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Inhoudelijk jaarverslag 2013  
 
Cultuur in Vrije Tijd en Talen 
 
Organisatie structuur   
Afdelingshoofd   Leo Sanders 
Cursus coördinator   Majanka Timmers  
Coördinator muziek   Onno Bosch   
Coördinator muziektheater  Peter van Bergen  
Coördinator talen   Elly Outmaijjer  
Docenten: 
43 met een dienstverband (CiVT) 
42 zonder dienstverband (CiVT) 
14 zonder dienstverband (Talen) 
 
 
Rechtspositionele wijzigingen voor docenten met een dienstverband 
 
Inleiding 
 
In 2012 kwamen directie en OR tot een instellingsregeling. Uit het jaarverslag van dat jaar: De 
instellingsregeling geeft de kaders voor het overleg tussen de werkgever en de individuele 
werknemer met een dienstverband over de inroostering van werkzaamheden en werktijden. De 
regeling kan richtlijnen of voorschriften bevatten omtrent de omvang van taken of 
werkzaamheden of omtrent de onderlinge verhouding tussen lestaken en niet-lesgebonden taken. 
De regeling bevat de taakelementen en categorieën werkzaamheden die binnen de instelling 
voorkomen. 
De instellingsregeling ligt in het verlengde van wat de CAO-KE ons op dat gebied voorschrijft en 
omvat intern gemaakte afspraken betreffende de verhouding les en niet-lesgebonden uren van 
de docenten. In die zin zijn het voor de instelling uniek gemaakte afspraken, geldend voor alle 
docenten met een dienstverband.  
 
Het protocol van plaatsing en toewijzing van werkgelegenheid 
In de CAO KE 2012-2013 is nieuwe regelgeving bij afvloeien ten gevolge van autonome daling 
opgenomen (lees: verminderde belangstelling). Uit de CAO: Bij verminderde belangstelling zal de 
afvloeiing bij die docent plaatsvinden waar de leegstand zich voordoet. In de uitwerking wordt dus 
niet meer enkel naar de afvloeiingsvolgorde gekeken en dientengevolge niet meer 
noodgedwongen  - en vaak ongewenst - met leerlingen geschoven. Een niet onbelangrijke 
koerswijziging met vergaande gevolgen voor de uitvoering en bewaking van het proces. 
Het door de afdeling geproduceerde Hart protocol van plaatsing en toewijzing van 
werkgelegenheid verschaft duidelijkheid over de te volgen route zoals die zich bij de meest voor 
de hand liggende situaties in deze instelling kunnen voordoen. 
 
Compartimenten 
Compartiment: uit de CAO KE: een verzameling arbeidscontracten waarvan de 
functieomschrijving en de werkzaamheden (nagenoeg) identiek zijn, op basis waarvan een 
afvloeiingsregeling wordt vormgegeven.  
 
De compartimenten, die jaarlijks  vóór 1 september na overleg met de ondernemingsraad 
worden vastgesteld, zijn dit jaar herzien en maken deel uit van het protocol. Het protocol geeft 
o.a. antwoord op vragen die zich voordoen als docenten in twee of meer compartimenten 
werkzaam zijn. Ook beschrijft het de specifiek geldende procedures voor de klassikale lessen 
van docenten werkzaam in het compartiment beeldend/ruimtelijk, dans of schilderen/tekenen. 
Deze groep van docenten wordt op basis van hun specialisme, welke in de cursusomschrijving is 
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opgenomen, aan een groep cursisten gekoppeld en worden als zodanig als eenmanssecties 
beschouwd. 
 
Competenties binnen de afdeling muziek 
In het kader van kwaliteitscontrole op bijzondere lesvormen zoals: leiding geven aan een 
ensemble, orkest of band, groepsles plus en groepsles aan zes of meer leerlingen, zijn eveneens 
specifieke competenties geformuleerd. 
 
Het protocol van plaatsing en werkgelegenheid is op 30 mei 2013 aan de OR voorgelegd en in de 
originele versie door hen geaccordeerd.  
 
Kwaliteitszorg 
Met alle docenten met een dienstverband is een jaartaakgesprek gevoerd. Het jaartaakgesprek is 
voor wat de gedane en toekomstige urenbesteding van een docent concreter dan het vertrouwde 
functioneringsgesprek, het gaat een stap verder. De afspraken over taken voor het nieuwe 
cursusjaar worden niet allen ter plekke gemaakt maar gelijktijdig in een overzichtelijk 
urenoverzicht opgenomen. Dit verschaft leidinggevende en betrokken docent helderheid over de 
persoonsgebonden verhouding van lesgebonden uren en niet-lesgebonden uren. 
 
Studiedagen voor docenten van de afdeling muziek 
Ook in 2013 stonden er 2 studiedagen op het programma. Als gevolg van het wegens ziekte 
tijdelijk wegvallen van het afdelingshoofd besloot de directie om de studiedagen naar later en 
nog nader te bepalen datum in 2014 door te schuiven. 
 
Inhoudelijk 
 
Ontwikkelingen in het cursusaanbod 
Hart kan zich t.o.v. de concurrenten onderscheiden in kwaliteit, mogelijkheden en 
deskundigheid en meerwaarde toevoegen aan haar producten dan de concurrent dat doet. Het 
brede aanbod van Hart biedt mogelijkheden tot samenwerking van meerdere disciplines en 
biedt de kans ook daarin aanbod te ontwikkelen. 
 
Huidig aanbod 
Hart biedt cursussen binnen de volgende acht disciplines: 

 muziek 
 dans & theater 
 beeldende kunst & vormgeving 
 fotografie &audiovisuele vormgeving 
 talen 
 kunstgeschiedenis & beschouwing 
 literatuur & schrijven 
 persoonlijke ontwikkeling / body & mind 
 computer en nieuwe media is niet in het huidige aanbod opgenomen (doelstelling 2014) 

 
Alle disciplines zijn in meer of mindere mate terug te vinden in het huidige cursusaanbod. Vanuit 
de visie van Hart en de geschetste ontwikkelingen is het noodzakelijk over de hele linie bestaand 
cursusaanbod te schrappen, uit te breiden en te vernieuwen. In feite de voortzetting van het 
reeds in 2012 ingezette beleid.  
 
Productaanbod en klantprofiel 
Diverse onderzoeken (o.m. door Motivaction in opdracht van Hart) geven informatie over (te 
verwachten) ontwikkelingen met betrekking tot het productaanbod en het klantprofiel. 
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Productaanbod. Het Sociaal Cultureel Planbureau verwacht dat de behoeften van de gebruikers 
zullen veranderen:  

 meer aan traditie gebonden disciplines en genres (de “gecanoniseerde cultuur”) zullen 
terrein verliezen aan mediagenieke genres en disciplines.  

 mensen willen graag zelf kunnen kiezen en hun tijd is beperkt. 
 er is behoefte aan aantrekkelijke formats en minder formele vormen van leren zoals 

coaching, inspirerende workshops en peer education (“leren van elkaar”).  
 lang lopende lessenseries zullen minder populair worden. Digitale ontwikkelingen zullen 

ook op dit terrein steeds meer invloed krijgen (zoals communities op het internet, 
sociale media).  

 het Bredeschool concept zal steeds gebruikelijker worden in basisonderwijs, waardoor 
de muziekles, dans- of theater les in de vrije tijd steeds vaker onderdeel wordt van het 
buitenschools aanbod. Hier liggen veel kansen voor kunstaanbieders. 

 
Klantprofiel. De huidige klant: 

 is op zoek naar kwaliteit, is doelbewust en betrokken en heeft een brede interesse en 
 wil vernieuwend aanbod.  
 vindt het verhaal achter een product of dienst steeds belangrijker en is op zoek naar 

samenhang en verbinding en verenigt zich in een collectief met anderen voor een 
bepaald doel. 

 wil een cursus op maat en wil die volgen op een moment dat het hen uitkomt. 
 wil duidelijke informatie over ervaring/CV docent, vorm van het programma, niveau en 

opbouw van de cursus, dag, duur, tijdstip, bereikbaarheid, prijs. 
 de potentiële klant snuffelt graag en is minder doelbewust dan de huidige cursist. 
 wil duidelijke informatie over praktische aspecten: dag, duur, tijdstip, bereikbaarheid, 

prijs, benodigd materiaal. 
 
Concurrentie 
Toenemende concurrentie, zowel in aanbod als in prijs (vergeleken met collega-instellingen zijn 
de gemiddelde cursusprijzen bij Hart hoog) en zowel van plaatselijke, regionale als landelijke 
instellingen (Vrije Academie), is één van de factoren die van invloed is op de verkoop van 
cursussen. 
 
In de nabije omgeving spelen voor Hart concurrenten als Cisca en Tinholt een rol. Ook 
samenwerkingspartners in de stad zoals de bibliotheek zijn concurrerend met hun aanbod qua 
inhoud en prijs. Hart kan zich t.o.v. de concurrenten onderscheiden in kwaliteit en 
deskundigheid en meer waarde toevoegen aan haar producten dan de concurrent dat doet. Het 
brede aanbod van Hart biedt mogelijkheden tot samenwerking van meerdere disciplines en 
biedt de kans ook daarin aanbod te ontwikkelen. Daarbij is het de uitdaging actuele 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld in digitale en mediagenieke genres) te signaleren en daar met 
nieuw, vernieuwend of verrassend cursusaanbod op in te spelen en zo mogelijk concurrenten 
voor te zijn of blijven. 
 
Speerpunten van het cursusaanbod 
Op korte termijn:  

 snoeien in het aanbod om redenen van kwaliteit, niet passend binnen aanbod, niet 
lopend 

 aanbod binnen disciplines verbreden voor meerdere leeftijdscategorieën 
 aanbod binnen disciplines vernieuwen 
 waar mogelijk en nodig binnen een discipline een doorgaande lijn neerzetten (van basis 

naar vervolg en eventuele specialisatie) met een duidelijk plafond 
 inzetten op culturele actualiteit door ontwikkeling van samenhangend aanbod lezingen 

en excursies  



 4 

 de samenwerking aangaan met partners in de stad 
 de samenwerking aangaan met collega-instellingen op het gebied van 

aanbodontwikkeling en uitwisseling docenten 
 indien passend binnen een discipline cursisten gelegenheid geven werk te presenteren > 

ook dans, zang, en theater 
 starten met nieuwe vormen als workshopmiddagen en open ateliers 
 gaandeweg anderen gelegenheid geven in het ‘huis van Hart’ cursussen aan te bieden 

 
Op middellange termijn: 

 samenwerking / cross-overs maken: muziek <> dans <> theater <> musical<> andere 
disciplines 

 uitbreiding nieuwe vormen als open ateliers, vakantieateliers en workshops 
 
Op lange termijn: 

 van acteerstudio tot Jeugdtheaterschool 
 (naschools) aanbod in de wijken 
 aanbod voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking 

 
 
Muziek 
Belangrijk uitgangspunt bij de innovatie van het cursusaanbod is een betere integratie van 
enerzijds de ontwikkeling van individuele instrumentale vaardigheden en, anderzijds, 
samenspelen met anderen als een vanzelfsprekend onderdeel van het muziek maken. Periodieke 
optredens worden een onmisbaar onderdeel van de cursussen. 
In augustus  2012 zijn we  gestart met de nieuwe lesvorm ‘Groepsles Plus’, voor kinderen van 8 
t/m 11 jaar. Kenmerkend voor deze vorm is de modulaire opzet: wekelijkse groepslessen op het 
eigen instrument worden afgewisseld met samenspelblokken, waarin een aantal 
instrumentgroepen samenkomen in een ‘orkest’ en in een paar repetities toewerken naar een 
uitvoering. De Groepsles Plus uitvoeringen hebben plaatsgevonden in februari en in juni en 
werden zeer gewaardeerd door zowel spelers als publiek. Niet onbelangrijk bij deze lesvorm dat 
het door een team van docenten wordt vormgegeven. De lessen, repetities en uitvoeringen 
vinden altijd plaats op dezelfde dag en tijd. De verschaft optimale duidelijkheid aan leerlingen en 
hun ouders en maakt het tevens mogelijk dat het volledige docententeam bij de repetities en 
uitvoeringen aanwezig kan zijn. In dat opzicht heeft Hart een uniek product in huis. 
In augustus 2013 is gestart met een tweede (vervolg)jaar van deze lesvorm. Daarnaast zijn ook 
weer nieuwe eerstejaarsgroepen samengesteld. 
 
Geënt op de modulaire opzet van de Groepsles Plus zijn we in augustus ook begonnen met een 
vergelijkbaar aanbod voor nieuwe doelgroepen. 
 
 ‘Zingen voor Kids’ is een 15-weekse cursus voor kinderen van 8 t/m 11 jaar, die 2 maal per jaar 
start. In de cursus wordt gewerkt aan stemtechniek en samenzang, de cursus sluit af met een 
uitvoering.  
Popschool basics is een jaarcursus voor aspirant popmuzikanten in de leeftijd 12-18 jaar. Ook in 
deze cursus worden instrumentale/vocale lessen afgewisseld met samenspelprojecten (in 
popband formaat of kleinere  ‘unplugged’  bezettingen). 
 
De gedachte achter initiatieven als Popschool basics en Harlem Unplugged Orkestra is dat 
hiermee in de langere leerlijn een logisch vervolg wordt geboden op de Groepsles Plus. 
 
Jaarcursussen en kortlopend cursusaanbod 
Niet alleen Hart, maar zoals wat eenvoudig onderzoek uitwees ook andere instellingen voor 
cultuur in vrije tijd, ondervonden de nodige hinder van de recessie. Het behoeft nauwelijks 
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uitleg dat wij dit in een sterk dalend leerlingenaantal bevestigd zagen. De klap van het 
geconstateerde tekort kwam extra hard aan temeer daar wij juist in de veronderstelling waren 
dat de onderstaande getroffen maatregelen in de tarifering van de jaarcursussen muziek een 
positieve uitwerking op die aantallen zou hebben, maar toch tenminste het leerlingenaantal zou 
bestendigen. 
  
Spijtig is ook de constatering dat het facilitaire bedrijf niet in staat is gebleken om in alle 
gevallen adequaat op potentiele klanten te reageren of nieuwe inschrijvingen correct te 
verwerken. Een eerste stap tot reorganisatie van de afdeling is in 2013 genomen. 
 
Genoemde maatregelen voor de jaarcursussen muziek waren: 
dat de tarieven voor Haarlemse en leerlingen van buitengemeenten gelijk werden  getrokken. in 
de praktijk een tariefsverlaging voor die laatste groep leerlingen 
dat de tarieven voor leerlingen onder de 21 jaar vrijwel gelijk bleven 
alleen de tarieven voor volwassenen en de exclusieve lesvormen, zoals de individuele les, 
verhoogd werden 
dat de tarieven voor samenspel (ensembles, bands, orkesten) gelijk werden getrokken 
 
Wat heeft Hart ondernomen om die leegstand te lijf te gaan? Net als een eerder in 2013 
gelanceerde maand van gratis proeflessen werd dit wapen ook nu weer in de strijd gegooid. 
Ditmaal zonder beperking van één actiemaand maar als een doorlopend en - zoals al gauw bleek 
- aantrekkelijk aanbod waar gretig gebruik van werd gemaakt. Niet onbelangrijk is de 
constatering dat een eenmaal gevolgde proefles in vrijwel de meeste gevallen in een 
vervolgvraag resulteert. 
 
De leegstand had meerdere nadelige effecten: verminderde lesgeldinkomsten, aangezegd 
deeltijdontslag binnen in enkele secties van de afdeling muziek, docenten die daardoor extra 
onder druk kwamen te staan en onverminderde docentlasten voor maximaal 12 maanden. Het 
perspectief voor 2014 is dat de leegstand niet volledig kan worden weggewerkt, dit geldt dan 
vooral voor de secties accordeon, harp en basgitaar.  
 
Samenspel 
Bij Hart zijn diverse ensembles en bands actief, die wekelijks repeteren onder leiding van een 
docent-dirigent. De meeste van die ensembles hebben een stabiele bezetting en voldoende 
continuïteit, waardoor ze jaren achtereen actief blijven. In augustus 2013 is ook een nieuw 
heterogeen  ensemble  gestart dat zich speciaal richt op jeugdige strijkers, blazers, harpisten, e.d.  
(11-14 jr.) met een stilistisch breed repertoire : het Harlem Unplugged Orkestra. 
 
Voor jonge kinderen is het aanbod aan kortlopende cursussen ongewijzigd voortgezet. Muziek 
op Schoot, algemeen oriënterende cursussen zoals Spelenderwijs muziek, gitaarcursussen voor 
jonge kinderen zijn weer van start gegaan. Daarnaast is er nieuw aanbod gegeneerd, zoals de 
eerder genoemde jaarcursus Popschool Basics voor de basisbezetting van een popband.  
 
Uitvoeringen en Projecten 
In 2013 heeft de muziekafdeling van Hart weer vele uitvoeringen georganiseerd op 
aansprekende podia in de stad. 
 
Popkoor Haarlem, een langlopend initiatief met onze partner, het Patronaat, heeft twee grote 
optredens gegeven in de Grote Zaal van het Patronaat, in februari en in juni.  In één van die 
optredens werd het koor, zelf al 50 zangers groot, nog eens aangevuld met het koor Haarlem 
Nocturne, uitmondend in een overvol podium met ruim 80 zangers, plus een band.  
 
De jaarlijkse Bandmarathon in de Kleine Zaal van het Patronaat (juni) was wederom een groot 
succes. 
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In het Patronaat Café hebben we in de maanden februari-april vier druk bezochte avonden 
georganiseerd, twee bandavonden met Pop en Rock en Jazzbands en twee  ‘unplugged’ avonden 
met kleinere bezettingen. 
 
Tijdens de 48 uur van Bach (maart) heeft Hart een bijzonder programma verzorgd in de grote 
zaal van de Philharmonie.  Zes ensembles in zeer diverse samenstellingen hebben verrassende 
vertolkingen gegeven van stukken van deze grote componist.  
Hart ensembles hebben zich ook gepresenteerd in de Lutherse Kerk (januari) en in de 
Doelenzaal (april). 
 
Bijzonder was ook de bijdrage van Hart aan het Houtfestival (juni). Het project ‘Haarlem Saxt’ 
opende het festival op het Houtpodium. Haarlem Saxt was in eerste aanleiding een initiatief van 
Hart die daarvoor de samenwerking met drie collega muziekscholen zocht, t.w. De 
Wereldmuziekschool, de Haarlemse Saxofoonsolo en het Muzenhuis. De Wereldmuziekschool 
trok zich gaandeweg het voorliggend traject terug zodat het op zich unieke 
samenwerkingsverband zich tot genoemde drie instellingen beperkte. 
Ruim 70 saxofonisten, in alle leeftijden, speelden originele arrangementen onder de 
inspirerende leiding van saxofoonorkest Artvark. Daarnaast speelden Hart bands en ensembles 
op het Talentenpodium. 
Geïnspireerd door het Frans Hals jaar heeft de beeldende kunstafdeling van Hart het 
festivalterrein opgefleurd met een schilderhappening  voor festivalbezoekers. 
 
Uitvoering Stabat Mater van Pergolesi in De Muziekzaal (project zang klassiek). 
 
Voorspeelavonden. Elke muziekdocent organiseerde tenminste 1 voorspeelavond. Openbare 
maar voornamelijk door familie bezochte presentaties.  
 
Klassieke avonden. Op verzoek van een van de docenten is een eerder uitgevoerd initiatief uit de 
kast gehaald en opnieuw vormgegeven. De avonden kenmerken zich door de heterogene 
programmaonderdelen die tezamen voor een gevarieerd aantrekkelijk luisterprogramma garant 
staan, tevens uitstekend podium voor leerlingen die zich op een vakstudie muziek voorbereiden. 
 

Verspreid over de diverse uitvoeringen hebben ca. 600 muzikanten gespeeld voor een publiek 
van ca. 2500 personen. 

 
Muziektheater 
Doelgroepen. 
HART bood in 2013 voor de leeftijden 8 – 25 jaar opleidingen en cursussen muziektheater aan 
voor: 
1) hobbyisten  (cultuur in vrije tijd),  
2) cursisten die later het vak in willen  
 
Lesvormen 
Cursussen en opleidingen werden aangeboden in de vormen: 
a. jaaropleidingen musical  en tapdans (musicalschool) 
b. kort lopende opleidingen en cursussen: 
  - basisopleiding musical (musicalschool) 
 - vooropleiding theater/artiest 
 - vooropleiding dans 
 - korte cursussen muziektheater en mini-musical     
          
De HART Haarlem Musicalschool o.l.v. Danny Poetiray 
De Musicalschool kent drie afdelingen en hanteert een leerlijn: 
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1. Basisopleiding   leeftijdscategorie   8-11   jaar 
2. Onderbouw    leeftijdscategorie   9-14   jaar 
3. Bovenbouw    leeftijdscategorie  13-19  jaar 
4. Tapdans (additioneel) leeftijdscategorie  12-25 jaar 
  
Inhoudelijk en presentaties  
De Musicalschool is inhoudelijk succesvol geweest in 2013. Cursisten en ouders waren zeer 
enthousiast over de ontwikkelde vaardigheden in dans, zang en spel. Deze werden met name 
getoond tijdens presentaties in Osnabrück, het Patronaat, de twee eindvoorstellingen in de 
Stadsschouwburg van Haarlem, De Stad als Podium en tijdens Open Dagen van Hart. 
 
Gemeenschap  
De binding van de Musicalschool met de klanten was sterk. Leiding, productiemedewerkers,  
docenten, cursisten en bijbehorende achterban vormen een hechte gemeenschap. 
 
Publiciteit  
Aanvullend op de website van Hart werd een eigen face-book pagina ten uitvoering gebracht. 
Deze blijkt goed te werken als informatiebulletin voor klanten (cursisten en achterban). De 
pagina wordt druk bezocht en draagt sterk bij aan het gemeenschapsgevoel rond de 
Musicalschool.  
 
De toekomst van de Musicalschool 
In het voorjaar van 2013 richtte Danny Poetiray een eigen Music & Dance Center op. 
Onderliggende reden was dat hij bij Hart niet al zijn ambities kon verwezenlijken en meer in 
korte lijnen wenst te werken. In het najaar legde hij aan Hart een businessplan voor met de 
vraag of Hart dit plan wilde omarmen/uitvoeren. Hart kon zich niet vinden in visie en omvang 
van deze opzet en wenste een andere, meer op het creatieve proces geënte, koers te varen. Hart 
heeft daarna met Danny Poetiray afgesproken dat hij het seizoen 2013-2014 bij de Hart 
Musicalschool zou afmaken en tegelijkertijd de gelegenheid zou krijgen om alvast zijn Music & 
Dance Center in Haarlem op te zetten en in werking te stellen.  
 
 
Creatief Muziektheater 
In het creatief muziektheater wordt vooral aandacht besteed aan het proces: 

 avontuur en experiment,  
 de creatieve inbreng, zelfwerkzaamheid en het plezier van de cursisten, 
 de verbinding met andere afdelingen binnen Hart, 
 actieve deelname van ouders 
 intieme presentaties waarbij fantasie en verbeelding voorop staan 

 
Inhoudelijk sluit deze vorm van muziektheater van Hart Cultuur in Vrije Tijd aan bij de visie van 
het Muzieklab van Cultuur in School. Hart heeft nog geen naam opgebouwd met deze relatief 
nieuwe vorm van creatief muziektheater. De “gemeenschap” van leerlingen en ouders, de bron 
voor de cursussen van Rozemarijn Timmer, is vooral te vinden in de basisscholen in Haarlem. 
Daar geeft Rozemarijn onder schooltijd les in muziektheater in het kader van het Muzieklab. Om 
de basisschoolleerlingen naar de korte cursus Hart Cultuur in Vrije Tijd te krijgen blijkt echter 
een tour de force en staat zodoende hoog op de agenda voor 2014.  
 
Nog te nemen drempels zijn: 

 het overbruggen van het verschil tussen gratis en betaald aanbod 
 de afstand (ruimte en tijd) tussen woonomgeving en leslocatie (centrum van Haarlem) 
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In 2013 is er gewerkt aan: 
 inhoudelijke structuur, samenhang en verscheidenheid   
 versterking van leerlijnen 
 adequatere publiciteit,  
 kostenbeheersing 

 
Aanmeldingen  
Minder positief was in 2013 – net als in 2012 - de terugloop in het aantal aanmeldingen. Enkel 
kortlopende opleidingen en cursussen hebben daardoor geen doorgang kunnen vinden. 
Ongetwijfeld zal ook hier de economische crisis een rol hebben gespeeld.  
 
Talentenplan Hart 
 
In 2013 zijn de eerste stappen op weg naar een talentenplan gezet, naar verwachting ligt dit plan 
in 2014 op tafel. Interessant hierin is de inmiddels deels gerealiseerde verbinding tussen de 
afdelingen Cultuur in School en Cultuur in Vrije Tijd. 
 

Talen 
 
Imago 
Het hele taalaanbod moet voor het komende seizoen 2013-2014 een nieuw, fris en 
professioneler imago krijgen waarmee Hart zich scherp kan profileren. De verhuizing van Hart 
naar een nieuw gebouw is een mooie aanleiding om het taalaanbod van Hart opnieuw op de 
kaart zetten.  
De goed geoutilleerde nieuwe lesruimtes, het professionele docententeam, de diversiteit van het 
taalaanbod en de goede prijs/kwaliteit verhouding moeten de juiste mix vormen om ervoor te 
zorgen dat Hart zich meer onderscheidt als taalaanbieder op de taalmarkt. Hart profileert zich 
als organisatie op veel gebieden met allerlei activiteiten voor jong en oud, maar het is geen 
buurthuis waar je naast activiteiten “ook een taalcursusje kunt doen”. In het nieuwe imago biedt 
Hart een breed aanbod hoogwaardige taaltrainingen aan die speciaal voor het onderwijs aan 
volwassen zijn ontwikkeld. Dat Hart als organisatie laagdrempelig en toegankelijk is, is daarbij 
een meerwaarde. 
 
Taalaanbod specifiek 
Voor het taalaanbod in 2014 is gekozen voor een uitbreiding van het aanbod, zowel van het NT2 
deel als het deel moderne talen. Een breed taalaanbod spreekt ook een breder publiek aan. In 
tegenstelling tot 2013 wordt er niet meer gewerkt in kleine modules. De flexibiliteit die dit 
cursisten zou opleveren en daarmee het cursusaanbod aantrekkelijker zou maken voor klanten, 
heeft zo blijkt uit de resultaten van 2013 niet geleid tot de verwachte toename van klanten. In 
2014 is daarom gekozen om taalcursussen naar niveaus in te delen en per niveau aan te bieden 
aan de klant. In deze opzet zijn de cursussen intensief en korter van duur, waarmee er voor Hart 
ruimte vrij komt voor het plannen van meer taalcursussen per kalenderjaar. De klant krijgt 
daarmee de mogelijkheid om in één seizoen vanaf een beginniveau stapsgewijs met steeds 
hogere niveaus door te stromen naar het officiële staatsexamen Nederlands als tweede taal. Een 
officieel certificaat dat voor veel klanten noodzakelijk is als bewijs voor de beheersing van de 
Nederlandse taal bij het zoeken naar werk of het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.  
De cursussen prijzen zijn meer conform de gemiddelde uurprijs voor taalcursussen bij 
verschillende volksuniversiteiten en commerciële taalinstituten op diverse locaties in 
Nederland. Een uurprijs van € 9 à € 10 is een klantvriendelijke prijs voor de hoge kwaliteit van 
de taaltrainingen bij Hart. 
 
Acquisitie 
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Bedrijven die expats in dienst nemen, zoeken regelmatig taaltrainingen voor de werknemers die 
zich permanent willen vestigen in Nederland. Veel bedrijven vergoeden taaltrainingen voor hun 
werknemers. Ook hier liggen kansen voor Hart om meer klanten te genereren. Om deze markt te 
bedienen wordt in het nieuwe seizoen door Hart een bedrijfspagina ontwikkeld en actief 
geacquireerd bij bedrijven in Haarlem e.o. door middel van mailing en telefonisch of persoonlijk 
contact zoeken met o.a. grote en middelgrote ICT en telecombedrijven, schoonmaakbedrijven en 
zorginstellingen.  
 

          
Partnerschap, verbinden en netwerken 
 
Uit de beleidsvisie 2013-2016 
HART wil verbinden: professionals en amateurs, onderwijs en cultuurinstellingen, expertises en 
disciplines, mensen en verenigingen onderling.  
HART wil een netwerkorganisatie en “gelegenheidsgever” zijn die ruimhartig anderen ondersteunt 
met faciliteiten en expertise. 
 
In 2013 kwamen wij tot de eerste resultaten op het gebied van samenwerking met nieuwe 
culturele partners in het veld en werden vertrouwde samenwerkingsverbanden voortgezet. In 
veel gevallen was dat concrete samenwerking voor een project, een andere keer door de partner 
te faciliteren. In een enkel geval ontbrak het aan financiële middelen om een volgende stap te 
maken. 
 

 Stichting De Baan. Met De Baan kwamen wij tot een programma aanbod voor de 
doelgroep kinderen van 8 tot 16 jaar met een beperking, een eerste proeve van 
samenwerking in de vorm van een viertal, onder de noemer ‘Ontdek je talenten’, 
zorgvuldig samengestelde cursussen waarvan de eerste twee in voorjaar 2014 zullen 
plaatsvinden. 

 Het bestuur van de Haarlemse Damiaatje band heeft in 2013 een beroep gedaan op Hart 
om de vereniging  te ondersteunen in haar ambitie om de kwaliteit van haar jeugdband 
een nieuwe  impuls te geven. Hart heeft een voorstel gedaan voor een coaching traject, 
dat door het bestuur enthousiast is ontvangen. In de concrete uitwerking bleek helaas 
dat Damiate niet in staat was om dekking te vinden voor de kosten die waren gemoeid 
met het traject. Het bestuur heeft besloten om vooralsnog  geen gebruik te maken van de 
diensten van Hart, en haar ambities voor de jeugdband moeten terugschroeven. 

 In 2013 is ook gestart met het voortraject voor de Kamer Muziek Ontmoetingsdag 
(KMOD). In dit bijzondere project werkt Hart samen met de landelijke vereniging 
Huismuziek, en het Haarlemse genootschap Con Tutti. De  KMOD richt zich specifiek op 
volwassen amateurmuzikanten die affiniteit hebben met het spelen van kamermuziek in 
trio’s, kwartetten, kwintetten, e.d.  Inmiddels heeft de eerste Haarlemse KMOD 
plaatsgevonden op 12 januari 2014. Het initiatief blijkt in een behoefte  te voorzien: ruim 
60 muzikanten zijn een dag lang intensief bezig geweest met kamermuziek, onder 
begeleiding van een team vakdocenten. De waardering van de deelnemers was groot, zo 
blijkt uit een evaluatie enquête. 

 Stichting Algemeen Muziekfonds (SAM) de samenwerking met de SAM wordt wederzijds 
als plezierig en vruchtbaar ervaren. Zo heeft de Stichting het naast de vertrouwde 
verhuur van instrumenten het mogelijk gemaakt dat een enkele leerling met een niet al 
te ruime beurs over een instrument kon beschikken. De Stichting staat verder volledig 
open voor goed onderbouwde verzoeken vanuit Hart tot aankoop van instrumenten die 
nog niet in het aanbod zijn opgenomen.  

 Het Jeugdcultuurfonds. Onze bijdrage aan het ondersteunen van dit fonds bestaat o.a. uit 
een bestuurszetel van het afdelingshoofd. Daarnaast is Hart zich bewust van het feit dat 
het fonds het mogelijk maakt dat kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum 
inkomen aan kunstonderwijs kunnen meedoen en dit een grote groep potentiele 
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leerlingen betreft voor wie de gang naar Hart vaak niet mogelijk is. Informatie over het 
Jeugdcultuurfonds ligt dan ook steevast bij de receptie en wordt waar dat mogelijk is in 
de vorm van een flyer onder de aandacht gebracht. 

 Het Haarlems Symfonisch Blaasorkest heeft  Hart advies gevraagd hoe zij het beste haar 
bestuurlijke  en bezettingsproblemen zou kunnen oplossen. Met het advies (‘zoek 
nauwer contact en samenwerking met de collega’s van de Spaarnebazuin’) is men 
vervolgens aan de slag gegaan. Vooralsnog lijkt het resultaat  hoopgevend. 

 Haarlemse Opera. Ter voorbereiding op de productie ‘Night at the Museum’ faciliteerde 
Hart de Stichting door enkele lesruimtes met piano ter beschikking te stellen. 

 De Philharmonie. Zie uitvoeringen en projecten 
 Patronaat. Zie uitvoeringen en projecten 
 Stadsschouwburg. Zie Muziektheater: inhoudelijk en presentaties 
 Haarlemmer Houtfestival. Zie uitvoeringen en projecten 
 Muzenhuis en Haarlemse Saxofoonschool. Zie uitvoeringen en projecten 
 Prinses Christina Concours. De bijdrage van Hart bestond uit het beschikbaar stellen van 

een grote repetitieruimte, instrumenten en enkele oefenleskamers 
 De Koorschool. Na een succesvol 1ste lesjaar gitaaronderwijs kwamen wij ook voor 

2013-2014 tot overeenstemming over 70 uur klassikaal gitaarles aan de leerlingen van 
deze school. 

Tenslotte 
Hart staat open te voor getoonde belangstelling van andere (kleine) aanbieders in de stad om bij 
Hart cursussen te verzorgen. Daarnaast is het een kans voortdurend oog te hebben voor 
aanbieders die ruimte zoeken en aanbieders die een binnen het aanbod van Hart passen product 
aanbieden. 
 
De herinrichting en flexibilsering van Hart 
 
Niet zonder goede reden is nadrukkelijk de vraag gesteld of de afdeling Cultuur in Vrije Tijd 
toekomstbestendig is. In de beleidsvisie van Hart 2013-2016 formuleerden wij 7 speerpunten 
die wij als opdracht aan onszelf gesteld zagen. Twee speerpunten worden hier naar voren 
gehaald: 
 
Een herinrichting en flexibilisering van de organisatie; een substantiële vaste kern van docenten is 
noodzakelijk voor de continuïteit en de kwaliteit. Daarnaast zal meer dan nu worden gewerkt met 
tijdelijke medewerkers, freelancers en netwerkdocenten.  
 
Als gevolg van het sterk teruglopend aantal cursisten en daardoor sombere financiële 
perspectief, zal de aanvankelijk gekozen weg van geleidelijke invoering worden verlaten. In 
2013 is al gesproken over een versneld tempo van de transitie die docenten met een 
dienstverband naar het zzp’erschap dienen te ondergaan. Hart is niet meer in staat de financiële 
lasten van de vaste dienstverbanden te dragen. Al jarenlang constateren wij een terugloop in het 
leerlingenaantal voor de jaarcursussen muziek waarmee de stabiele financiële basis om de vaste 
dienstverbanden te blijven rechtvaardigen ten einde komt. 
 
Het realiseren van een klantgerichte bedrijfscultuur; eerste prioriteit is het op orde brengen van de 
klantenadministratie, en het versterken van de communicatie, marketing en ICT voorzieningen. 
Van alle medewerkers, zowel de ondersteunende als de onderwijsgevende, wordt een vraaggerichte 
en ondernemende attitude verwacht. We willen onze klanten meer actief bij onze organisatie 
betrekken. Dit vraagt een aanzienlijke cultuuromslag. 
 
Naast de eerder genoemde herinrichting van de facilitaire diensten is in 2013 is ook naar de 
kwaliteit, omvang en productiviteit van de coördinatie van de afdeling gekeken. Gevolg is dat de 
overeenkomsten met de cursus coördinator en de coördinator talen in 2014 worden beëindigd. 
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Daarnaast waren er gesprekken over verdergaande inperking van de coördinatie uren van de 
afdeling. 
 
Jaarverslag cijfers 2013 

     

      

Unieke cursisten naar leeftijd  

     

Leeftijdsindeling Totaal kortlopend Jaarcursus Samenspel Totaal Percentage 

0..4 69 0 0 69 3% 

5..9 100 213 5 318 12% 

10..14 85 456 24 565 22% 

15..19 18 196 17 231 9% 

20..24 84 35 4 123 5% 

25..29 146 24 1 171 7% 

30..34 134 17 3 154 6% 

35..39 111 20 1 132 5% 

40..44 124 30 4 158 6% 

45..49 119 38 5 162 6% 

50.. 385 92 28 505 20% 

            

Totaal unieke cursisten 1375 1121 92 2588 100% 

      

      Unieke cursisten naar woonplaats  

     

  Totaal kortlopend Jaarcursus Samenspel Totaal Percentage 

Haarlem 963 880 76 1919 70% 

Haarlemmerliede 5 6 0 11 1% 

Heemstede 103 148 7 258 8% 

Bloemendaal 102 47 6 155 7% 

Overig 202 40 3 245 14% 

            

Totaal 1375 1121 92 2588 100% 

 
 
 
 
  
 
 


	Talen

