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 Voortgangsrapportage 2016, beleidsplan 2017 
 
Inleiding 
Vanaf 1 januari 2017 is Toonbeeld veranderd van een gemeentelijke instelling voor kunst- en 
cultuureducatie in de privaatrechtelijke organisatie Stichting Toonbeeld. In de voorliggende 
rapportage wordt teruggeblikt op het jaar 2016, dat feitelijk gezien drie schooljaren omvat, te 
weten: de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017. En 
vooruit gekeken naar de planperiode vanaf 2017. 
 
Om de ontwikkeling en het resultaat van Toonbeeld 
in 2016 te kunnen beoordelen dient de in 2010 
geformuleerde kunst- en cultuur-educatieve 
opdracht aan Toonbeeld als referentiepunt.   
 
Samengevat ziet die opdracht als volgt uit: 
1. bieden van onderwijs op het gebied van 

muzikale-, beeldende-, dramatische vorming- 
en audiovisuele/digitale vormgeving, waarbij 
sprake is van centrale- en decentrale (lees: 
kerngerichte) uitvoering;  

2. bieden van projectonderwijs op het gebied van kunst- en cultuureducatie ten behoeve 
van het  primair-, secundair en middelbaar beroepsonderwijs alsmede ten behoeve van 
maatschappelijk georiënteerde (non)-profit organisaties en instellingen; 

3. de organisatie van de Kunstuitleen en van kunstexposities. 
 
Waarbij als voorwaarde geldt een sterke uitvoeringsorganisatie die optimaal inspeelt op de 
vraag van de klant. Die markt- en klantgericht werkt, zich sterk profileert en 
samenwerkingsverbanden aangaat met medeaanbieders van de producten en 
dienstverlening van Toonbeeld. 
 
Al deze acties dienen gericht te zijn op het versterken van de kunst- en cultuureducatieve 
positie van Toonbeeld in de lokale samenleving. ‘Vermaatschappelijking van de kunst- en 
cultuureducatie’ is hierbij het devies.  
 
Muziekonderwijs 
Op 1 januari 2010 trad de gemeente Terneuzen uit de Gemeenschappelijke Regeling van de 
Zeeuwse Muziekschool. Vanaf dat moment verzorgt Toonbeeld tevens het muziekonderwijs 
ten behoeve van inwoners uit de voormalige gemeenten Sas van Gent en Axel. Het 
muziekonderwijs bestaat uit: 
o muziekoriëntatie   
o instrumentaal vocaal 
o samenspel en ensembles 
o harmonieopleiding 
o voorbereiding vakonderwijs (conservatorium) 
o muziekonderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking 
o muziekonderwijs op de basisschool (PO) 
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De ontwikkeling die zich in 2016 heeft voorgedaan 
kan samengevat als volgt worden omschreven: het 
individueel gerichte onderwijsaanbod bleef 
ongewijzigd. Er was sprake van een breed en 
kwalitatief hoogstaand aanbod aan muziekonderwijs: 
van algemeen muziekonderwijs tot en met samenspel. 
De opleidingsstructuur bleef gehandhaafd, zij het dat 
allerlei onderwijsvernieuwingen verder werden 
doorgevoerd, zoals onder meer de gewijzigde 
examenaanpak en de verdere digitalisering van het 
onderwijs.  
 
Naast de schoolopleiding en de speelleerrichting werd 
de amateur- en talentenopleiding aangeboden 
evenals het Hafabra-onderwijs voor Terneuzense 
harmonieën en fanfares.  
 
Het groepsgericht muziekonderwijs voor de basisscholen, gekaderd in de landelijke 
subsidieregelingen Kinderen maken muziek en Muziekimpuls werd verder uitgebouwd. In 
2016 verzorgde Toonbeeld wekelijks het muziekonderwijs op vijf basisscholen voor ruim 500 
leerlingen (in Axel op basisscholen Prinses Marijke en de Sint Antoniusschool, in Terneuzen 
op kindercentrum De Stelle-Zeemeeuw en basisschool de Parel en in Zaamslag op 
basisschool de Torenberg). Vanaf schooljaar 2017-2018 zal het wekelijkse muziekonderwijs 
op zeven basisscholen worden verzorgd omdat basisschool de Kreeke in Westdorpe en 
basisschool De Warande in Axel zich eveneens zullen engageren met het 
Muziekimpulsproject. 
 
Het muziekonderwijs voor de basisscholen wordt mede financieel mogelijk gemaakt door het 
Oranje Fonds en het Fonds voor de Cultuurparticipatie. Voor de organisatie en uitvoering van 
deze projecten gingen de Stichting Beheer Showkorpsen Axel en Toonbeeld een 
samenwerkingsverband aan met elkaar. 
 
Ten opzichte van 2015 steeg in 2016 het leerlingenaantal met ruim 260 leerlingen. Dit werd 
voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van het muziekonderwijs op de basisscholen 
met plusminus 300 leerlingen. Percentueel steeg het totaal aantal leerlingen met ruim 44%, 
terwijl tegelijkertijd bij het reguliere muziekonderwijs het leerlingaantal met 40 leerlingen 
oftewel 10% daalde. 
 
De stabilisatie en uiteindelijke toename van het aantal leerlingen zorgde ook voor een grotere 
inzet van docenten, waardoor de prognose gerechtvaardigd is dat aan het eind van 
schooljaar 2016-2017 het begrote aantal uren in de lijn zal liggen van het feitelijk ingezette 
aantal docentenuren. 
 
aantal leerlingen 
onderwijs in muziek 

 

2009 506 
2010 638 
2011 608 
2012 523 
2013 489 
2014 465 
2015 
2016 

602 
864 
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De samenwerking tussen Toonbeeld en de Zeeuwse Muziekschool kreeg in 2016 verder 
gestalte.  Samenwerking vond onder meer plaats op het gebied van het ensembleonderwijs, 
het Zeeuws Jazzfestival en detachering en inhuur van personeel, dat laatste onder meer in 
verband met de groei van de muziekprojecten voor het basisonderwijs. De actuele situatie is 
dat drie docenten, deels op basis van detachering en deels op inhuurbasis, via de Zeeuwse 
Muziekschool werkzaam zijn bij Toonbeeld. Het financiële na-ijleffect voortvloeiend uit de 
afbouw van voorgaande detacheringen, zoals onder meer de cofinanciering van 
uitkeringsverplichtingen, zal nog tot 2018 van invloed zijn op de exploitatie van Toonbeeld.  
 
Kleurmuziek en the Happy Singers zijn twee 
exponenten van muziekonderwijs voor mensen met 
een verstandelijke beperking die door Toonbeeld 
worden aangeboden. Toonbeeld spant zich in om 
mensen met een verstandelijke beperking te laten 
deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst- 
en cultuureducatie. Dit draagt niet alleen bij tot de 
emancipatie en de integratie van mensen met een 
beperking binnen de lokale samenleving. Even 
zozeer is het plezier dat ontstaat door deelname 
aan deze activiteiten voor elke deelnemer van groot 
belang. In 2016 namen wekelijks 10 tot 15 personen 
deel aan deze activiteiten. 
 
De samenwerking tussen Toonbeeld en de 
Terneuzense muziekverenigingen had in 2016 
mede tot gevolg dat het muziekonderwijs dat wordt gegeven aan muziekverenigingen op 
locatie, resulteerde in de toeleiding van nieuwe cursisten vanuit de muziekverenigingen naar 
Toonbeeld.  
 
De samenwerking met de muziekverenigingen Hoek, met een groeiend leerlingenaantal en 
Sluiskil is hiervan een goed voorbeeld, evenals die met de verenigingen uit Sas van Gent en 
Koewacht 
 
De voorspeelavonden (gemiddeld 14 per jaar) en themapresentaties, die onlosmakelijk zijn 
verbonden met de onderwijsopzet van Toonbeeld, zorgden ook in 2016 voor zeer druk 
bezochte en door het publiek gewaardeerde activiteiten. 
 
De onderwijsvernieuwing die enkele jaren geleden bij Toonbeeld werd ingezet kon in het 
verdere verloop van 2016 worden doorontwikkeld. In het kader van het Project Docent 2.0. 
zijn de navolgende onderwijsvernieuwingen inmiddels volledig geïmplementeerd: 
 
o de wijze van examineren is definitief ingrijpend veranderd. In plaats van het afleggen van 

een examen voor een kleine commissie werd de lijn doorgezet met het bieden van 
voorspeelmomenten voor een breed publiek. Waar zo optimaal mogelijk vormen van 
samenspel te beluisteren zijn. In 2016 deden zowel A - alsook B leerlingen mee aan deze 
nieuwe vorm van examinering; 

o in didactisch opzicht werden verschillende didactische ict-toepassingen verder ontvouwd, 
zoals onder meer het bieden van onderwijs ‘op afstand’ door middel van een 
skypeverbinding en het gebruik van Ipads door cursisten/leerlingen en docenten; 

o een studierichting voor getalenteerde leerlingen, zodat de mogelijkheid wordt geboden 
om in een vroeg stadium extra begeleiding te geven in de vorm van improvisatie- en 
theorielessen is in voorbereiding. 
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Uitgangspunt bij dit alles is dat het accent van het muziekonderwijs komt te liggen bij een 
plezierige en fijne manier van musiceren, zonder zware aanvullende theoretische 
lespakketten. Waarbij voorop staat dat leerlingen op een relaxte en muzikaal zinvolle wijze 
een examen kunnen afleggen. En waar de meer getalenteerde leerlingen vroegtijdig worden 
‘opgemerkt’ waardoor geen kansen worden gemist, zodat een eventuele doorstroming naar 
het vakonderwijs kan worden bevorderd. Inmiddels stroomt bijna elk schooljaar een leerling 
van Toonbeeld door via de interne vakopleiding  naar het conservatorium of een andere 
muziekvakopleiding.  
 
Opvallend was dat een groter wordende groep  leerlingen gebruik maakte van de 
mogelijkheid om proeflessen te volgen. De oorzaak hiervoor is wellicht de verplichte halvering 
van het aantal proeflessen, waardoor de drempel om deel te nemen aanzienlijk lager werd 
(van 8 naar 4). Behalve in de centraal gelegen Toonbeeldaccommodatie werd lesgegeven in 
diverse kernen van Terneuzen, zoals in Axel, Sas van Gent, Koewacht, Zaamslag, Hoek en 
Sluiskil.  
 
Inhoudelijk en organisatorisch wordt de afdeling muzikale vorming van Toonbeeld 
aangestuurd door de staffunctionaris muziek (0,69% fte). 
 
Beeldend onderwijs en dramatische vorming 
Het reguliere aanbod op het gebied van beeldend onderwijs bestaat uit: 
o kinderkunstacademie 
o scholierenateliers 
o ateliers vanaf 15 jaar, met een grote diversiteit aan lessen en technieken 
o open ateliers 
o overig aanbod, met o.a. cultuurgeschiedenis en kunstreizen 
o beeldend aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking 
o projectaanbod 
o en wat de dramatische vorming betreft: lessen toneel en toneeluitvoeringen.  
 
Uit alle lagen van de Terneuzense bevolking werd 
deelgenomen aan een gevarieerd en kwalitatief 
hoogstaand aanbod op het gebied van beeldende 
cursussen en lessen. Kinderen, tieners, jongeren, 
volwassenen, senioren, mensen met of zonder 
beperking, leerlingen van het basis- en voortgezet 
onderwijs: de deelnemersgroep was zoals het aanbod 
divers van aard. Innovatie vond plaats op het gebied 
van de vrije ateliers. De formule ID-Lab werd 
geïntroduceerd, die voortborduurt op de succesvolle 
vrije werkplaatsen, zoals King Kong.  
 
In 2016 bleef de cursisten- en deelnemersgroep bij het 
beeldend onderwijs vrij stabiel, zij het dat in het eerste 
gedeelte van het schooljaar de inschrijvingen 
terugliepen. De prognose is evenwel dat aan het eind van het schooljaar 2016-2017 het 
aantal cursisten vergelijkbaar zal zijn als in het schooljaar daaraan voorafgaand. Het aantal 
kunst- en cultuureducatieve activiteiten dat Toonbeeld organiseert ten behoeve van het 
voortgezet onderwijs groeide sterk. Enkele honderden leerlingen van De Rede en het 
Zeldenrust Steelantcollege namen deel aan diverse onderwijsprojecten die plaatsvonden 
gedurende het schooljaar. 
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De financieel-economische crisis die het bestedingspatroon van vele huishoudens onder druk 
zet, gekoppeld aan de fors doorgevoerde tariefverhogingen van de laatste jaren (29% vanaf 
2011) en de afschaffing van diverse kortingsregelingen, o.a. voor 65plussers, hebben de 
afgelopen jaren nadrukkelijk bijgedragen aan de generieke daling van het aantal cursisten. 
Het valt op dat de tariefverhogingen zich vooral wreken op het terrein van het beeldend 
onderwijs en veel minder bij muziekonderwijs. De verklaring ligt mogelijk in de beeldvorming: 
het volgen van muzieklessen wordt algemeen beschouwd als een onderwijsactiviteit. Terwijl 
beeldende lessen, hoe belangrijk ook voor de sociaal-creatieve ontwikkeling van kinderen en 
volwassenen, eerder worden geassocieerd met vrijetijdsbesteding. De druk op de 
besteedbare gezinsinkomens, gekoppeld aan de forse tariefverhogingen heeft in ieder geval 
ervoor gezorgd dat het beeldende onderwijs minder toegankelijk is geworden voor een grote 
groep inwoners uit Terneuzen, en dan met name kinderen afkomstig uit zowel arme- alsook 
modale gezinnen. Hierdoor komt wat decennialang kenmerkend is geweest voor het 
beeldende onderwijs in Terneuzen, namelijk een voor alle inwoners zeer toegankelijke en 
laagdrempelige basisvoorziening, steeds meer onder druk te staan. 
 
De terugloop in cursisten die het beeldende onderwijs de laatste jaren heeft ondergaan maakt 
dat het aanbod in de komende jaren zal veranderen. Reeds in het vorige schooljaar werd 
hierop als het ware voorgesorteerd en werd gestart met een aantal beleids- en 
programmawijzigingen: 
 
o Het aanbod voor de doelgroep kinderen bleef bestaan, zij het dat meer thematisch en in 

korte lesblokken wordt gewerkt. Nieuwe- en sociale media 
spelen hierbij een grotere rol evenals het thema kunst en 
techniek. In samenwerking met het primair onderwijs 
worden initiatieven ontwikkeld waarbij zowel 
gekwalificeerde beeldende docenten alsook hiervoor 
speciaal opgeleide vrijwilligers worden ingezet. Onder de 
noemer van Kinderkunstacademie werd het kinderaanbod 
voor het beeldende onderwijs drastisch vernieuwd. Op 
zaterdag bijvoorbeeld vinden inmiddels, zij het 
kleinschalig, laagdrempelige activiteiten plaats, zoals 
bijvoorbeeld kinderfeestjes.  

o Er wordt gewerkt aan het versterken van het open 
karakter van de Kinderkunstacademie, waarbij onder 
meer allianties worden aangegaan met externe 
organisaties zodat een nieuw pakket aan activiteiten wordt 
aangeboden, zoals bijvoorbeeld de provinciale 
Kinderkunstweek, waaraan in 2016 ruim 500 kinderen 
deelnamen. Het streven is om in de toekomst een 
diversiteit aan activiteiten te verzorgen, al dan niet in 
samenwerking met andere organisaties, zowel binnen alsook buiten de 
Toonbeeldaccommodatie. Om zodoende een creatieve ontmoetingsplek te kunnen 
realiseren voor Terneuzense kinderen, dat meer is dan een plek alleen waar cursussen 
gevolgd kunnen worden. 

o Als alternatief en ter aanvulling voor een opzet met langdurige lesprogramma’s voor 
volwassenen is een aanbod van korte projecten ontwikkeld. Waarbij alle mogelijke 
facetten van de beeldende kunst aan bod komen. Gestreefd wordt naar diversiteit, 
verbreding, verdieping en flexibilisering van het aanbod. Maar gelijktijdig ook naar het 
construeren van onderlinge verbindingen met andere cursussen, excursies, lezingen en 
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exposities. Waarbij nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties wordt 
aangegaan. 

 
De kunstreizen, stedentrips en excursies die Toonbeeld organiseert zijn een voorbeeld van 
de integrale benadering waarin ‘theoretische’ lesinhoud en praktijk samenkomen. In het 
kalenderjaar 2016 vonden kunstreizen plaats naar Italië, Brussel en Amiens. Deze activiteiten 
bereiken een grote deelnemersgroep, waardoor een en ander volledig budgettair neutraal kan 
worden uitgevoerd. 
 
Zoals eerder aangeduid bood Toonbeeld tevens mensen met een verstandelijke beperking 
diverse mogelijkheden om zich te ontplooien. Op beeldend vlak waren dit hoofdzakelijk 
cursorische activiteiten zoals tekenen en schilderen. In de loop van schooljaar 2016-2017 zal 
het werk van het Speciaal Atelier regionaal worden tentoongesteld, waaronder in 
Waterlandkerkje en Aardenburg. 
  
Naast het reguliere cursusaanbod vonden op tal van locaties in Terneuzen, waaronder in de 
Toonbeeldaccommodatie, gedurende het gehele jaar tentoonstellingen en presentaties plaats 
van beeldend werk van cursisten (zie ook de organisatie van de Kunstuitleen en van 
kunstexposities op pagina 8 en 9). In samenwerking met de winkeliersvereniging van 
winkelcentrum de Zuidpolder werd begin 2016 gedurende een hele maand een 
kunstexpositie met o.a. workshops georganiseerd met medewerking van vele tientallen 
cursisten. Toonbeeld presenteerde zich eveneens op het Vestrockfestival. Omdat dit mooie 
gelegenheden zijn om de organisatie aan het grote publiek voor te stellen zullen deze vormen 
van samenwerking in de toekomst worden geïntensiveerd.  
Het cursusaanbod werd hoofdzakelijk verzorgd in de Toonbeeld-accommodatie maar deels 
ook op locatie. De Molenhof in Zaamslag is hiervan een voorbeeld waar teken- en 
schilderlessen voor senioren plaatsvonden.  
 
De ambitie om samen te werken met andere partijen en organisaties op het gebied van de 
kunst- en cultuureducatie werd in de loop van het jaar omgezet in een reeks van projecten en 
activiteiten, waarbij een zeer brede doelgroep werd bereikt. Omdat het merendeel van deze 
activiteiten projectmatig van aard was wordt in de paragraaf ‘projectonderwijs’ een nadere 
opsomming hiervan gegeven. 
 
Inhoudelijk en organisatorisch wordt de afdeling beeldende vorming van Toonbeeld 
aangestuurd door de staffunctionaris beeldende vorming (0,72%). 
 

Aantal cursisten beeldend onderwijs   
2009 412 
2010 434 
2011 535 
2012 507 
2013 
2014 

455 
417 

2015 
2016 

388(*) 
334(**) 

  (**) betreft peildatum januari 2017. In voorgaande jaren was peildatum maart van toepassing, waardoor aantallen 
maar beperkt vergelijkbaar zijn. 
 
Sociale- en nieuwe media 
Digitale toepassingen in het kunst- en cultuureducatieve onderwijs worden steeds vaker bij 
Toonbeeld in het onderwijs gebruikt. De didactische toepassingen zijn legio en vormen bijna 
vanzelfsprekend een onlosmakelijk geheel met het totale onderwijsconcept. Of het nu gaat 
om de toepassing van sociale media, het bieden van onderwijs ‘op afstand’ door middel van 
een skypeverbinding, het gebruik van Ipads door cursisten/leerlingen en docenten of het 
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gebruik van 3D printers: veel wat als experiment in de digitale proeftuin van Toonbeeld is 
uitgeprobeerd en ontwikkeld heeft stilaan zijn vaste plaats gevonden in het reguliere 
onderwijs van de instelling. 
 
Toneel 
Bij de toneellessen was sprake van een 
daling van het aantal cursisten. Ook hiervoor 
geldt echter dat de wijziging van de peildatum 
(was maart, nu januari) de aantallen cursisten 
in eerste aanleg negatief beïnvloedt. De 
jaarlijkse uitvoeringen Zoom IN en Zoom Uit 
bleven onverkort populair onder de 
Terneuzense bevolking: de eindvoorstellingen 
waren telkenmale uitverkocht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projectonderwijs op het gebied van kunst- en cultuureducatie 
Toonbeeld ontwikkelt en organiseert, naast het reguliere onderwijsaanbod, activiteiten en 
projecten op het gebied van kunst- en cultuureducatie ten behoeve van het primair-, 
secundair en middelbaar beroepsonderwijs. Maar tevens ook op verzoek en vraag van 
(maatschappelijke) organisaties en instellingen. De activiteiten en projecten die op aanvraag 
en in nauwe samenwerking met andere partijen tot stand komen zijn in de meeste gevallen 
kortdurend en incidenteel van aard. Met uitzondering van het kunst- en cultuureducatieve 
aanbod dat wordt ontwikkeld ten behoeve van het primair- , secundair-  en middelbaar 
beroepsonderwijs. Deze projecten zijn min of meer structureel van aard. Als voorbeeld geldt 
het project Cultuureducatie met Kwaliteit dat wordt uitgevoerd op alle basisscholen in 
Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met de Stichting Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen. 
En de CKV-projecten (Culturele en kunstzinnige vorming dat op Nederlandse Middelbare 
scholen wordt gegeven sinds de invoering van de tweede fase) die plaatsvinden op het 
Zeldenrust Steelantcollege en De Rede. 
 
In 2016 vond een diversiteit aan kunst- en cultuureducatieve projecten plaats, die door 
Toonbeeld werd ontwikkeld en uitgevoerd en/of waaraan Toonbeeld een bijdrage leverde. 
Projecten werden zowel centraal in de Toonbeeldaccommodatie alsook decentraal in wijken 
en kernen van Terneuzen en op scholen uitgevoerd. Voor de volledigheid worden alle 
projecten op het gebied van kunst- en cultuureducatie die op verzoek en aanvraag van 
derden tot stand kwamen hieronder genoemd: 
 
o Het project Kinderen maken Muziek in samenwerking met de Stichting Beheer 

Showkorpsen Axel, met een gemiddelde deelname van 500 kinderen per week. 
o CKV-workshops en Kunstklassen ten behoeve van De Rede vonden gedurende het 

gehele jaar plaats. Aan de projecten ten behoeve van het primair- en secundair onderwijs 
namen ongeveer 700 leerlingen deel.  

o De Kinderkunstweek waaraan 500 kinderen deelnamen. 

Aantal cursisten toneel   
2009 96 
2010 98 
2011 90 
2012 72 
2013 
2014 

70 
57 

2015 
2016 

53 
39 
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o Met de welzijnsorganisatie AanZ bestaat al langer een samenwerkingsverband: een grote 
groep ouderen (12 tot 15 personen) tekent en schildert onder begeleiding van een 
vrijwilliger wekelijks in de Toonbeeldaccommodatie. De samenwerking met de Stichting 
Welzijn Ouderen Zaamslag werd eveneens gecontinueerd door middel van het 
aanbieden van teken- en schilderlessen in de kern Zaamslag, met wekelijks 10 
deelnemers. 

o In samenwerking met Porgy&Bess werden enkele muziekoptredens georganiseerd die 
zeer goed werden bezocht. 

o Naast het jaaraanbod van Toonbeeld werd in 2016 ruim aandacht besteed aan een hele 
reeks van afgebakende projecten, die soms alleen door Toonbeeld, soms in 
samenwerking met derde partijen werden georganiseerd en waar ruime belangstelling 
voor was. Daarnaast faciliteerde Toonbeeld zowel individuele personen om gebruik te 
maken van leslokalen en/of instrumenten, alsook instellingen en organisaties om gebruik 
te maken van de expositiefaciliteiten van Toonbeeld. 

 
Kunstuitleen en kunstexposities 
De hoofdactiviteit van de Kunstuitleen is, al sinds 1995, het in- en uitlenen van kunstwerken. 
De Kunstuitleencollectie geeft een goed beeld van wat er in Nederland wordt gemaakt door 
professioneel beeldende kunstenaars. Het CBK Zeeland beheert de collectie die verdeeld 
wordt over de drie uitleenpunten in Zeeland: Vlissingen, Goes en Terneuzen. Ze beschikt 
over een collectie van ongeveer 3000 kunstwerken die qua techniek, vorm en inhoud van 
uiteenlopende aard zijn (tweedimensionaal en ruimtelijk). 
 
Eind 2015 is in Hulst een dependance van de Kunstuitleen Terneuzen opgericht. Naast de 
behoefte die leefde bij organisatoren in Hulst om eveneens een eigen Kunstuitleen te 
beheren biedt deze dependance tevens de mogelijkheid om het teruglopend aantal abonnees 
in Zeeuws-Vlaanderen een halt toe te roepen. In deze opzet is de Kunstuitleen geslaagd: het 
aantal abonnementen en deelnemers bleef ten opzichte van 2016 ongeveer gelijk. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Aantal deelnemers 207 223 212 193 178 156 157 159 
Aantal abonnementen 237 284 245 231 187 164 162 162 

 
Makkelijk bereikbaar, het steeds toegankelijker maken via internet en klantvriendelijkheid zijn 
zaken waar de Kunstuitleen op 
inzet. 
 
Medio 2016 ontstond een vacature 
in verband met het vertrek van de 
parttime coördinator, die echter snel 
kon worden opgevuld. Naast de 
coördinator was een groep van 
plusminus zeven vrijwilligers belast 
met de organisatie van de 
Kunstuitleen. 
 
Behalve de in- en uitleen van 
kunstwerken verzorgt de 
Kunstuitleen jaarlijkse diverse 
exposities met werk van 
professionele kunstenaars, die zeer 
goed worden bezocht. Daarnaast vinden de laatste jaren meer en meer activiteiten plaats 
waarbij het accent ligt op publieksgerichte activiteiten voor een brede doelgroep met als grote 
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gemene deler het aan bod laten komen van alle mogelijke facetten van de beeldende kunst. 
Gestreefd wordt naar een divers en vraaggericht aanbod, waar indien mogelijk de verbinding 
wordt gelegd met het overige aanbod van Toonbeeld. 
 
De Kunstuitleen van Toonbeeld leverde zodoende een belangrijke inhoudelijke en 
organisatorische bijdrage bij de totstandkoming van de eerder genoemde 
Kinderkunstweekprogrammering en de CKV-projecten voor het voortgezet onderwijs. Droeg 
zorg voor goedbezochte openingen van verschillende exposities. Nam deel aan de landelijke 
Nationale Kunstinruildag op 5 november, bedoeld om de Kunstuitlenen beter in de picture te 
zetten. Startte met de ontwikkeling van semi-commerciële mini feestjes om jongeren bekend 
te maken met kunst en de Kunstuitleen, waarbij gezelligheid wordt gecombineerd met een 
educatief creatieve opdracht. En tot slot: tijdens de jaarlijkse Schouw van Toonbeeld 
presenteerden cursisten van Toonbeeld hun beeldend werk in de professionele setting van 
de Kunstuitleen. 
 
Kunstexposities  
Onder de vlag van Toonbeeld vond een hele reeks van tentoonstellingen en exposities 
plaats, zowel binnen de eigen accommodatie alsook 
daarbuiten. De Werkgroep Tentoonstellingen 
Terneuzen was verantwoordelijk voor de organisatie 
van de kunstexposities in de Passerelle. De 
Werkgroep Nieuwe Beelden droeg in samenwerking 
met het Vlaamse Kunstenaarscollectief van Joseph 
Pannecoucke zorg voor de organisatie van de 
openluchtexpositie ‘Beeldenroute op de 
Scheldeboulevard 2016’. De openluchtexpositie 
betreft een grensoverschrijdende expositie die wordt 
medegefinancierd door de provincie Zeeland en 
naast de subsidiëring van de gemeente Terneuzen, 
in 2016 voor de tweede maal tot stand kwam met 
behulp van financiering uit het bedrijfsleven. Acht 
tentoonstellingen van professionele beeldende 
kunstenaars vonden plaats in de Passerelle en in de 
zomer van 2016 de openluchtexpositie 
Beeldenroute op de Scheldeboulevard. 
 
Verder vonden gedurende het gehele jaar exposities plaats in de Toonbeeldaccommodatie, 
maar ook daarbuiten met werk van cursisten. Regelmatig maakten ook externe organisaties 
gebruik van de expositiemogelijkheden. De werkgroep Expositie en individuele docenten van 
Toonbeeld droegen gedurende het gehele jaar zorg voor de organisatie van de diverse 
tentoonstellingen. De Kunstuitleen tenslotte verzorgde het gehele jaar door tentoonstellingen 
van professionele beeldende kunstenaars alsmede van docenten/cursisten van Toonbeeld. 
Een parttime coördinator (2 uur per week) was verantwoordelijk voor de afstemming tussen 
de verschillende organisatieonderdelen i.c. tentoonstellingen. Alle tentoonstellingen en 
exposities tezamen werden door vele honderden bezoekers bezocht. De openluchtexpositie 
Beelden op de Scheldeboulevard naar schatting door tienduizend bezoekers. 
 
Overige activiteiten 
Dit betrof gedurende het gehele jaar de verhuur van ruimten aan derden, de veelvuldige 
rondleidingen in het gebouw, o.a. voor nieuwe medewerkers van de gemeente Terneuzen, 
het faciliteren van vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeente Terneuzen en andere 
organisaties enzovoorts. Het gehele jaar door vonden rondleidingen plaats in de 
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Toonbeeldaccommodatie en werden bezoekers verwelkomd tijdens tentoonstellingen, Open 
Dagen en andere presentaties. Gemiddeld genomen werden wekelijks zo’n 300 tot 350 
bezoekers en deelnemers geregistreerd naast de ‘vaste’ cursisten en leerlingen.  
 

Totaal aantal cursisten en bezoekers per week in 2016  
Onderwijs in muziek 864 
Beeldend onderwijs 334 
Toneel 39 
Overige bezoekers en  deelnemers 350 
Totaal 1277 

 
Bedrijfsvoering en exploitatie 
 

organogram Toonbeeld

muziekonderwijs beeldend onderwijs

sociale- en nieuwe media + @2act dramatische vorming

projecten en overige activiteiten

staf secretariaat

beheer en schoonmaak

directeur

Toonbeeld

afdeling Samenleving

 
 
Met uitzondering van de gedetacheerde docenten via de Zeeuwse Muziekschool (+/- 0,55 fte) 
zag de personeelsformatie van Toonbeeld als volgt uit: directie (1,11 fte), staf inclusief 
secretariaat (2,74 fte), conciërgeteam (2,4 fte), docenten muziekonderwijs (5,55 fte), 
docenten beeldend onderwijs en dramatische vorming (2,5 fte), Kunstuitleen (0,44 fte). Totaal 
14,92 fte. Het gehele jaar werden stagiaires ingezet binnen de werkorganisatie. Toonbeeld 
fungeerde als formeel werkleerbedrijf erkend door respectievelijk het GOC en Aeqor. 
 
Exploitatie 2016 

 

Lasten 
Cat BBV + oms Begroting 2014 Realisatie 2014 Begroting 2015 Werkelijk 2015 Begroting 2016 Werkelijk 2016 

11 Loonbetalingen en sociale premies 766.966,00 682.270,35 698.027,00 621.008,89 754.142,00 671.482,58 

30 Personeel van derden 120.603,00 139.923,42 179.103,00 172.774,06 195.103,00 194.639,27 

31 Energie 54.549,00 57.369,01 54.549,00 54.721,80 54.549,00 40.506,84 

341 Betaalde belastingen 12.078,00 8.694,87 9.163,00 7.649,58 9.639,00 7.703,26 

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 298.756,00 216.012,81 300.161,00 213.415,13 384.396,00 295.441,75 

424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk) 650,00 685,57 6.350,00 6.349,06 0,00 0,00 

61 Kapitaallasten 169.265,00 166.433,16 150.438,00 148.652,57 139.796,00 129.873,00 

Lasten 1.422.867,00 1.271.389,19 1.392.762,00 1.224.571,09 1.537.625,00 1.209.773,70 

Baten 
Cat BBV + oms Begroting 2014 Realisatie 2014 Begroting 2015 Werkelijk 2015 Begroting 2016 Werkelijk 2016 

321 Huren 57.500,00 59.324,99 57.500,00 56.659,90 57.500,00 55.479,30 

34 Overige goederen en diensten 361.801,00 286.589,10 369.735,00 286.881,91 369.735,00 267.975,77 

423 Overige vermogensoverdrachten 650,00 645,00 9.300,00 9.817,56 4.400,00 4.419,19 

Baten 419.951,00 346.559,09 436.535,00 353.359,37 431.635,00 327.874,26 
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Transitie Toonbeeld 
In maart 2016 nam de raad van de gemeente Terneuzen het besluit om Toonbeeld met 
ingang van 1 januari 2017 te verzelfstandigen en zodoende de gemeentelijke instelling voor 
kunst- en cultuureducatie te privatiseren. Als motivatie voor dit besluit gold dat de uitvoering 
van kunst- en cultuureducatie niet langer een gemeentelijke taak is. En dat de private 
organisatie Toonbeeld als cultureel ondernemer beter in staat zal zijn om haar kunst- en 
cultuureducatieve opdracht uit te voeren. 
 
Tijdens de resterende maanden van 2016 werd de reorganisatie van Toonbeeld praktisch 
voorbereid zodat op 1 januari 2017 de Stichting Toonbeeld als volledig zelfstandige 
organisatie een doorstart kon maken. 
 
In de periode april-eind december 2016 werden de navolgende stappen gezet en/of doelen 
gerealiseerd: 
- Het sociaal plan dat de rechtspositionele en juridische positie van alle vaste medewerkers 

moet garanderen werd opgesteld en uiteindelijk bekrachtigd door gemeente Terneuzen, 
FNV en CNV. Tijdens de periode van onderhandeling en gespreksvoering met 
vertegenwoordigers van de vakbonden en gemeente werd het personeel regelmatig 
geïnformeerd. 

- Een bestuursplan en directiestatuut werd in het kader van nieuwe organisatiestructuur 
ontwikkeld. 

- Een wervingscampagne voor de aanwerving van het bestuur voor de nieuwe 
werkorganisatie werd gevoerd, hetgeen resulteerde in de benoeming van de heer 
Krutwagen als voorzitter. De voorzitter nam vervolgens deel aan de sollicitatieprocedure 
voor de aanwerving van de overige bestuursleden. In januari 2017 kon de procedure 
inclusief de benoeming van de secretaris en penningmeester van het nieuwe bestuur 
succesvol worden afgerond. 

- Op 20 december 2016 werd de Stichting Toonbeeld opgericht. 
- De subsidierelatie gemeente Terneuzen - Stichting Toonbeeld werd door middel van een 

subsidiebeschikking vastgesteld. 
- Afspraken werden gemaakt betreffende de huur en verhuur van de 

Toonbeeldaccommodatie en vastgelegd in de huurovereenkomst met de gemeente 
Terneuzen. 

- Onderhandelingen werden gevoerd met externe partijen die zorg moeten dragen voor de 
toekomstige financiële administratie, salarisverwerking, verloning van zzp’ers en 
payrollers, alsmede de controle op de jaarrekening (accountant) van de Stichting 
Toonbeeld. Eind 2016 werden definitieve afspraken gemaakt met respectievelijk Franka 
Administratie (financiële administratie), Sigma Personeelsdiensten (salarisadministratie), 
uitzendbureau De Pooter (verloning zzp’ers en payrollers) en Schipper (accountant). 
Vanaf eind 2016 werden fysiek de financiële- en personeelsadministraties ingericht. 

- Met Dethon werd contractueel de schoonmaak van de Toonbeeldaccommodatie 
vastgelegd. 

- Voorbereidingen werden getroffen voor een geheel nieuwe ICT-omgeving. Op de grens 
van 2016 en 2017 werd de nieuwe digitale (cloud)infrastructuur van Toonbeeld 
gerealiseerd. Om dit te kunnen uitvoeren werd met het bedrijf It2 uit Sint-Oedenrode een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten en voerde het lokale ICT-bedrijf Supcom tal van 
hardware-werkzaamheden uit. 

- Een volledig nieuwe huisstijl en website werd ontwikkeld. Hiervoor werden eveneens 
lokale bedrijven ingezet: voor de huisstijl het ontwerpbureau Oma’s Huisje, voor de 
website Tim_Online en voor de foto’s in alle informatiedragers fotografe Anne Nobels. 
Een promotieplan, uit te voeren in 2017, werd ontwikkeld. 

- De afdelingen P&O, Financiën en ICT van de gemeente droegen gedurende de gehele 
periode zorg voor noodzakelijke informatieoverdracht en afstemming. 
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- De leerlingen en cursisten werden periodiek tijdens onder meer publieksgerichte 
activiteiten en schriftelijk via de e-mail geïnformeerd over de vorderingen en resultaten 
van de reorganisatie van Toonbeeld. 

- Alle bovengenoemde acties hebben tot doel om Toonbeeld als private organisatie haar 
bedrijfsvoering zelfstandig te laten uitvoeren. Een specifiek organisatieonderdeel blijft in 
handen van de gemeente en dat is het beheer en het onderhoud van de 
Toonbeeldaccommodatie.  

 
Samenvatting en conclusie 
Terugkijkend op de achter ons liggende planperiode ligt de conclusie voor de hand dat 
ondanks de gevolgen van de financieel-economische crisis, de demografische krimp en de 
toenemende concurrentie van zowel Vlaamse alsook lokale particuliere initiatieven op het 
gebied van kunst- en cultuureducatie Toonbeeld wederom goed heeft gepresteerd. En in de 
volle breedte haar doelstellingen grotendeels heeft weten te realiseren. 
 
Er was sprake van ruime publieke belangstelling. Ondanks een daling van het aantal 
jaarcursisten kon het totaal aantal deelnemers worden gehandhaafd en op onderdelen, zoals 
bij het muziekonderwijs, zelfs worden uitgebreid. Daar waar noodzakelijk en gewenst vond 
vernieuwing van programmering plaats. Er werd samengewerkt met een grote diversiteit van 
organisaties en instellingen, waardoor Toonbeeld zich meer en meer als netwerkorganisatie 
binnen de sector kunst- en cultuureducatie wist te handhaven en te onderscheiden. 
 
De bedrijfseconomische druk op de organisatie bleef onverminderd hoog: met name doordat 
de kostprijs die leerlingen en cursisten moet betalen ontegenzeglijk duur is. Dit vormt meteen 
ook de grootste uitdaging en tevens het bedrijfsrisico voor de toekomst: hoe houden we 
kunst- en cultuuronderwijs betaalbaar en toegankelijk voor de hele Terneuzense bevolking en 
met name voor diegenen met een inkomen onder modaal? Het aantal deelnemers dat 
gebruik maakte van de regelingen via de Stichting Leergeld en het Jeugdcultuurfonds steeg 
naar 14. 
 
Als een rode en dominante draad liep de verzelfstandiging en transitie van Toonbeeld in 
2016. Binnen een tijdsbestek van slechts zeven maanden voltrok zich de feitelijke 
privatisering en reorganisatie van Toonbeeld in al zijn facetten. Voorwaar geen sinecure als je 
bedenkt dat planvorming en –uitvoering voor rekening kwam van slechts een kleine groep 
van ambtelijke medewerkers. 
 
De focus is inmiddels gericht op de toekomst. Toonbeeld als private onderneming zal meer 
dan in het verleden een weg moeten zoeken als culturele onderneming in de regio. Waarbij 
bestaande alsook nieuwe wegen worden ingeslagen en domeinen worden verkend die tot 
dusver buiten handbereik bleven. Zoals eerder beschreven vormt kunst- en cultuureducatie 
samen met sectoren zoals onderwijs, welzijn, zorg en sport een vitaal onderdeel van een 
keten die zich richt op de leefbaarheid van de inwoners van Terneuzen. Toonbeeld vervult 
hierbij een verbindende rol.  Kunst- en cultuureducatie/participatie is van groot belang voor 
ieders betrokkenheid bij de samenleving – in het bijzonder voor kinderen. Kinderen, evenals 
volwassenen die kennisnemen van kunst- en cultuuruitingen en daar bewust en actief mee 
bezig zijn, doen mee aan de samenleving en ontwikkelen begrip voor andere normen, 
waarden en culturen. Waarbij uitdrukkelijk een appèl wordt gedaan op creatief denken en 
handelen.  
 
 


