
Kunstkade brengt vraag- en aanbod op het gebied 
van kunst- en cultuureducatie bij elkaar. Daarin 
wordt samengewerkt met circa 200 aanbieders en 
ruim 400 cursussen in de gemeente Leeuwarden. 
Deze aanbieders, voornamelijk zzp’ers , bieden een 
breed perspectief aan workshops, onderverdeeld in 
verschillende disciplines voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Kunstkade richt zich op alle cursussen, 
workshops en lessen op het gebied van dans, 
muziek, beeldende kunst, mode/textiel, erfgoed, 
literatuur, fotografie/media, toneel. Kortom, de 
actieve cultuurbeleving. 

Er is ook dit jaar gewerkt aan de versteviging van 
de culturele ‘Kade’ voor inwoners in samenwerking 
met de culturele ondernemers. Zo is de cursusgids 
2020/2021 dit najaar verspreid op diverse hotspots 
in de gemeente Leeuwarden, is er geïnvesteerd in 
een nieuw ontwerp voor de rondwegborden en 
zijn we bezig met het innoveren van de website 
kunstkade.nl. Naast deze activiteiten was er dit jaar 
een vertegenwoordigersoverleg en een jaar-
vergadering voor de aanbieders.

Kunstkade wil leden ondersteunen op het gebied 
van ondernemerschap en bijvoorbeeld marketing. 
Op 10 februari vond daarom het eerste Cultuur- 
ontbijt plaats. Maaike Elise van Steenis vertelde 
over hoe je jezelf beter in de markt zet als kunste-
naar, artiest of creatieve ondernemer. Er stonden 
voor dit jaar vier sessies gepland maar vanwege 
Corona kwamen er drie te vervallen. We hopen 
dit volgend jaar te kunnen voortzetten.

Vanaf maart werd er extra ingezet op een zo goed 
mogelijke informatievoorziening over Corona. Er 
kwamen regelmatig nieuwsbrieven en Kunstkade 
fungeerde als vraagbaak op het gebied van de 
coronamaatregelen. 

Nieuw: Zomerkade

Om de aanbieders extra te ondersteunen met 
activiteiten en om de inwoners van Leeuwarden 
zomeractiviteiten te bieden, is Zomerkade 
opgezet. Dit is een initiatief van Kunstkade in 
samenwerking met vormgever Minne Velstra. 
Zomerkade werd georganiseerd van 4 juli t/m 16 
augustus 2020, er deden 17 aanbieders mee. 
In deze zomerperiode konden de culturele aan-
bieders hun aanbod presenteren via kunstkade.
nl. Het aanbod voor kinderen was te vinden op 
www.sjorsleeuwarden.nl. Ook werd het aanbod 
uitgelicht via drie paginagrote Huis aan Huis 
advertenties en op Facebook.

Culturele Seizoenstart ‘Binnenkijken bij 
aanbieders’

Kunstkade organiseerde in samenwerking met haar 
aanbieders en een aantal culturele instellingen een 
alternatieve seizoenstart omdat Uit in Huis vanwe-
ge Corona niet kon plaatsvinden. In het weekend 
van 5 en 6 september was hun atelier, werkplaats 
of tuin open voor publiek. Circa 25 aanbieders uit 
Leeuwarden en daarbuiten werkten hieraan mee.

Centrum voor Talentontwikkeling

Het Centrum voor Talentontwikkeling is een onder-
deel van Kunstkade en is bedoeld om jongeren in de 
leeftijd van 8–18 jaar met een bijzondere passie of 
talent te stimuleren om hun vaardigheden optimaal 
te ontwikkelen. Voor de zomervakantie waren er 54 
deelnemende kinderen en jongeren. Ze deden mee 
in 22 verschillende disciplines, ondersteund door 26 
vakbekwame professionals. Hierbij horen zowel cultuur 
als sport.

Het CvTO heeft zich opnieuw gericht op de aan-
dachtswijken van de gemeente Leeuwarden. Met behulp 
van de leerkrachten van de betreffende scholen, de 
cultuurcoaches van Kunstkade en de sportcoaches van 
bvSPORT worden nieuwe kinderen aangemeld. Finan-
ciering komt van de gemeente Leeuwarden, Jeugdfonds 
Sport & Cultuur, het Nieuwe Stads Weeshuis Fonds en 
het Grovestinsfonds.

In het voorjaar van dit jaar kreeg het CvTO ook te 
maken met de gevolgen van de coronacrisis. Het leggen 
van contacten met potentiële kandidaten, ouders en 
aanbieders was vooral in het begin van deze crisis erg 
lastig. Na de zomervakantie 
namen deze contacten 
gelukkig weer toe. 

Graffitiproject Keunstfestival 

Zaterdag 5 september vond in de Leeuwarder 
Oranjewijk het Keunstfestival Oranjewijk plaats. Met 
maar liefst vijfenveertig kunstenaars – kunstschilders, 
fotografen, keramisten, sieradenmakers, muzikanten, 
schrijvers en dichters. Kunstkade organiseerde een 
graffitiproject voor de jeugd. Samen met graffiti-artiest LJ 
van Tuinen, werden de bouwhekken om ‘De Roode Boer’ 
tegenover Kunstkade, van tekeningen en kleur voorzien!

Praktisch Promotie Platform

Dit platform, bestaande uit  onder meer cultureel 
ondernemers, horeca en winkeliers kwam regelmatig 
bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en samen te 
werken. Omdat er nauwelijks evenementen waren, is 
dit platform niet bijeen geweest.

Innovatie Kunstkade.nl

Aan het begin van dit jaar werd er samen met aan-
bieders geëvalueerd. Centraal stond de vraag: ‘Wat 
gaat goed en wat kan beter?’ Met deze uitkomsten 
zijn we aan de slag gegaan om de nieuwe website 
vorm te geven. Met het hart van de nieuwe portal wil 

netwerkorganisatie Kunstkade de cultureel onder-
nemer, schoolteams, ouders, creatievelingen van alle 
leeftijden en toeristen informeren. De nieuwe portal is 
in ontwikkeling en wordt in 2021 opgeleverd.

Sjors Leeuwarden

Sjors Leeuwarden beleefde in 2020 zijn 4e school-
jaar in de gemeente Leeuwarden, met zowel sportieve 
als creatieve activiteiten. 

Om het aanbod van SJORS aanbieders in de 
coronaperiode zichtbaar te maken, konden ze 
zomeractiviteiten promoten via een zomerflyer. De 
flyer is voor de zomervakantie uitgedeeld op alle 60 
basisscholen in de gemeente Leeuwarden.

Vanwege de pandemie ging de geplande kick off 
voor Sjors Leeuwarden, dit jaar niet door. Toch werd 
er feestelijk online afgetrapt met een videoboodschap 
van SC Cambuur-speler Doke Schmidt. Alle kinderen 
uit het basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden 
ontvingen op 24 september het Sjors Sportief/Creatief 
boekje. In dit boekje staan 150 sportieve en creatieve 
workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om 
(vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere 
activiteiten. Sjors is al jaren een regelrecht ‘succes’ 
onder de basisschooljeugd: meer dan een kwart van 
alle kinderen tekent in op 1 of meerdere activiteiten. 

Projecten

Laatste editie Look@me 

Dit bijzondere filmproject, dat startte in 2015/2016 
in opdracht van Culturele Hoofdstad, bood kinderen en 
jongeren uit Leeuwarden van 10 t/m 16 jaar de gele-
genheid om anderen een inkijkje te geven in hun leven, 
door het maken van een professionele documentaire. 

Belangrijke speerpunten binnen het project waren het 
creëren van de eigen stem en mening van de leerlin-
gen, waardoor hun trots en zelfvertrouwen toenam. 
Filmeducatie was een ander speerpunt: wat is film? 
Hoe maak je een film? In de afgelopen 4 jaar zijn 
er 24 korte documentaires gemaakt. Dit gebeurde in 
samenwerking met studenten van de opleiding Film&-
Media van D’Drive, de scholen binnen het basis- én 
voortgezet onderwijs, cultuurcoaches en professionele 
filmmakers. De documentaires zijn ieder jaar, behalve 
dit jaar, vertoond op het Noordelijk Film Festival. Dit 
najaar gingen de laatste 4 documentaires in première 
tijdens een besloten bijeenkomst.

Europese projecten

Kunstkade doet mee aan twee grote educatieve 
Europese projecten: Cult Tips en Culture United. 

Cult tips

Cult tips is in het najaar van 2019 gestart en werd 
dit jaar verder uitgerold. Binnen dit project wordt 
samenwerkt met partners uit Griekenland, Italië, Span-
je, Malta en Litouwen. Het doel is om basisscholen via 
innovatieve en interactieve onderwijsmethoden, 

 Kunstkade is er voor alle 
creatieve activiteiten in Leeu-
warden. Op Kunstkade.nl staan 
ruim 400 cursussen in allerlei 

disciplines. Kunstkade zorgt 
ervoor dat iedereen deze 

cursussen makkelijk weet 
te vinden en dat de aan-
bieders zich goed kunnen 
presenteren.

vaardigheden te laten ontwikkelen binnen vakken 
als kunst en cultureel erfgoed. Hiermee hopen we de 
nieuwsgierigheid van kinderen voor kunst en erfgoed 
te vergroten. 

Culture United 

Kunstkade werkt binnen het project Culture United 
op Europees niveau samen. Alle partners ontwikkelen 
educatieve projecten rondom cultuur en cultuurhistorie. 
Europese partners zijn: Finland, Schotland en Ierland.
In het Europese project Culture United, zoeken we 
naar middelen om het culturele erfgoed door te geven 
aan de volgende generaties. In Nederland sluit Kunst-
kade zich aan bij de Elfstedentocht. Een evenement 
dat al jaren niet doorgaat en daardoor uit het collectief 
geheugen lijkt te verdwijnen. Samen met drie basis- 
scholen OJBS de Stjelp (Baard), OBS De Krunenstrob-
be (Jorwert), en IKC De Wielen (Leeuwarden), en het 
musical spektakel “de Tocht” onderzoekt Kunstkade 
hoe je vanuit de leerlingen verbinding kan leggen tot 
de Elfstedentocht. Dit doen we door samen met Sticht-
ing Beleef en Herinner en kinderen de Elfstedentocht te 
onderzoeken en te kijken wat de leerlingen zelf willen 

leren. Resultaat is een educatief project waarin de 
tocht doorgegeven wordt aan jongere generaties 
en inzichten voor Kunstkade over het betrekken van 
kinderen bij het ontwikkelen van educatief materiaal. 
Op 8 december werd het officiële startsein gegeven 
via een online kick-off op basisschool De Stjelp.

Filmhub

Een nieuw project in Leeuwarden is de filmhub, 
waarin scholen voor basis- en voortgezet onderwijs 
meedoen. Dit is een nauwe samenwerking tussen 
Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Forum 
Groningen, Film in Friesland en het Internationaal 
Filmfestival Assen. Doel is om ervoor te zorgen dat 
filmeducatie in het noorden een structurele plek in 
het onderwijs krijgt. In dit netwerk worden program-
ma’s deskundigheidsbevordering voor leerkrachten 
gemaakt, er is uitwisseling van kennis en goede 
projecten en er zijn proeftuinen, waarin scholen uit de 
provincie Friesland samenwerken. Het eindresultaat in 
2021 is een aantal inspirerende onderwijsprogram-
ma’s, overdraagbaar naar andere scholen, provincies 
en aanbieders.
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Voorwoord

Dit jaarverslag staat in het teken van Corona en de 
gevolgen. Het mag duidelijk zijn dat Corona erg veel 
impact heeft gehad, ook op het werk in Kunstkade. 
We begonnen het jaar goed met de scholen, met 
veel activiteiten, nieuwe projecten en programma’s. 
Op 16 maart sloten de scholen, zaten we allemaal 
thuis te werken en konden de coaches de scholen 
niet meer in. Ze startten met online lessen.

Vervolgens werd het Adje project en het grote festival 
stopgezet, waren er geen Kunstmenu- en Techniek-
menu-activiteiten meer op de scholen, en gingen heel 
erg veel projecten niet door.

Gelukkig ging na de meivakantie een aantal cultuur-
coaches meewerken in de noodopvang en kwamen 
er vanuit de scholen vragen voor een alternatief voor 
de musicals.  

Er kwam een alternatief voor Uit in Huis en voor het 
Kunstmenu en KunstmenuPLUS. Niet naar het Fries 
Museum met de klas? Dan met het museum naar de 
klas toe! Alle instellingen hebben hun uiterste best 
gedaan om een alternatief te bieden. 

Kunstkade is een netwerk-
organisatie op het gebied van 
kunst- en cultuureducatie 

Ze werkt onder het label Schoolkade voor het 
onderwijs. Kunstkade en Uitkade zijn in 2020 
samengevoegd en vormen nu één label gericht op 
aanbieders.

Kunstkade vervult een spilfunctie binnen het culturele 
veld in de gemeente Leeuwarden, door het samen-
brengen van vraag- en aanbod op het gebied van 
kunst- en cultuureducatie. Daarbij werkt ze samen 
met ruim 200 culturele aanbieders uit de gemeente. 
Zie ook kunstkade.nl. 

Met de culturele instellingen uit de stad wordt onder 
andere samengewerkt in het directeurenoverleg 
DOLCI, bij Uit in Huis en in het Kunstmenu voor alle 
basisscholen.

Onder het label Schoolkade vallen alle educatieve 
activiteiten voor leerlingen van 2 tot 16 jaar. Het 
gaat om activiteiten voor peuters, basisscholen en 
voortgezet onderwijs, maar ook de Vakantieschool 
en Centrum voor Talentontwikkeling. Op schoolkade.
nl staan alle programma’s. Daarnaast is Kunstkade 
als projectleider verantwoordelijk voor succesvolle 
projecten als Look@me, Dancebattle, Circus Adje en 
Sjors Leeuwarden. 

Coöperatieve Vereniging 
Kunstkade Leeuwarden
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Vanuit de gemeente is er een nieuwe cultuurvisie 
gepresenteerd en aangenomen door de raad. 
Hierin staat onder andere de ambitie om meer aan 
cultuureducatie mét en in het voortgezet onderwijs te 
gaan doen. Hopelijk is deze ambitie samen met de 
nieuwe wethouder, Hein Kuiken, met de gemeente en 
met de culturele partners, te realiseren. 

Kunstkade is een netwerkorganisatie. Samen met 
alle aanbieders van cursussen en culturele activitei- 
ten, de culturele instellingen en anderen, kunnen 
we een goed aanbod van cultuureducatie in de 
gemeente Leeuwarden realiseren. Dat we dit goed 
doen, blijkt ook uit het onderzoek dat CEDIN dit jaar 
heeft gehouden met het onderwijs en de culturele 
instellingen. Daar zijn we blij mee en daar gaan we 
graag mee door! 

Dat doen we met onze partners, de gemeente en 
het bestuur. Dit bestuur bestaat uit: voorzitter 
Piet Meerdink, penningmeester Auke van der Heide, 
Sanne Bergsma als lid namens de aanbieders, 
Hilde Mulder vanuit de culturele instellingen en 
Vincent van der Post vanuit het onderwijs.

Voor meer informatie 
bent u altijd welkom!

Dieneke Zwiers 

Kunstkade is er voor 
iedereen die in 
Leeuwarden actief aan 
de slag wil met één of 
meerdere vormen van 
kunst en cultuur.

Het Peuterpakhuis

Jonge kinderen van 20 speelleergroepen hebben in 
2020 mee kunnen spelen, kijken, luisteren, dansen 
en zingen met de activiteiten van het Peuterpakhuis. 
Daarmee zijn zowel de peuters als de pedagogisch 
medewerkers geïnspireerd. 

Samen met de partners Sinne en SKF, zetten we in op 
een brede ontwikkeling bij jonge kinderen. Kinderen 
kunnen via het aanbod, leren en creëren door middel 
van kunst en cultuur: spelen is leren! In het voorjaar 
is er een online versie van de lessen georganiseerd 
in verband met Corona. In het najaar konden de 
vakdocenten en de voorstelling gelukkig weer naar 
de groepen toe.
 
Basisonderwijs

Alle 60 basisscholen in Leeuwarden krijgen cultuur- 
educatie aangeboden en doen mee aan het Kunst- 
menu en KunstmenuPLUS, waardoor bijna 11.000 
leerlingen kennismaken met de culturele instellingen. 
Er zijn 15 cultuurcoaches in dienst, die structureel 
cultuureducatie verzorgen op deze scholen. Zij 
geven les en coachen kinderen, team en directie.  

Kunstmenu en KunstmenuPLUS
 Het nieuwe schooljaar begon goed, met veel, ook 
nieuwe activiteiten. Op 16 maart sloten de scholen 
en was er tot de zomer geen ruimte meer voor het 
programma.

Vanaf de zomervakantie heeft Kunstkade in overleg 
met de culturele instellingen geprobeerd de activiteit-
en van het Kunstmenu en KunstmenuPLUS zoveel 

mogelijk Corona-proof door te laten gaan. Instel-
lingen hebben hun aanbod hier en daar moeten aan-
passen met een zogenaamd “Plan B”, waarbij het er 
veelal op neerkwam dat de school niet de instelling 
bezocht, maar de instelling op school kwam. 
Zo genoten scholen van o.a. Breidzje, de kleuter- 
voorstelling van Tryater, die gaat over de verwon-
dering. Historisch Centrum Leeuwarden bezocht de 
groepen 7-8 op de scholen met het Kunstmenu-pro-
ject “Willem Lodewijk en Anna” en het Fries Museum 
ontwikkelde voor groep 5-6 diverse scenario’s voor 
“Other Wordly”. Scholen konden het museum bezoe-
ken of het “museum kwam in de school”. 

De Notenvloot ontving de groepen 5-6 op hun eigen 
locatie en bezocht een enkele keer een school, daar 
waar gewenst en mogelijk. Tresoar verzette haar activi- 
teiten naar 2021, evenals de KunstmenuPLUS-activiteit 
“Pleed”. Writers Block- Graffiti in combinatie met het 
Poëziepaleis ging in aangepaste vorm door en Koning & 
Koning, een grappig, eigentijds sprookje over een prins 
die verliefd wordt op een prins, werd goed ontvangen. 

Techniekmenu

Voor het tweede jaar is er het Techniekmenu, een 
initiatief van Kunstkade op verzoek van de basisscho-
len. Vanaf 2020 is het vak ‘techniek’ verplicht op de 
basisschool. Het Techniekmenu stimuleert de natuur-
lijke nieuwsgierigheid van kinderen en doet een sterk 
beroep op de 21ste -eeuwse vaardigheden. Naast de 
twee activiteiten per leerling, kwam er dit schooljaar 
een leerlijn techniek beschikbaar op schoolkade.nl. Met 
deze leerlijn en het Techniekmenu biedt Kunstkade de 
mogelijkheid om concreet vorm te geven aan het vak 
Wetenschap & Technologie. Er doen 27 scholen mee.

De aanbieders van het schooljaar 2020/2021 zijn: 
dbieb, het Fries Landbouwmuseum, CSG Comenius 
Zamenhof, MeAR Media, Het Nordwin College, 
Media Art Festival, Stadsschouwburg De Harmonie, 
JINC, de Vliegbasis Leeuwarden, het Scheepvaartmu-
seum en gastdocenten.

CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit)

Sinds 2012 bestaat de landelijke regeling Cultuur-
educatie met Kwaliteit. Kunstkade is penvoerder van de 
tweede periode CMK, waarvan 2020 het laatste jaar is. 
Dankzij deze regeling kunnen er veel extra activiteiten 
ontwikkeld worden, aansluitend op het werk van de cul-
tuurcoaches. Ontwikkelen, verdiepen en implementeren.

In verband met Corona zijn er veel activiteiten niet 
doorgegaan. Daarentegen was er meer tijd om aan-
dacht te besteden aan doorontwikkeling en verdieping 
van de al lopende projecten. Succesvolle projecten 
zoals de Dancebattle hebben een zusje gekregen in 
de vorm van Poëzie (het Poëzie paleis i.s.m. Poëzie 
paleis Groningen) en het FotoPodium ( i.s.m. Foto-
Podium Noorderlicht). Verder is er voor elke kunst-
discipline lesmateriaal ontwikkeld voor op de website.

Acht jaar Kunstkade met de scholen: 
2012-2020

Acht jaar is op zich geen jubileumjaar, maar acht 
jaar betekent dat een kind dat vorig schooljaar in 
groep 8 zat, álle schooljaren een Kunstmenu heeft 
gehad en dat er een cultuurcoach aanwezig was. 
Acht jaar betekent ook een stevig fundament van 
cultuureducatie in álle 60 scholen. De cultuurcoaches, 
het Kunstmenu en het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit zorgen voor een breed en divers aanbod.

In 2020 is het 8 jarig bestaan gevierd met een boek-
je dat terugkijkt op deze periode. Tevens is onder-
zoeksbureau CEDIN gevraagd om een evaluatie. 
Er zijn groepen kinderen, leerkrachten, directeuren 
scholen en culturele instellingen en aanbieders en 
cultuurcoaches geïnterviewd. Ook is er een digitale 
enquête uitgezet. De uitkomsten waren merendeels 
positief en bemoedigend. De komende periode gaan 
we met alle feedback aan de slag.

Voortgezet onderwijs

Vanwege Corona is er dit jaar ook veel niet 
doorgegaan in het voortgezet onderwijs. Dit was 
heel  jammer,  juist omdat er veel groei zat in de 
activiteiten voor de scholen. Zo wilden meer scholen 
een cultuurmenu op maat.  Ook was er veel interesse 
voor de proeftuinen: een samenwerking tussen twee 
culturele instellingen en een school. Er is een digitale 
proeftuin gestart met het Lyceum van Piter Jelles in 
samenwerking met Jeugdtheaterschool Meeuw.

Het aanbod van culturele instellingen en individuele 
aanbieders voor het voortgezet onderwijs werd ge-
presenteerd in een magazine en op schoolkade.nl/
vo. De Dancebattle, het programma deskundigheids-
bevordering voor leerkrachten en activiteiten zoals 
de Art Trip zijn helaas niet doorgegaan. Wel was er 
nog een laatste editie van het filmproject Look@me 
en deed Comenius Mariënburg mee aan de Filmhub.
 
Look@me VO

Look@Me vertelt krachtige verhalen over de bijzon-
dere levens van kinderen en jongeren in Leeuwarden. 
De documentaires van 4e-jaars leerlingen uit de 

@Forum klas van CSG Comenius, waren te zien 
tijdens een besloten filmvertoning op 11 december in  
Stadsschouwburg De Harmonie.

Vakantieschool  

De Vakantieschool is een onderdeel van Kunstkade 
en ook hier waren de gevolgen van Corona zichtbaar. 
Vanwege het coronavirus ging de Vakantieschool in 
mei niet door en is er in de zomer een dubbele editie 
georganiseerd. De organisatie gebeurt altijd in nauwe 
samenwerking met de gemeente Leeuwarden en het 
onderwijs. De Vakantieschool is bedoeld voor leer-
lingen uit het basisonderwijs en speciaal onderwijs 
die na de zomervakantie naar groep 6, 7 of 8 gaan. 
In twee periodes van twee weken hebben zo’n 180 
kinderen van maar liefst 36 scholen uit de gemeente 
Leeuwarden dit jaar deelgenomen. De vele leerkracht-
en, vakdocenten en medewerkers van de Vakantie-
school hebben er voor gezorgd dat beide edities zeer 
succesvol waren voor de deelnemers.

De kinderen komen binnen met een leerdoel. Hier is 
hard aan gewerkt en dat was te zien in de resultaten. 
Rond de 80 % van de kinderen behaalden hun leer-
doel in de twee weken Vakantieschool. 

Daarnaast waren er activiteiten als taaldans, 
taaltheater, sport en zelfs een uitje naar Cambuur. Ook 
zijn er dit jaar gezonde kookworkshops georganiseerd 
en elke dag werd er een gezonde lunch klaar gemaakt 
door de kinderen zelf. Financiering komt van de 
gemeente Leeuwarden, het Old Burger Weeshuis Fonds 
en het Nieuwe Stads Weeshuis fonds en de scholen. 

Het doel van Kunstkade 
in het onderwijs is het 
bijdragen aan de 
culturele ontwikkeling 
van kinderen en 
jongeren, in de leeftijd 
van 2-16 jaar.
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