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Voorwoord
Voor u ligt het projectplan van Cultuurlab Het Achterland, gevestigd in De Molkfabryk in Burgum.
In dit plan vertellen wij u graag over onze missie, visie en doelstellingen én laten u zien hoe wij deze
doelstellingen in de komende 4 jaar gaan bereiken.

In den beginne…

In januari 2019 is Het Achterland als organisatie officieel gestart. Met de steun van de Provincie Fryslân
hebben we onze ideeën kunnen vertalen naar een uitvoerbaar project: de start van Jeugdcultuurschool
Het Achterland. Docenten zijn aangesteld om het lesprogramma vanaf september 2019 van start te
laten gaan.
In de tussentijd hebben we een prachtige multifunctionele ruimte weten in te richten met steun
van het Iepenmienskipsfûnds. Een ruimte waar Het Achterland kan repeteren, bouwen, dansen en
experimenteren.
De ambitie van Dirk Bruinsma (artistiek leider PeerGrouP) en Adriaan Groffen (o.a. Heksenhamer en
Stormram) om cultuureducatie aan te bieden in een regio (Noordoost-Fryslân) waar jongeren minder
snel met cultuur en creativiteit in aanraking komen, is door de provincie omarmt. Hierdoor heeft Het
Achterland het pilotjaar kunnen starten en met succes!

Een bruisend jaar!

In september 2019 zijn we gestart met 8 jongeren van 12+, die op zaterdag een lesprogramma van
professionele docenten volgen. Docenten die zelf actief zijn in het cultuurwerkveld: als regisseur,
danser, decorontwerper en/of theatermuzikant én die weten welke kansen cultuur kan bieden, wat
het met je zelf doet, hoe het zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en groei en welke invloed het
heeft op je omgeving. Docenten die ook weten hoe het is om voor of achter het podium actief te
zijn, een voorstelling te ontwikkelen en deze in de markt te zetten. Zij helpen onze deelnemers te
experimenteren, grenzen te ontdekken en te verleggen, samen te werken, net een stapje verder durven
te gaan en tools te ontwikkelen om hun verhaal te vertellen.
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De volgende stap!

We waren een jeugdcultuurschool, maar vonden die titel toch niet de helemaal passen. We willen meer
zijn dan dat! Daarom maakten we de transitie naar ‘Cultuurlab’. Deze titel dekt voor ons veel meer de
lading: we zijn een laboratorium waarin kinderen én jongeren kunnen en mogen experimenteren met
alles wat met creativiteit en cultuur te maken heeft.
Ook willen we cultuur en creativiteitseducatie bieden voor álle kinderen en jongeren in de regio
Noordoost-Fryslân, omdat het zo hard nodig is!
Daar zijn we natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dat is een lang proces waarbij we stap voor
stap onze methodiek als een steentje in een vijver steeds verder laten uitdeinen.
Het afgelopen jaar was er veel interesse van scholen, ouders, jongerenwerk, gemeenten en
cultuurschakels als Keunstwurk in wat we doen. Daar kwamen ook concrete vragen voor
cultuureducatietrajecten uit.
Zo kwamen we tot de ontdekking dat we meer willen zijn dan een Jeugdcultuurschool voor jongeren,
met ‘alleen’ een traject op zaterdag. Dat we ook meer kúnnen zijn en dat dat ook nog meer aansluit bij
onze visie dat we de cultuur- en creativiteitseducatie aanbieder in de regio willen zijn. Voor alle kinderen
en jongeren.
We willen een cultuurlab zijn en doorontwikkelen wat we het afgelopen jaar gestart zijn. Dit
hebben we vormgegeven in 3 pijlers die de komende jaren de basis vormen voor ons aanbod:
-	cultuur- & creativiteitseducatieprogramma (buitenschools workshopprogramma De Molkfabryk) voor 6 t/m 16 jaar
-	cultuur- & creativiteitseducatieprogramma (binnenschools workshopprogramma) - groep 6,7,8
basisscholen Noordoost-Fryslân
-	Verdiepingsprogramma (zaterdagprogramma De Molkfabryk) - voor 12+
De drie pijlers geven ons richting om uit te groeien tot het Cultuurlab voor kinderen en jongeren van
6 - 18 jaar. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de creatieve & culturele ontwikkeling van
heel veel kinderen in de regio Noordoost-Fryslân. We zien daarin voor onszelf een rol weggelegd als
aanbieder van hoogwaardig cultuuronderwijs en als (sparrings)partner voor scholen en andere culturele
instellingen.
In dit projectplan laten we u graag zien hoe wij de komende 4 jaren voor ogen hebben en hoe wij onze
doelen gaan bereiken.
We wensen u veel leesplezier toe!
Met een culturele groet,
Adriaan Groffen
Algemeen directeur

Marcia Dijkstra
Marketing en communicatie
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Even voorstellen: wie zijn wij?
Het Achterland
Het Achterland is het cultuurlab voor jong talent uit de regio Noordoost-Fryslân.
Een grenzeloze speeltuin waar kinderen en jongeren op zoek gaan naar wie ze zijn en
wat hun (artistieke)talent is, ongeacht afkomst, achtergrond of niveau.
We zijn een laboratorium voor cultuur en creativiteit.

Missie

Het Achterland helpt kinderen en jongeren uit de regio Noordoost-Fryslân hun creativiteit te
ontplooien en stelt ze in de gelegenheid op actieve wijze en onder professionele begeleiding, kennis
en vaardigheden te verwerven op het gebied van theater, creativiteit en cultuur. De verworven
kennis en vaardigheden worden ingezet op óf naast het podium in voorstellingen, performances en
producties.

Visie

Het Achterland wil een betrouwbare partner zijn voor cultuur- en creativiteitseducatie in de regio Noordoost
Fryslân. Kinderen en jongeren zien ons als de plek waar ze samenwerken, zichzelf mogen zijn en grenzeloos
kunnen experimenteren. Ze hebben binnen ons cultuurlab nieuwe talenten en vaardigheden ontdekt en
weten deze toe te passen om hun eigen verhaal te vertellen. Daarnaast geven we de kinderen en jongeren
een gevoel van eigenwaarde en trots, om zo met een bredere kijk op de wereld de toekomst in te richten.
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Aanbod

Het Achterland biedt multidisciplinaire cultuureducatie aan, voor kinderen en jongeren van 6 tot
18 jaar. Onder multidisciplinaire cultuureducatie verstaan wij het coachen en begeleiden bij het
samenkomen van verschillende kunstdisciplines, zoals muziek, dans, acteren, scenografie (decors
en kostuums), techniek en productie.
Dit doen we in 3 programmalijnen:
-	Buitenschools workshopprogramma in De Molkfabryk of op locatie in de regio.
-	Binnenschools workshopprogramma in samenwerking met de basisscholen in de regio.
-	Verdiepingsprogramma in De Molkfabryk.
In alle drie de programmalijnen [of -pijlers] sluiten we een workshopperiode van 10 of 15 weken
af met een performance of voorstelling. Bij het Verdiepingsprogramma hebben we daarnaast een
eindperformance die we in samenwerking met cultuurpartners ontwikkelen en opvoeren op één of
meerdere festivals in Fryslân.
De voorstellingen en performances die de kinderen en jongeren ontwikkelen bij Het Achterland, zijn een
direct resultaat van de kennis en vaardigheden die worden opgedaan in de lessen en de workshops.

De regio

De regio Noordoost-Fryslân is het land dat achter de drie grote noordelijke steden Groningen,
Leeuwarden en Drachten ligt; het achterland. Burgum heeft door de centrale ligging een
regiofunctie. Er zijn hier meerdere basisscholen en middelbare scholen. Hierdoor weten veel
kinderen en jongeren uit Burgum en omstreken het dorp te vinden.
Het Achterland is gevestigd in De Molkfabryk in Burgum. Deze oude zuivelfabriek aan de rand van
Burgum is een herbestemmingsproject, dat zich ontwikkelt tot een levendige culturele plek, waar
jong en oud elkaar treffen. Een bruisende plek met een aanzuigende werking in de regio. Cultuurlab
Het Achterland neemt daar een prominente plek in: met behulp van het Iepen Mienskipfûns Fryslân
hebben we het afgelopen jaar de inrichting van een multifunctionele ruimte gerealiseerd. In deze ruimte
vinden onder andere de workshops, de verdiepingslessen en de (tussentijdse) presentaties van Het
Achterland plaats. Vanuit Burgum richten wij ons op Noordoost Fryslân. Hieronder vallen de gemeenten
Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Opsterland, Dantumadeel, Smallingerland en Noordoost-Fryslân.

Cultuurlab

(breed aanbod waar groei centraal staat)

Het Achterland is een cultuurlab voor kinderen en jongeren die hun (verborgen) talent willen ontdekken
en ontplooien. We noemen het bewust een laboratorium, omdat het creatieve proces altijd gepaard
gaat met onderzoeken, uitproberen, aanpassen, schaven en schuren en weer opnieuw uitproberen.
Het Achterland is een speelruimte waar deelnemers mogen experimenteren zonder kwaliteitseisen. Een
ruimte waar fouten gemaakt mogen worden, want daar leren we juist van. Het draait bij Het Achterland
om het proces en niet om het eindproduct. We willen dat elk kind en elke jongere de ruimte krijgt om
zijn eigen ontwikkeling door te maken en zijn eigen talenten te ontdekken.
Bij ons ligt de nadruk niet alleen op de ontwikkeling óp het podium (acteren, zingen en dansen), maar
juist ook op de processen achter de schermen (kostuums, decor, productie, regie en techniek).
Het doel van het cultuurlab is het vergroten van het zelfvertrouwen, het creëren van eigenaarschap,
identiteitsontwikkeling en talentontwikkeling. Het ontplooien van de creativiteit draagt hieraan bij.
Dit doen we bij alle kinderen en jongeren op hun eigen niveau en passend bij hun eigen leeftijd en
interesses.
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In onze workshoplijnen (binnenschools en buitenschools) ligt
de focus op kennismaken met verschillende spelvormen en
op samenspel. In het Verdiepingsprogramma gaan we écht de
diepte in met een breed en multidisciplinair programma voor
cultuureducatie. Binnen het Verdiepingsprogramma werken we
nog meer vraaggestuurd en vormen de persoonlijke interesses
van jongeren de basis voor de inhoud van het programma.
Het verdiepingsprogramma is een voortraject voor cultuur- en
kunstvakopleidingen.

Organisatie/bedrijfsvoering

Het Achterland is een stichting. Het dagelijks bestuur van de
stichting wordt gevormd door directeur Adriaan Groffen en
artistiek adviseur Dirk Bruinsma. De toezichthoudende functie ligt
bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd
door Nieske Ketelaar, Marco Keizer en Margot Erkelens. Het team
bestaat verder uit Marcia Dijkstra, die verantwoordelijk is voor
de marketing en communicatie. Tot slot werken wij met ervaren
makers en docenten uit het werkveld.
De keuze voor het werken met een klein team wordt
medebepaald door de financiële situatie. De werkdruk is vrij hoog
en het takenpakket is breed. Om de plannen van Het Achterland
goed uit te kunnen voeren, moet er meer ruimte komen voor
de dagelijkse werkzaamheden. Structurele financiering zorgt
hierbij voor rust aan de achterkant, waardoor het beleid en de
activiteiten goed kunnen worden uitgevoerd.
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Wat willen wij?
Creativiteitseducatie in de regio
Het Achterland wil graag een duurzaam educatieprogramma ontwikkelen, waarbij kinderen al vanaf
jonge leeftijd structureel in aanraking komen met cultuur en creativiteit.
Wij vinden dat iedereen een eigen verhaal heeft. Of het nu een heel uitgesproken verhaal is, of een
meer ingetogen verhaal, de drang om het te uiten is er volgens ons altijd. Door impulsen te geven aan
de creativiteit van kinderen en jongeren, vergroten we de spreekwoordelijke ‘woordenschat’ om dit
verhaal te vertellen. Deze woordenschat komt van pas in hun latere leven, want onze maatschappij is
continu aan het veranderen en jongeren moeten zich bewapenen met vaardigheden die passend zijn
voor deze veranderende maatschappij. Deze vaardigheden worden ‘21st century skills’ genoemd.
Binnen Het Achterland zal een groot deel van deze vaardigheden aan bod komen. Binnen het
workshopprogramma en het verdiepingsprogramma werken de deelnemers toe naar presentaties
en voorstellingen, waarbij continu een beroep wordt gedaan op deze vaardigheden. Kinderen en
jongeren leren kritisch nadenken en reflecteren op opgedane kennis en ervaringen. Ze leren creatief en
probleemoplossend te handelen en ontwikkelen een bepaalde mate van zelfsturing en regulering.
Ook worden ze communicatief vaardiger door samen te werken en hun sociale en culturele
vaardigheden groeien. Hiermee staan ze sterker in hun schoenen, met veel eigenwaarde en met
vertrouwen in wie ze zijn en wat ze kunnen.
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In “21 lessen voor de 21ste eeuw1”
benadrukt schrijver Yuval Noah Harari
de urgentie van deze vaardigheden.
Volgens Harari is het moeilijk te
bepalen voor welke toekomstige
beroepen we de hedendaagse
jongeren moeten opleiden. Het enige
wat we weten is dat het aanleren van
bovengenoemde vaardigheden te allen
tijde inzetbaar en noodzakelijk zijn.

Positie in de keten
Talentontwikkeling in de
regio

We zien dat veel ontwikkelingstrajecten zich
voornamelijk richten op de grotere steden. Zo zijn er
voorzieningen in Leeuwarden (’n Meeuw), Groningen
(De Noorderlingen) en Drachten (De Lawei/De Meldij).
Het Achterland creëert juist een plek voor jongeren ín
de regio, waarmee een leegte wordt opgevuld.
Op het gebied van muziekonderwijs wordt er al veel in
de regio aangeboden. Cultuurcentrum De Waldsang
voorziet in muziekonderwijs op de basisscholen en is
als naschoolse aanbieder van muziekonderwijs sterk
vertegenwoordigd in de regio.
Het Achterland heeft het afgelopen jaar laten zien dat het
zaterdagprogramma zorgt voor een breder cultuuraanbod
in de regio, maar we zien ook dat we meer kunnen en
willen. Daarom richten wij ons vanaf volgend schooljaar
op het bredere spectrum van cultuuronderwijs, zoals we
beschrijven in de programmalijnen.

1
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Toptalentontwikkeling en
talentontwikkeling in de breedte
Het Achterland richt zich op talentontwikkeling. Talentontwikkeling kent verschillende niveaus.
Wij maken onderscheid tussen toptalentontwikkeling en talentontwikkeling in de breedte.
Het Achterland zet in op talentontwikkeling in de breedte en richt op basis hiervan de
programmalijnen in.
Het binnen- en buitenschoolse workshopprogramma
zien wij als de kweekvijver voor talentontwikkeling.
Een grote vijver waarin alle kinderen en jongeren op
zoek gaan naar hun talent.
We vinden het heel belangrijk dat kinderen en
jongeren de kans krijgen om te ontdekken wat hun
talenten zijn. Soms heeft het iets meer tijd nodig
om te ontdekken wat je nu eigenlijk echt leuk vindt
en soms moet je juist out-of-the-box denken om
te ontdekken dat je andere talenten hebt. Die
tijd en ontdekkingsruimte kunnen we binnen Het
Achterland bieden.
Voor diegene die binnen het workshopprogramma
al op een hoger niveau actief is, is het verdiepings
programma van Het Achterland een logische
vervolgstap. Daarmee creëren we een interne
groeimogelijkheid en kijken we ook naar verdere
groeimogelijkheden.
Het Achterland fungeert zo ook als schakel tussen
andere (onderwijs)instellingen die zich meer richten
op toptalent. Wij koppelen talent aan instellingen
die dat talent naar een nog hoger level kunnen
brengen. Wij leiden ze op en geven ze de nodige
culturele en kunstzinnige bagage mee, zodat ze
goed voorbereid en met de juiste kennis aan de
start van de kunstvakopleidingen staan.

Marthe Elzinga
Een mooi voorbeeld hiervan is Marthe
Elzinga. Zij is een van de deelnemers en heeft
aangegeven graag een opleiding te willen
volgen op gebied van artiest en acteren.
Het Achterland heeft haar geadviseerd over
de verschillende mogelijkheden en zo is
Marthe terecht gekomen bij de opleiding
Acteur op D’Drive. Bij het Achterland heeft
ze haar basis gelegd, door breed te kunnen
werken aan verschillende facetten van het
cultuurvak. Dat helpt haar enorm in haar
doorstroom naar deze opleiding.

De Raad voor Cultuur schrijft in haar advies2 aan de minister afgelopen jaar dat een van de knelpunten
van de huidige cultuur(educatie) keten is: “Talentontwikkeling is te weinig duurzaam en is niet goed
genoeg aangesloten op het kunstvakonderwijs en de beroepspraktijk.”
Het Achterland ziet dit knelpunt ook in het noorden, waar jongeren voldoende plek vinden om zich als
acteur te ontwikkelen, in voorbereiding op een kunstvakopleiding, maar onvoldoende als maker(breed)
en binnen andere (voor veel jongeren onbekende of minder populaire) disciplines. Daarom wil Het
Achterland juist een plek zijn waar kinderen en jongeren zich breder kunnen oriënteren en ontwikkelen.

2

https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2019/04/11/advies-cultuurbestel-2021-2024-cultuur-dichtbij-dicht-bij-cultuur
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Publiek
Wij richten ons met het Cultuurlab op kinderen (6-12 jaar) & jongeren (12 jaar en ouder) uit de
gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Achtkarspelen, Dantumadeel en Noordoost-Fryslân,
de regio Noordoost-Fryslân: Een gebied waar weinig cultuuraanbod is voor deze doelgroep.
Met onze workshops op scholen zorgen we ervoor dat kinderen (4-12 jaar) uit de regio in aanraking
komen met een breed programma van cultuur, onze grenzeloze speeltuin.
Met de voorstellingen die onze jongeren in het verdiepingsprogramma zelf maken, bereiken we ouders,
buurt- en dorpsgenoten én festivalgangers. Hierbij zetten we in op een professionele voorstelling van
hoog niveau. Dit is het eindproduct van het verdiepingsprogramma onder leiding van professionals uit
het vakgebied op locaties die er toe doen. We laten onze Achterlanders nadenken over hun identiteit
en de wereld waarin zij leven en dus delen we het resultaat daarvan met diezelfde wereld, zodat ook zij
geprikkeld worden. Dit doen we bijvoorbeeld op Welcome to the Village, de Burgummer Swingmiddag
en Simmerdeis.
In ons marketingplan (bijlage) vertellen we meer over hoe we deze doelgroepen aan ons binden.

Fair Practice Code, Governance Code Cultuur
& Code Diversiteit en Inclusie
Stichting Het Achterland hecht veel waarde aan culturele diversiteit. Binnen de organisatie streven
wij dan ook naar een zo divers mogelijke samenstelling van het bestuur, de Raad van Toezicht, de
medewerkers en de (gast)docenten die aangesteld worden.
In de regio waar Het Achterland actief is - Noordoost Fryslân - is culturele diversiteit vaak in kleine mate
te vinden in verschillende etnische achtergronden. Het Achterland gaat daarom actief op zoek naar
(gast)docenten van buiten de regio waardoor er een breder etnisch en divers profiel van de organisatie
ontstaat en betrekt zij theatermakers aan uit de urban-scene om lessen te verzorgen, bijvoorbeeld door
samen te werken met Urban House Groningen.
Maar diversiteit is natuurlijk meer dan culturele diversiteit alleen. We leren onze kinderen en jongeren bij
Het Achterland elke dag bijvoorbeeld dat het niet uitmaakt welke achtergrond je hebt, wat je seksuele
voorkeur is en of je nu arm of rijk bent. We willen een plek zijn voor alle jongeren en dat betekent
dat dit ook in de vezels van de organisatie en ons team zit en tot uiting komt. Dat zie je terug in ons
personeelsbeleid, maar ook in de uitingen naar buiten.

Fair practice

Het Achterland werkt volgens een eerlijk en transparant beloningsmodel voor alle werkzaamheden die
binnen de organisatie plaatsvinden. We vinden tenslotte dat cultuur een volwaardig onderdeel van het
leven is en dat dus cultuurmakers en -docenten ook op een eerlijke manier beloond moeten worden.
Alle uurtarieven en dagprijzen die staan vermeld in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op gangbare
uur- en dagtarieven3.
In de toelichting op de begroting lichten we de bedragen toe.

3
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Wat doen we?
Programmalijnen
Het Achterland richt zich op het verzorgen van workshops en (verdiepings)lessen en
op het ontwikkelen van een duurzaam creativiteitseducatieprogramma in de regio
noordoost Fryslân.

We maken onderscheid in de volgende
3 programmalijnen:
•	Cultuur- & creativiteitseducatieprogramma (buitenschools workshopprogramma De Molkfabryk)
- voor 6 t/m 16 jaar
•	Cultuur- & creativiteitseducatieprogramma (binnenschools workshopprogramma)
- groep 6,7,8 basisscholen Noordoost-Fryslân
•	Verdiepingsprogramma (zaterdagprogramma De Molkfabryk) - voor 12+
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In de lessen staan de kinderen en het verhaal dat zij willen vertellen centraal: we bieden ze tools waarmee
ze dat kunnen doen. Daarbij wordt er gewerkt aan de eigen ontwikkeling, zelfbewustzijn, ontdekken waar
je goed in bent en samenwerken om tot een eindproduct nog net dat beetje meer te geven.
De workshops worden (bij voorkeur) niet als losse trajecten aangeboden, maar als langdurig programma.
Wij geloven dat goede, doordachte cultuureducatie zorgt voor kinderen (en dus later volwassenen) die
zelfbewust, reflectief, creatief en met oog voor elkaar handelen. De creativiteit, oplossingsgerichtheid
en teamspirit die je tijdens cultuur- en creativiteitseducatie opdoet, maken je in het dagelijks leven meer
flexibel en zorgen ervoor dat je steviger in je schoenen staat. Dat leer je niet in 10 of 15 weken, dat leer
je door een goed doordacht programma te volgen, dat je gedurende enkele (school) jaren steeds een
stapje verder helpt.

Programmalijn 1 - Binnenschools workshopprogramma

Workshops vormen de basis van ons educatieprogramma. Laagdrempelige cultuurworkshops worden
in series van 10 tot 15 weken aangeboden op scholen in de regio Noordoost-Fryslân, of bij ons in de
Molkfabryk. De workshops zijn afgestemd op verschillende leeftijdscategorieën, namelijk 6 t/m 8 jaar, 9
t/m 11 jaar en 12 t/m 16 jaar.
Voor de binnenschoolse workshops wordt een programma ontwikkelt waarbij de school een cruciale
rol speelt. Daarbij levert de school de input voor de thema’s en de onderwerpen waar behoefte
aan is binnen het leerprogramma. Het Achterland zorgt daarbij voor de inpassing in een cultuur- en
creativiteitseducatieprogramma, zodat er gezamenlijk gebouwd wordt aan een educatieve culturele lijn. Zo
helpen we, vanuit onze eigen professionaliteit, scholen net dat stapje verder te gaan in hun cultuureducatie.
Ook hier is weer sprake van maatwerk.
Zo wil ’t Partoer graag een programma voor de kinderen vanaf groep 4. Dat komt omdat ’t Partoer veel
meer combinatieklassen heeft. ’t Partoer heeft geen ruimte om iedere groep 30 weken per jaar lessen aan te
bieden. Met directeur Karel Beke en cultuurcoördinator Jan Jonker zijn we een plan aan het uitwerken waarbij
iedere groep 10 weken per jaar les krijgt, verspreidt over 3 jaar. Zo krijgt ieder kind wel 30 lesuren, maar dan
gespreid over een langere periode.
Voor De Arke ligt er een ander voorstel. Met directeur Greet Bakker kijken we hoe we elk jaar 30 weken
cultuurles aan de groepen 6 t/m 8 aan kunnen bieden. Dit vraagt om een hele andere benadering dan bij
‘t Partoer.
De financiering van het binnenschoolse programma komt vanuit onze jaarbegroting, aangevuld met een
bijdrage van de scholen.

Gre et Bakker

(directeur basisschool De Arke in Burgum)
“Theaterlessen dragen bij aan je persoonsvorming. Wie ben ik? Waar liggen mijn krachten en
talenten? Het leert je je op verschillende manieren te uiten. Het geeft plezier en lol. Het leert je je
te verplaatsen in iemand anders en het vergroot je inlevingsvermogen. Het is een andere manier
van communiceren met elkaar en het stimuleert de creativiteit en fantasie’, aldus Greet Bakker,
directeur van basisschool De Arke in Burgum.
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Programmalijn 2 - Buitenschools workshopprogramma

Het buitenschools workshopprogramma gaan wij organiseren in De Molkfabryk. Binnen dit traject
kunnen wij ons wat vrijer bewegen en zelf meer de inhoud bepalen. Dit programma verschilt qua opzet
niet veel van het binnenschoolse programma. Enkel de kaders zoals tijd, duur, thematiek en begeleiding
zullen verschillen.
We willen met dit programma ervoor zorgen dat alle kinderen in Noordoost-Fryslân in contact komen
met goede creativiteits- en cultuureducatie, ook als dit op de school in mindere mate aangeboden wordt.
Het laagdrempelige karakter van de workshops zorgt ervoor dat ieder kind of jongere kan deelnemen en in
een vertrouwde omgeving kan experimenteren en ontdekken wat hij of zij interessant vindt. Iedere workshop
wordt aangepast op het niveau van de deelnemers, zodat iedereen kan meedoen.
De workshoptrajecten worden betaald door de ouders of verzorgers van de deelnemers.
Daarnaast worden de kosten van deze workshop, indien nodig, vergoed door het Jeugdfonds Sport en
Cultuur. Daar wijzen we de ouders actief op.
Iedere workshopreeks wordt afgesloten met een presentatie. Dit kan een voorstelling of een performance zijn,
maar ook andere presentatievormen kunnen worden ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het exposeren van
tekeningen of illustraties, of het tonen van een fotoreeks of een video.

Programmalijn 3 - Verdiepingsprogramma

De verdiepingslessen worden wekelijks op zaterdag gegeven door professionele docenten, die zelf actief
zijn als makers en performers in het culturele veld. De deelnemers krijgen les in beweging/dans, acteren
en het bedenken van concepten. Ze worden uitgedaagd om alle facetten van het artistieke maakproces
te onderzoeken. Denk hierbij aan voorbereiding, repetitie, verdieping en uitvoering.
Per schooljaar zijn er 3 blokken. Ieder blok (ongeveer 10 weken) wordt afgesloten met een
presentatiemoment. Wat er gepresenteerd wordt staat bij aanvang niet vast. De deelnemers bepalen samen
met de docent tijdens het maakproces welke presentatievorm het meest geschikt is.
Het laatste blok staat volledig in het teken van het ontwikkelen van een voorstelling en/of een performance.
Deze eindvoorstelling wordt gepresenteerd op (theater)festivals zoals ‘Simmerdeis’ en ‘Welcome tot the
Village’. De kaders van de eindvoorstelling: duur, thematiek, samenwerking en locatie, worden bepaald door
Het Achterland en de festivals. De deelnemers gaan vervolgens vanuit hun eigen ideeën en creativiteit die
kaders inkleuren.
Deze eindvoorstelling is een professioneel product, dat samen met de professionals uit het werkveld gemaakt
wordt, zodat het ook het publiek op de festivals raakt en meeneemt. Een bijzondere en waardevolle cocreatie, van de leerlingen, de docenten van Het Achterland en de festivals.

Introductiejaar en hoofdfase

Vanaf schooljaar 20/21 werkt Het Achterland met een ‘introductiejaar’ en een ‘hoofdfase’. In het introductiejaar
draait het om kennis maken, het creëren van een vertrouwde omgeving voor de nieuwe deelnemers en
leren de deelnemers de basisvaardigheden van het maakproces. De hoofdfase wordt gevormd door alle
deelnemers die na het introductiejaar doorgaan bij Het Achterland. In de hoofdfase wordt gewerkt aan meer
verdieping. Iedere deelnemer zal dit op zijn/haar eigen niveau aanvliegen. Het draait in deze fase met name
om samenwerken en een bepaalde mate van specialisatie. Met specialisatie bedoelen we de verdiepingsslag
die de deelnemers gaan maken in datgene wat ze interesseert en in het verder ontwikkelen van hun talenten.
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Maatwerk
Naast de 3 programmalijnen levert Het Achterland maatwerk. Als culturele instelling ontvangen wij
namelijk ook verzoeken uit de regio die in eerste instantie niet binnen de 3 programmalijnen passen.
Voor deze verzoeken kan Het Achterland, indien het verzoek binnen de eigen visie past, een plan op
maat maken.

Maatwerk - AutiKafé4
Een van de verzoeken die wij hebben gekregen is om een (theater)programma te ontwikkelen voor het
AutiKafe in Burgum. Het AutiKafe is een plek waar 1 keer per maand een avond wordt georganiseerd voor
jongeren met autisme. Ons is gevraagd om een van deze avonden in te richten met theater georiënteerde
activiteiten.

Maatwerk - buurthuis
Een ander mooi voorbeeld is het verzoek vanuit jongerenwelzijnsorganisatie Kearn om in het buurthuis
van Oentsjerk een workshopprogramma te ontwikkelen van ongeveer 6 weken voor jongeren uit de regio
Trynwâlden. Hiervoor maken we ook weer een programma op maat, waarbij we onze methode toepassen
binnen de kaders en de wensen van Kearn.

Maatwerk - AZC Burgum
Hier zien wij een kans! Om daadwerkelijk ieder kind en iedere jongere uit de regio een plek te bieden,
willen wij in de toekomst ook voor de kinderen en jongeren uit het AZC Burgum een programma
ontwikkelen. Hiervoor zijn nu nog geen concrete stappen gezet, maar dit gaan wij wel doen. Ze leren hun
verhaal vertellen, reflecteren, creatief denken en oplossingen aandragen. Allemaal eigenschappen die in
het latere leven van pas komen. Daarnaast zorgen de lessen natuurlijk voor afleiding en een manier om
spelenderwijs de werkelijkheid even te ontvluchten.

Presentaties en
performances

Alle ervaringen en resultaten die worden opgedaan
door de kinderen en de jongeren, zowel in de work
shops, als in het verdiepingsprogramma, worden
vertaald naar een presentatievorm. Deze presentaties
vormen de (eind)producten van een onderzoeks
periode. De kinderen en jongeren worden geprikkeld
door te experimenteren met verschillende, vaak
multidisciplinaire, werk- en presentatievormen en dit
samen te smeden tot een eindproduct dat ook voor
toeschouwers interessant is.

4
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https://autikafe.nl/

Les van ervaren professionals
Alle betrokken docenten zijn zelf actief in het culturele veld. Het Achterland creëert zo nieuwe
werkplekken voor talentvolle makers en docenten uit het culturele werkveld.
Afgelopen cursusjaar hebben we gewerkt met Milan Schudel (dans/beweging), Afke Manshanden
(theatervormgeving) en Joeso Peters (theatermaker/acteur). De kracht van dit docententeam
zit hem in de bevlogenheid waarmee ze hun vak uitoefenen. Hun enthousiasme werkt zeer
aanstekelijk en motiverend. De cv’s van de docenten zijn als bijlage toegevoegd.
Voor het verdiepingsprogramma gaan we ook de komende jaren samenwerken met Milan, Afke en
Joeso. Het fijne is dat zij, net zoals wijzelf, meegroeien met de organisatie. Wij hechten hier heel veel
waarde aan en zien het daarom ook als onze plicht om met dit team verder te bouwen aan de toekomst
van Het Achterland.
Tegelijkertijd gaat het team groeien. We hebben natuurlijk docenten nodig die het workshopprogramma
gaan uitvoeren en docenten die in het verdiepingsprogramma de nieuwe groep gaan begeleiden.
Dit levert heel veel nieuwe kansen op. Met het binnenhalen van nieuwe docenten verrijken we de kennis
en expertise die nu al in het team is geborgd.

Docenten verdiepingsprogramma:

Naast Joeso, Afke en Milan zijn we aan het nadenken wie we verder aan het team zouden willen
toevoegen. Er zijn contacten met:
Karel Hermans
(theatermaker)
Mohamed Yusuf Boss
(danser/choreograaf)
Cristel Hakvoort
(spel/jeugtheater/poppenspel/dans)

Workshopdocenten:

Het workshopprogramma is op dit moment in ontwikkeling. Zodra dit volledig vaststaat, kijken we
naar geschikte kandidaten om de lessen van die programma te verzorgen. We denken hierbij aan
een combinatie van ervaren docenten, ondersteund door studenten en/of afgestudeerden van de
opleiding Docent theater van NHL-Stenden. Zo bieden we ook jonge docenten de kans om zich
verder te ontwikkelen. Ook wordt er in dit verband samen gewerkt met Eline de Vries. Eline heeft
een aantal jaar geleden ‘Boomtheater’ opgericht. Vanuit deze organisatie worden al theaterlessen
op scholen aangeboden. Eline is zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van een duurzamer
cultuureducatieprogramma. Dus een samenwerking ligt voor de hand. Eline heeft vanuit ‘Boom’ een
aantal workshopdocenten die voor onze workshopactiviteiten ingezet kunnen worden.
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Wat zijn de plannen?
Een kijkje in de toekomst
Producties en een inspirerende leeromgeving
Professionele docenten verzorgen workshops en lessen die inspireren, motiveren en
enthousiasmeren. De jongeren maken samen met de docenten diverse producties per jaar, met
aan het einde van het schooljaar een slotvoorstelling die speelt op verschillende (theater)festivals
in Fryslân. Voor schooljaar (19/20) zijn dat Simmerdeis, Welcome to the Village en Noorderzon.
De programmeur van Welcome to the Village, Jonathan Offereins, heeft ons gekoppeld aan de
IJslandse theatermakers Alexander Roberts en Ásrún Magnúsdottír. Dit IJslands duo heeft de
voorstelling ‘Teenage songbook of love and sex’ gemaakt samen met een groep IJslandse jongeren. In
deze voorstelling zingen de jongeren eigen geschreven nummers over liefde, seksualiteit en identiteit.
Op basis van dit concept (de kaders) gaan de deelnemers van Het Achterland aan de slag. Ze gaan
schrijven, repeteren, acteren en decors en kostuums maken.
In verband met het Coronavirus wordt de samenwerking met Asrun en Alexander uitgesteld. Mogelijk
kunnen we het project in samenwerking met Explore the North uitvoeren. Jonathan is daar ook
programmeur. Dit traject is verder nog niet onderzocht, dus daar kunnen we nu nog niet zoveel over
zeggen.
Het idee om met de IJslandse theatermakers samen te werken heeft ons wel geïnspireerd. We zien het
als een kans om ieder jaar de eindvoorstelling in samenwerking met een internationaal gezelschap te
organiseren. Voor de zomer van 2021 zou dat dus een vervolg kunnen zijn op de samenwerking met
Asrun en Alexander.
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Daarnaast ziet Het Achterland het als een kans om de samenwerkingen met de ‘lokale’ festivals verder
te onderzoeken. Kunnen we bijvoorbeeld een meerjarige samenwerking aangaan met Welcome to the
Village, waarmee we bijvoorbeeld een eindpresentatie plek hebben voor onze eerstejaars? En is er
vanuit daar een brug te leggen naar festivals als Oerol en Festival der Aa? Wij denken van wel en gaan
dat onderzoekstraject optimistisch tegemoet.

Creativiteitseducatie - een duurzaam traject
Het Achterland verzorgt vanaf 2021 mede de inhoudelijke invulling van creativiteitseducatie
in het basisonderwijs in de regio Noordoost-Fryslân. Hierbij vinden we de aansluiting bij de
doelstellingen van KEK2 en Keunstwurk.
Vanuit Keunstwurk wordt met grote interesse gekeken naar de ontwikkelingen van Het Achterland.
Wij zijn dan ook veel in gesprek met Anne Graswinckel (adviseur cultuureducatie) om onze positie in het
educatieve landschap van Fryslân vorm te geven. We hebben de gezamenlijke ambitie om het culturele
lesaanbod te verbreden en te verrijken. Hierin komt de samenwerking met De Waldsang ook weer om
de hoek kijken. Zij zijn de aanbieder in muziekeducatie en wij zijn de aanbieder in creativiteitseducatie.
We zien voor onszelf, naast het verzorgen van creativiteits- en cultuureducatietrajecten, ook een rol
als sparringspartner en adviseur voor cultuureducatie in Noordoost-Fryslân. We staan organisaties
en scholen graag bij in het ontwikkelen van waardevolle cultuureducatietrajecten vanuit onze eigen
expertise.

Voor beeld KE K2
KEK25 is een visie op cultuuronderwijs. Een visie waarmee cultuuronderwijs een
plek krijgt in het bestaande curriculum van de school. Daarmee wordt ook een
pad uitgestippeld om met kunst, cultuur en taal het bestaande curriculum te
verrijken tot toekomstgericht onderwijs. Het laat creativiteit de motor zijn. Een
manier van denken, om het onderwijs op een betekenisvolle manier vorm te
geven. Een missie om cultuur, kunst en taal op een bewustere manier onderdeel
uit te laten maken van het onderwijs.

5

https://www.keunstwurk.nl/projecten/kek-cultuureducatie/
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Verwachte groei in de programmalijnen
In het volgende schema laten we de verwachte groei zien per programmalijn. In verband met het
Coronavirus zullen we helaas niet in het huidige schooljaar al starten met het workshopprogramma,
zoals we van plan waren als pilot.
Deelnemers workshopprogramma binnenschools
Cultuurjaar

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025

Aantal deelnemende scholen
- Tytsjerksteradiel

Vervalt ivm
Corona

Aantal deelnemende scholen
- regio NO-FRL

3

4

5

6

7

0

4

6

8

10

Deelnemers workshopprogramma buitenschools (in De Molkfabryk)
Groeiprognose workshopprogramma buitenschools (in de Molkfabryk)
Cultuurjaar
Leeftijdsgroep

20/21

21/22

Dag 1

Dag 1

22/23
Dag 1

23/24
Dag 2

Dag 1

24/25
Dag 2

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2 Blok 1 Blok 2

6 - 8 jaar

8

8

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

9 - 11 jaar

8

8

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12 - 18 jaar

8

8

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Totaal

48

60

120

144

216

Deelnemers verdiepingsprogramma
Cultuurjaar

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 - 2022

2022 - 2023

2023 - 2024

2024 - 2025

8

5

4

4

10

7

5

5

12

8

6

6

14

10

7

15

12

Lichting
2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022
2022 - 2023
2023 - 2024
2024 - 2025
Totaal aantal
deelnemers

15
8

15

23

31

36

40

In deze verwachte groei hebben we de maatwerk programma’s niet meegenomen. Wij verwachten dat we in
de komende 4 jaar meer bekendheid krijgen in de regio en erop in dat bedrijven en instellingen ons weten te
vinden voor cultuurprogramma’s op maat.
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De stip op de horizon!

Los van de verwachte groei in onze programmalijnen willen wij over 5 jaar een sterke positie hebben verkregen
in Burgum en Noordoost-Fryslân. Er is een duurzame infrastructuur opgebouwd tussen diverse onderwijsen cultuurinstellingen op het gebied van cultuureducatie. Daarbij beginnen we dichtbij huis, in Burgum en
Tytsjerksteradiel, en breiden dit langzaam uit naar meer plekken in de regio.
‘Het Achterland Burgum’ dient als format voor dependances op andere locaties in Fryslân waar dezelfde
behoefte bestaat. Dit is de stip op de horizon. Hierbij doen we een beroep op de samenwerking met Anne
Graswinckel en de ‘meimakkers’ die verbonden zijn aan het educatieteam van Keunstwurk. De meimakkers
zijn als het ware de ‘makelaars’ die de verbinding leggen tussen vraag en aanbod, waarbij het onderwijs de
vraag levert en Het Achterland voorziet in het aanbod.

Samenwerkingen
Festivals

Het Achterland is continu op zoek naar de verbinding met het werkveld. Uitgangspunt hierbij is dat de
leeromgeving van de kinderen en jongeren zo snel mogelijk aan de praktijk wordt gekoppeld. Zo werken we
samen met festivals zoals ‘Welcome tot the Village’ en ‘Simmerdeis’. Deze festivals bieden ons een perfecte
plek om de eindvoorstelling van het schooljaar te presenteren: we bereiken een groot publiek en bieden de
jongeren een plek om kennis te maken met de professionele creatieve industrie. Het Achterland gelooft niet in
een puur theoretische benadering van kunst en cultuur. Bij Het Achterland gaat het juist om het creëren van
een omgeving waarin de jongeren worden uitgedaagd om hun intrinsieke creatieve motor te ontwikkelen en
om deze creativiteit te uiten.

Onderwijs

Het Achterland investeert ook in samenwerkingen met de basisscholen uit de regio. Zo lopen er momenteel
gesprekken met De Arke, De Reinboge en ’T Partoer uit Burgum. Doel van deze samenwerking is om
gezamenlijk een nieuwe impuls te geven aan het cultuuronderwijs.
Omdat Het Achterland is gehuisvest in Burgum, voelt het voor ons als een logische stap om eerst de
verbinding te leggen met de directe omgeving. Hierdoor kan er een sterk fundament worden opgebouwd met
veel draagvlak, dat daarna regio-breed uitgebreid kan worden.

A nne Graswi nckel
(adviseur cultuureducatie)

“Het initiatief van het Achterland juich ik zo van harte toe. Het is voor mij altijd de stip op de horizon. Jonge
mensen die hun verhaal ontdekken en dan ook nog een mooie plek hebben met enthousiaste en deskundige
begeleiding van makers. En dat op een goede plek in de provincie. In de provincie!!
Eigenlijk zijn jullie de ideale aansluiting op dat waar wij met het onderwijs ook mee bezig zijn binnen het KEK2
plan. Wat is je verhaal als jongere in Friesland, wat is je talent en hoe kunnen wij jouw verhaal sterker maken.
Voor mij past jullie initiatief dus helemaal in de lijn die we met KEK2 en het team educatie van Keunstwurk
ingezet hebben! Vooralsnog richten wij ons voornamelijk op het primair onderwijs. Maar we zouden graag
duurzamer aansluiten ook op het voortgezet onderwijs. Dus ik zou het toejuichen dat we samenwerken en
krachten bundelen. Daar voorzien de middelen tot op heden nog niet in. Het zou daarom geweldig zijn als
er additionele financiëring gevonden kan worden zodat wij stappen daarin kunnen zetten om veld, visie en
talenten uit de regio te kunnen verbinden”.
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In samenwerking met Keunstwurk verkennen we de mogelijkheden om het format van Het Achterland
in andere delen van Fryslân te realiseren. Keunstwurk staat achter ons concept en kan in dit traject
ondersteuning bieden op verschillende gebieden. Denk daarbij aan de inzet van kennis en expertise op gebied
van cultuureducatie en de inzet van netwerk met scholen (zowel PO als VO) om groei mogelijk te maken.
Daarnaast is Anne Graswinckel (coördinator cultuureducatie en KEK2) een belangrijke sparringpartner.

Facilitair

In samenwerking met De Molkfabryk kunnen wij ook voorzien in een aantal facilitaire diensten. Zo beschikt
De Molkfabryk over een oefen- & presentatieruimte waarvoor Het Achterland allerlei technische voorzieningen
heeft getroffen. Partijen zoals Modestodûns Friesland en Het Iepenloftspul Burgum maken reeds gebruik van
deze faciliteiten. Daarnaast is de wens vanuit De Arke om de eindmusical van groep 8 bij ons in De Molkfabryk
uit te voeren. Hiermee dragen we bij aan de ‘broeinestfunctie’ van De Molkfabryk!

Financiën

Het Achterland doet een beroep op structurele financiële steun van de Provincie Fryslân. Dat doen wij omdat
wij vinden dat wij een essentiële functie vervullen in een krimpgebied. Ons aanbod sluit aan bij het bestaande
cultuuraanbod én gaat verder dan dat. We zijn vernieuwend en ondernemend. Niet alleen een plek waar
kinderen en jongeren kunnen floreren, maar ook professionele makers en docenten kunnen bouwen aan hun
beroepspraktijk.

Fondsenwerving

Daarnaast proberen we onze activiteiten en projecten te financieren met steun van landelijke fondsen, zoals
het VSB Fonds en Fonds Cultuurparticipatie. Gesprekken met deze fondsen lopen.

Eigen inkomsten

Deelnemers aan het Verdiepingsprogramma en aan het Buitenschoolse workshopprogramma betalen lesgeld.
Het lesgeld is meer dan kostendekkend. De verwachte groei van beide programmalijnen zorgt ervoor dat we
als organisatie meer en meer op eigen benen kunnen staan. Ook de maatwerktrajecten dragen hieraan bij. Zie
hiervoor ook het dekkingsplan.

Sponsoren in de regio

Ook richten we ons op ondernemers uit de regio om Het Achterland te sponsoren, waardoor we het draagvlak
vanuit de regio vergroten. Huidige sponsoren zijn De Rabobank en De Pleats. Het Achterland is aangemerkt
als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is gunstig voor partijen die ons willen ondersteunen.
Ondernemers die ons steunen worden natuurlijk altijd vermeld in persuitingen en op onze site. Daarnaast
zullen wij voor hen een interessant sponsorprogramma op maat ontwikkelen, waarmee we ze bedanken voor
hun bijdrage.
De begroting en het dekkingsplan zijn als bijlage toegevoegd.
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