ervan hangt een vogelhuisje 

dat Lor op school maakte.”

Lees het hele verhaal én alle andere verhalen op

schattenvanassen.nl.

Kaj van der Plas



58

A A  E N  H U N Z E K U N S T  I N  D E  T U I N

59

Culturele Zaterdag
Beleef het moNUment 

In 2018 heeft het ICO samen met de gemeente Aa en Hunze 

de Culturele Uitdag georganiseerd. Tijdens deze dag start 

het culturele seizoen, inwoners van de gemeente krijgen 

een doorkijkje naar alle activiteiten die dat jaar zullen gaan 

plaatsvinden. Deze dag (8 september 2018) viel samen met 

de Open Monumentendag. De culturele organisaties en de 

gemeente waren op zoek naar een nieuwe invulling, die in 

samenwerking met het ICO als volgt vorm kreeg:

Culturele Zaterdag - 'Beleef het moNUment'

Ieder jaar wordt er eén gebied als hoofdlocatie aangewezen, 

waar de culturele activiteiten gecentreerd worden aangeboden. 

Naast concerten, optredens en exposities wordt er een actieve 

component toegevoegd: workshops. Op deze manier ontmoeten 

verschillende groepen elkaar: amateurgezelschappen, 

inwoners met een interesse voor cultuur, actieve inwoners, 

professionals die workshops geven en toeristen. 

In 2018 was het veengebied de hoofdlocatie. In 2019 is het 

ICO opnieuw betrokken bij het programmeren van het 

culturele programma voor de culturele monumentendag. De 

hoofdlocatie wordt het westelijke gedeelte van de gemeente.

'In de Tuin’ is een samenwerkingsproject van 

het Cultureel Hart Assen. Het project heeft 

als doel het aantrekkelijker maken van de 

binnenstad van Assen.
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projecten in '19

'Baggelbeach, dé plek voor jongeren bij 
Bevrijdingsfestival Drenthe' assercourant 
'Kidsblues voor leerlingen basisschool 
dit jaar van start' assercourant Opa- en 
omadagen in de voorjaarsvakantie: 
op reis naar Amerika hoogeveenschecourant 
Kinderfestival Kloosterveen: muziek, 
kunst, theater en workshops assercourant 
Meer Muziek op kindcentrum de Veldkei 
assenstad Digital Art Factory tijdens virtuele 
expo Wat ’n Kunst dekrantnieuws  ICO en 
Mijn Buurt Assen diepen verhalen op 
van bewoners uit wijk Lariks assercourant 
Creatiever, motorisch vaardiger en 
vrolijker van muziek maken: Kindcentrum 
de Veldkei bewijst het met muzikaal 
zomerfeest ditisassen DJ talent treedt op 
tijdens selectieronde Kunstbende in 
Podium Zuidhaege Assen assercourant
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A A  E N  H U N Z E A A  E N  H U N Z E

Nieuwe projecten 
in Aa en Hunze

Lerarentekort: invalpool kunstdocenten 

Verschillende basisscholen in Drenthe gaan experimenteren 

met het inzetten van kunstvakdocenten. Het ICO en Stichting 

PrimAH beginnen in maart 2019 met een pilotproject op drie 

scholen in Aa en Hunze: OBS Anloo, OBS de Eshoek en OBS de 

Kameleon. Het ICO heeft dit initiatief aangezwengeld omdat zij 

zag dat scholen zich gedwongen zagen alternatieven te zoeken 

bij vervanging tijdens ziekte van leerkrachten.. 

De pilot is een mooie manier om te verkennen of de inzet 

van kunstvakdocenten bij lesuitval een goed werkend 

alternatief is.

“Wij zijn heel enthousiast over dit project. Het moet geen 

bezigheidstherapie worden. Het is mooi meegenomen dat de 

scholieren zo bijvoorbeeld weer wat meer muziekonderwijs 

krijgen. Misschien dat we door deze proef straks deze 

kunstvakdocenten ook wel inhuren als er geen vervanging 

nodig is.” 

Saakje Berkenbosch (Stichting PrimAH)

Nieuw Cultuurmenuproject: Kidsblues

Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur en de Stichting Blues 

in Grolloo hebben de handen ineengeslagen om invulling 

te geven aan het cultuuronderwijs op basisscholen in Aa en 

Hunze. De groepen 5 en 6 van in totaal zo’n tien scholen gaan 

een deel van het programma ‘Kidsblues’ volgen. Ze gaan op 

bezoek in het Cubymuseum in Grolloo en bezoeken ter plekke 

een voorstelling van artiest Big Bo. 

Kidsblues is onderdeel van het Cultuurmenu voor basisscholen 

in Aa en Hunze, dit wordt jaarlijks samengesteld door het ICO. 

Dit jaar kozen zij ervoor om de groepen 5 en 6 aan bluesmuziek 

te laten snuffelen. De complete cursus werd in 2018 voor het 

eerst gegeven in Grolloo, tijdens een pilot. Vier weken lang 

werd OBS De Drift omgedoopt tot ‘bluesschool’ en kwamen er 

verschillende gastdocenten in totaal twaalf lessen geven over 

allerlei aspecten van de blues. 

Nieuwe locatie Digital Art Factory: Gieten

Het college van Aa en Hunze heeft het ICO subsidie verleend 

voor de realisatie van een tweede DAF-locatie in Gieten 

(naast de DAF locatie in Assen). Het wordt een creatieve 

ontmoetingsplek waar jongeren met verschillende interesses 

op het gebied van kunst en techniek samen aan de slag 

gaan, en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. DAF vervult 

daarmee naast een inhoudelijke ook een sociale functie. De 

belangrijkste reden voor het openen van een DAF in Gieten 

is de behoefte die er is vanuit de jeugd zelf. Deze conclusie is 

gebaseerd op projecten en gesprekken met lokale partners 

en de ervaringen van het ICO in Assen. Het mooie is dat de 

jongeren DAF zélf vorm gaan geven. 
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Nieuwe projecten 
in Assen

Inspiratiefestival Kinderboekenweek voor leerkrachten

Elk jaar inspireert het ICO Drentse leerkrachten om creatief 

aan de slag te gaan met de Kinderboekenweek. Voor de editie 

in 2019 wordt ingezet op meer verdieping, vernieuwing, 

meer ruimte voor eigen keuze en een gevarieerd aanbod. 

We organiseren daarom een inspiratiefestival in Assen in 

samenwerking met De Nieuwe Kolk (DNK).

 

“Ga met je eigen timetable op pad en maak zelf een keuze 

uit ons aanbod: workshops boordevol lesideeën, een DIY 

klaslokaal, masterclasses, de stel-je-eigen-lespakket-samen 

stand, voorleeslessen en een meet-and-greet met een 

kinderboekenschrijver! Neem gezellig je collega’s mee en 

ontmoet tijdens het festival ongeveer 150 leerkrachten uit 

Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo.” 

programmaflyer

Toekomstplannen: Kunsthelden

In 2017 vond de eerste editie van Kunsthelden plaats, de 

juniorversie van Kunstbende. Door middel van workshops 

op scholen in het werkveld van het ICO werden leerlingen 

enthousiast gemaakt om deel te nemen aan het Kunsthelden 

project. Tegelijkertijd kregen leerkrachten zo meer te weten 

over de talenten in hun klas. Het project Kunsthelden werd 

afgesloten met een wedstrijddag, in verschillende categorieën 

werd er opgetreden. Een professionele jury beoordeelde de 

optredens.

In 2018-2019 is het ICO gestart met het verkennen van de 

mogelijkheden om Kunsthelden verder uit te rollen.
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Partijen 

Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Assen, 

Gemeente Tynaarlo, Gemeente Midden-

Drenthe, Gemeente Noordenveld, Provincie 

Drenthe, Fonds voor Cultuurparticipatie, 

Kunstbende, Rabobank Assen en Midden-

Drenthe, Beeldrijk Drenthe, Biblionet 

Drenthe, DNK, Bibliotheken Aa en Hunze, 

Cultureel Hart Assen, De Kunstbeweging, 

Drents Museum, Garage TDI, Huus van 

de Toal, Impuls, K&C, Klankrijk Drenthe, 

Kunstenaarsvereniging VANTYNAARLO, 

MKB Assen Binnenstad, Scala, Museum 

de Buitenplaats, Drents Archief, Stichting 

Vertellus, Historische Verenigingen in Vries 

en Tynaarlo, CKC Drenthe, Stichting Plateau, 

Stichting Primenius, VGPONN, Renn 4, 

Stichting Baasis, Kits Primair, Opon, Penta 

Primair, Dr. Nassau College, GSG Vincent 

van Gogh, Gomarus College, Pro Assen, 

AOC Terra, Harens Lyceum, RSG de Borgen, 

Drenthe College, Hanze Hogeschool, Het 

Drentse Landschap, Podium Zuidhaege, 

alle kunstvakdocenten, We the North, Vaart 

Welzijn, Stichting Impuls Welzijn, Stichting 

Trias, Mijn Buurt Assen, Zorgdomein, Vaart 

in Assen, Compenta, Cultuurconnectie, 

LKCA

ICO team 

Wytze de Vries, Monique Evertz, Akke 

Feenstra, Eva Eggens, Josien van Beek, 

Inger van Til, Angelique Radema, Ramona 

van Wijhe, Megan Kuster, Sandra Wester, 

Peter Scholing, Janine Elsinga, Dominique 

van Waesberge, Maarten Tegels, Raymond 

van Es, Demi Tanalepy, Hanna Dons

De ongeveer 125 kunstprofessionals 

die onze projecten mogelijk maken!WYTZE

HET JAAR 
WAS 
BIJ-ZON-
DER PRO-
DUCTIEF

Bezoekadres

Zuidhaege 2

9401 NZ Assen

Postadres

Postbus 255

9400 AG Assen

info@ico-kunstencentrum.nl

ico-kunstencentrum.nl

0592 305 700

Tekst en redactie

Hanna Dons

Monique Evertz

Fotografie

Hesterliena Wolthuis

Tales of Tomorrow

Bob de Vries (voor Internationaal 

Film Festival Assen)

Ontwerp

Studio Neon




