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1. Inleiding 

 
Voor u ligt een rapport dat in het teken staat van talentontwikkeling in de provincie Fryslân. Keunstwurk 
heeft zich de afgelopen periode de vraag gesteld hoe jong talent op het gebied van kunst en cultuur 
beter zichtbaar kan worden gemaakt. Daarbij werden de volgende vragen gesteld: Hoe kan jong talent 
beter en bij voorkeur eerder worden ontdekt? Hoe kunnen we deze jongeren zoveel mogelijk 
ondersteunen? En hoe kunnen we ze de weg wijzen naar de opleidingen en instanties waar zij hun 
talent verder kunnen ontwikkelen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is getracht voor de periode 
2014/2015 in kaart te brengen wat de situatie is op het gebied van kunst, cultuur en talentontwikkeling in 
Fryslân.  
 
Opzet 
Net als het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie (FCP), gaat Keunstwurk ervan uit dat talent zich ontwikkelt in twee verschillende 
ketens: In het (formele) onderwijs en in de vrije tijd 

i
. Om die reden heeft Keunstwurk ervoor gekozen 

informatie in te winnen over zowel de situatie in het voortgezet onderwijs, als die in het vrijetijdsgebied. 
Hiervoor zijn 4 verschillende inventarisaties uitgevoerd, die helpen inzicht te geven in de stand van 
zaken: 
 
1. Allereerst is er gekeken naar het aanbod van vakken op kunstzinnig en cultureel gebied binnen het 
curriculum van scholen in het voortgezet onderwijs. Op deze manier is van 76 van de 79 benaderde 
scholen een overzicht verkregen van de vakken die zij aanbieden op dit vlak. Hiervoor zijn scholen 
telefonisch en via de e-mail benaderd. 
 
2. Daarnaast is er een enquête uitgezet onder scholen in het voortgezet onderwijs, waarin de volgende 
drie vragen werden gesteld: 
- Welke kunstzinnige vakken biedt uw locatie aan de leerlingen aan? 
- Biedt uw locatie de leerlingen ook activiteiten buiten het curriculum aan met betrekking tot de 
bovenstaande vakken? 
- Werkt uw locatie ook samen met organisaties in uw omgeving? 
Hiervoor zijn eveneens 79 scholen benaderd en is van 47 scholen een reactie verkregen.  
 
3. De derde inventarisatie richt zich op voorzieningen voor talentvolle jongeren op het gebied van kunst 
en cultuur in de provincie. Hiervoor is vanuit de disciplines beeldend, muziek, theater, dans en discipline-
overstijgend gekeken welke mogelijkheden jonge talenten hebben en waar de voorzieningen zich 
bevinden. Deze informatie komt voort uit de eigen databank van Keunstwurk en informatie van internet.  
 
4. Als laatste zal een korte samenvatting worden gegeven van twee verschillende rapportages die in het 
afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Deze richten zich op de mening van jongeren die in het kunstenveld van 
Fryslân actief zijn. Het gaat hierbij om een kort evaluatieonderzoek van het Keunstwurk-project Fulkaan, 
waarbij 25 respondenten een enquête hebben ingevuld. Daarnaast is een doelgroepanalyse verricht 
onder jongeren die in Fryslân actief zijn op het gebied van theater. Hiervoor zijn verschillende interviews 
afgenomen en is tevens een enquête uitgedeeld. Het doel van de analyse was het vormen van een 
beeld van de bewegingsredenen van deze groep jongeren. De uitgebreidere versies van deze rapporten 
zijn in de bijlage te lezen.  
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Samenstelling 

In het eerste hoofdstuk zal kort achtergrondinformatie op het rapport worden gegeven, aan de hand van het 

boek Zicht op actieve Cultuurparticipatie en het talenten-volgonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de 

regeling Talentontwikkeling en Manifestaties (TOM). Ook zal hier worden ingegaan op het beleid dat er op dit 

moment is op landelijk en provinciaal gebied. In het hoofdstuk daarna zullen per keten de belangrijkste 

bevindingen worden beschreven. Uiteindelijk zullen deze bevindingen samenkomen in een conclusie aan het 

einde van het onderzoek, met daarbij aanbevelingen zodat vanuit deze gegevens een duidelijk beleid kan 

worden opgezet. Zo kan talent in de provincie Fryslân beter zichtbaar gemaakt worden en kunnen scholen 

en instellingen bij deze taak op de juiste manier ondersteund worden.  

 

Opmerkingen vooraf 
Als provinciale organisatie streeft Keunstwurk er naar dat iedereen op alle niveaus bezig kan zijn met kunst 

en cultuur. Het concept “talent” kan in elke context anders worden bekeken. Vanuit de gedachtegang dat 

Keunstwurk zoveel mogelijk jongeren wil bereiken, is er voor gekozen om de definitie van wat talent is zo 

ruim mogelijk te houden. We hanteren voor talent dan ook de volgende definitie: 

 

Een talent is iemand die een waarneembare, natuurlijke aanleg heeft voor een of meerdere 

kunstdisciplines en zich hierin verder wil ontwikkelen.  

 

Wij denken dat wanneer een talent tijd, ruimte en aandacht krijgt in een stimulerende omgeving, hij of zij 

beter in staat is zichzelf te ontwikkelen.  

 

Keunstwurk constateert dat er in de gehele provincie een breed aanbod is op het gebied van kunst en 

cultuur. Echter, voor het doel van dit rapport, namelijk talentontwikkeling, is de keuze gemaakt om alleen in 

te gaan op voorzieningen die in onze ogen mogelijkheden bieden voor talent. Er dan ook bewust niet 

ingegaan op voorzieningen op beginners- of instapniveau. Veel meer wordt in dit rapport de nadruk gelegd 

op voorzieningen die aangeven activiteiten aan te bieden voor gevorderden, of waar bijvoorbeeld auditie 

voor moet worden gedaan. Daarnaast is dit rapport gericht op jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 tot 18 

jaar. 

 

Dit rapport is een momentopname van het jaar 2014/2015. Het kan daarom zijn dat bepaalde voorzieningen 

niet worden genoemd, omdat hier op het moment van schrijven nog geen kennis van was genomen. Een 

laatste punt van aandacht is de hoogte van de respons op de verschillende inventarisaties. Zo biedt de 

enquête die naar de scholen is verstuurd een respons van 59%. Van de overige 41% heeft Keunstwurk geen 

gegevens. Algemene resultaten moeten dan ook met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden en vallen 

wellicht niet altijd te generaliseren. 
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2. Talentontwikkeling: een achtergrond  

 

De keten voor talentontwikkeling 

 

Het LKCA en het FCP gaan er vanuit dat talent zich ontwikkelt in twee verschillende ketens ii, welke net in de 

inleiding al zijn genoemd. De keten van het (formele) onderwijs bevindt zich vooral op de 

kunstvakopleidingen, maar ook op vooropleidingen, post-hbo-onderwijs en het voortgezet onderwijs. De 

keten van activiteiten in de vrije tijd bevindt zich vooral in de deelname aan orkesten, theatergroepen en –

cursussen, wedstrijden, concoursen en dergelijke. De twee ketens van talentontwikkeling in de kunsten 

bestaan eveneens uit twee soorten schakelingen, namelijk een parallelle schakeling die de verschillende 

ketens verbindt en een seriële schakeling. Bij de seriële schakeling vormt de output van de ene actor de 

input voor de volgende actor. Talenten kunnen zich zowel binnen de onderwijsketen ontwikkelen, als 

daarbuiten. In de meeste gevallen vindt er op dit vlak een wisselwerking plaats tussen beide ketens.  

Talentontwikkeling in de onderwijsketen begint op het basisonderwijs, waar kinderen kennis maken met 

kunst en cultuur door middel van het vak kunstzinnige oriëntatie. In het voortgezet onderwijs krijgen 

leerlingen de kans om zich te verdiepen in kunst en cultuur en worden kennis en vaardigheden verbreed. 

Nadat het voortgezet onderwijs is afgerond, komen jongeren terecht in het mbo of het hbo. In het mbo 

komen leerlingen in aanraking met één bepaalde kunstdiscipline waar ze zich volledig in kunnen bekwamen. 

Het mbo kan talentvolle leerlingen stimuleren door ze door te laten stromen naar het kunstvakonderwijs op 

hbo-niveau. Op het hbo krijgen leerlingen de kans om zich nog verder te ontwikkelen, op bijvoorbeeld een 

conservatorium, kunstacademie of lerarenvakopleiding. Ook zijn er op het hbo verschillende 

masteropleidingen te volgen. 
iii
 

 

In de vrije tijd komen jonge talenten in aanraking met kunst en cultuur via lokale kunstencentra, verenigingen 

en gezelschappen. In alle kunstdisciplines is er veel ruimte voor initiatieven om talent te ontdekken, te 

begeleiden en door te laten stromen. Hierbij zijn volgens het LKCA bijvoorbeeld jeugdorkesten van groot 

belang, omdat zij jongeren de kans bieden zich verder te ontwikkelen en door te stromen naar de 

professionaliteit. Verder zijn er verschillende theaters en toneelgezelschappen in Nederland die initiatieven 

hebben om talenten te scouten. Ook jeugdtheaterscholen en –groepen spelen een belangrijke rol in 

talentontwikkeling. Binnen de discipline dans zijn het vooral particuliere dansscholen die aandacht besteden 

aan talent. Ook de vele festivals, concoursen en open podia zijn een belangrijke spil voor jongeren om hun 

talent te kunnen ontwikkelen. 
iv
 

 

TOM volgt zijn talenten 

 

In opdracht van het FCP is in 2014 onderzoek gedaan onder jonge culturele talenten in Nederland.
v
 Hierbij 

werden jongeren ondervraagd die deelnamen aan één van de dertien projecten die het FCP in het kader van 

de regeling Talentontwikkeling en Manifestatie subsidieert. Deze regeling heeft als uitgangspunt om jongeren 

in elke fase van hun ontwikkeling de kans te geven uitgedaagd te worden. Ook moeten ze doorverwezen 

kunnen worden naar vervolgopleidingen waar ze hun talent zo goed mogelijk tot bloei kunnen laten komen. 

Het onderzoek bevindt zich in de eerste fase en heeft tot nu toe een reactie van 663 van de 1.100 jonge 

talenten opgeleverd. Dit is een respons van 58%. De respondenten kregen een enquête en werden 

geïnterviewd. De komende periode zal dit nog drie keer herhaald worden. Doel van het onderzoek was te 

kijken hoe talent zich in de ketens ontwikkelt en of hier een beeld van kan worden geschetst. Het FCP trekt 

een aantal voorlopige conclusies uit het onderzoek, die voor dit rapport zeer interessant zijn:  

 

- Talentontwikkeling verloopt binnen elke discipline op een andere manier. Dit ligt aan de mogelijkheden die 

er zijn voor het talent, op welke leeftijd zij zich ontwikkelen en welke beslissingen zij nemen. Ook de inhoud 

van het onderwijs, de aanwezigheid van voorzieningen en de aansluiting tussen vrijetijdsactiviteiten en het 

onderwijs spelen een belangrijke rol.  

- Het is voor jonge talenten zeer belangrijk activiteiten te ondernemen in de vrije tijd, zodat zij zich voor 
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kunnen bereiden op het kunstvakonderwijs en zodat zij (praktijk) ervaring op kunnen doen. Jonge talenten 

zijn overtuigd van het feit dat vrijetijdsactiviteiten helpen om toegelaten te worden tot een kunstvakopleiding. 

- Jongeren in de popmuziek doen in de vrije tijd te weinig theoretische kennis op om toegelaten te kunnen 

worden tot een vervolgopleiding.  

- Een minderheid van de jongeren zegt door school gestimuleerd te zijn om hun talent verder te ontwikkelen. 

Ouders blijken hierin de grootste stimulans.  

- Internet en digitale media worden steeds belangrijker.  

- Het is van belang dat er een herkenbare talentontwikkelingsketen is, waarbij zoveel mogelijk projecten als 

schakels fungeren. Hierdoor wordt de kans kleiner dat talentontwikkeling vroegtijdig tot een einde komt. In 

de praktijk blijkt dat landelijk gezien niet alle schakels even goed in elkaar hangen.
vi
 
vii

 

 

Beleid op het gebied van talentontwikkeling 

De laatste jaren is vanuit de overheid steeds meer de nadruk komen te liggen op een goede uitvoer van 

cultuureducatie in Nederland in zowel het primair, als het voortgezet onderwijs. Zo zei Jet Bussemaker in 

haar brief aan de kamer Cultuur Beweegt  viii, dat zij graag ‘de kwaliteit, de spreiding, de toegankelijkheid, 

de diversiteit en het behoud van cultuur’ ix gewaarborgd ziet. In het voortgezet onderwijs is het van belang 

dat jongeren zich op cultureel vlak kunnen blijven ontwikkelen. Bussemaker pleit dan ook voor het 

doorzetten van de lijn die in de voorgaande jaren in het primair onderwijs is uitgezet. x 

 

De visie van het kabinet aangaande talentontwikkeling voor de periode 2013-2017 is dat de aansluiting van 

de kunstvakopleidingen en de arbeidsmarkt verbeterd moet worden. De cultuursector is zelf verantwoordelijk 

voor nascholing en praktijkverdieping na een opleiding. Dit betekent dat hiervoor geen financiering is. 

Daarnaast acht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat met name de grote instellingen 

verantwoordelijk zijn voor talentontwikkeling. Aparte instellingen die zich inzetten voor talentontwikkeling 

worden dan ook binnen de Basis Infrastructuur (BIS) niet meer gefinancierd op dit vlak. Fondsen zijn 

verantwoordelijk voor de subsidie en financiering van losse projecten en initiatieven die zich met 

talentontwikkeling bezig houden. xi 

 

De overheid stelt de provincie verantwoordelijk voor het waarborgen van spreiding en diversiteit op het 

gebied van kunst en cultuur in de regio. De provincie is een tweedelijnsondersteuner op het gebied van 

cultuurparticipatie. Dit betekent dat zij kwaliteit moeten bevorderen door middel van consulenten en tevens 

de toegankelijkheid van cultuur zo hoog mogelijk moeten houden door regionale spreiding te waarborgen. xii 

Uit de integrale beleidsnota van de provincie Fryslân uit 2013, wordt vermeld dat de provincie zich vooral 

richt op de bovenste laag van talent, dat wil zeggen de toptalenten. Hierbij proberen zij zoveel mogelijk de 

Friese taal en cultuur te betrekken. Dit is één van de kerntaken. Daarnaast stimuleren zij talenten door ze te 

belonen met provinciale prijzen. Zo willen zij waardering uiten voor het werk van de prijswinnaar. Daarnaast 

dienen de prijzen ertoe om de betrokkenheid van publiek bij Friese cultuuruitingen te vergroten.  
xiii
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3. De stand van zaken in de Friese onderwijsketen 

 
Zoals in de achtergrond naar voren is gekomen, is de onderwijsketen één van de twee ketens die een rol 
spelen bij de ontwikkeling van cultureel talent. Het is zaak om te weten welke schakels zich in deze keten 
bevinden en hoe ze functioneren. In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar verschillende inventarisaties die 
zijn gedaan om hier inzicht in te krijgen. Allereerst zal een overzicht worden gegeven van de kunstzinnige en 
culturele vakken die scholen in het voortgezet onderwijs aan hun leerlingen aanbieden en welke 
bijzonderheden hieruit te ontdekken zijn. Daarnaast zal in worden gegaan op de activiteiten die scholen op 
het gebied van kunst en cultuur organiseren buiten het curriculum, maar binnen de schoolse omgeving zoals 
museumbezoek, projectdagen, workshops en dergelijke. Ook zal een overzicht worden gegeven van de 
kunstvakopleidingen die jonge talenten kunnen bezoeken in de provincie Fryslân om zich verder te kunnen 
ontwikkelen. Er wordt hierbij gekeken naar de spreiding en de verschillende niveaus die aanwezig zijn en in 
hoeverre zij in relatie staan tot het voortgezet onderwijs.  

 
 

3.1 Kunst en cultuur binnen het curriculum van het voortgezet onderwijs 
 
Keunstwurk heeft het afgelopen jaar een inventarisatie gemaakt van scholen in het voortgezet onderwijs in 
Fryslân en de vakken die zij aanbieden op het gebied van kunst en cultuur. Hiervoor zijn 79 scholen 
benaderd en uiteindelijk is via telefonisch contact van 76 scholen een overzicht verkregen van het culturele 
en kunstzinnige vakkenaanbod. Er is gekeken naar de situatie van elke school in Fryslân, zonder hierbij 
onderscheid te maken per niveau, omdat veel scholen meerdere niveaus tegelijk aanbieden.  
 
Om de gegeven informatie inzichtelijk te maken, is het nodig om van te voren kort aan te geven hoe de 
kunst- en cultuurvakken vanuit de overheid zijn ingedeeld. Op het VMBO kunnen leerlingen kiezen uit 
verschillende leerwegen. Dit zijn de basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-Basis), de kaderberoepsgerichte 
leerweg (VMBO-kader), de gemengde leerweg (VMBO-gl) en de theoretische leerweg (VMBO T). Op 
havo/vwo niveau volgen leerlingen tot het vierde jaar algemene vakken. Daarna kunnen ze de keuze maken 
tussen vier verschillende profielen, te weten: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en 
maatschappij en cultuur en maatschappij.  
 
CKV is binnen alle onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs een verplicht vak. Op het VMBO heeft de 
school de keuze om het examen in het derde of het vierde leerjaar af te nemen. Op havo/vwo krijgen 
gymnasiumleerlingen het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV), dit valt samen met de vakken Grieks en 
Latijn. Het is belangrijk om op te merken dat enkel CKV vanuit de overheid verplicht wordt gesteld. De 
andere kunstvakken, zowel op het vmbo als op de havo/vwo, zijn dus niet verplicht. Het staat scholen vrij 
hier zelf een keuze in te maken. Hierdoor kan het aanbod van de niet-verplichte kunstvakken per school erg 
verschillen. In de onderbouw mogen scholen zelf invulling geven aan het leergebied kunst en cultuur. Het 
SLO geeft hierbij in beide gevallen suggesties en voorbeelden. De richtlijn hierbij is dat de onderbouw vooral 
dient als oriëntatieperiode en de bovenbouw voor het verdiepen van opgedane vaardigheden en kennis. In 
tabel 1 is een overzicht te zien van de aangeboden kunst- en cultuurvakken per niveau.  
 



 

7 
   

 

Talentroutes in Fryslân | 16-6-2015 | 

 

Soort vak. Niveau. Verplicht. Onderbouw/bovenbouw. Examenvak. 

Kunstvakken 1: CKV. VMBO. Ja. Bovenbouw. Ja, 3
e
/4

e
 leerjaar. 

Kunstvakken 2: 

(keuze uit: beeldende 

vakken, drama, dans, 

muziek.) 

VMBO-gl. 

VMBO T. 

Nee. Beide. Ja.  

CKV/KCV. Havo/vwo. Ja. Bovenbouw. Ja. 

Nieuwe stijl: (keuze uit 

theorie of praktijk in 

beeldende vakken, 

dans, drama, muziek.) 

Havo/vwo. Nee. Beide. Nee, (C&M mag 

kiezen wel/niet). 

Oude Stijl: (keuze uit 

tekenen, 

handvaardigheid, 

textiele vormgeving, 

muziek.) 

Havo/vwo. Nee. Beide. Ja. 

TABEL 1: Overzicht vakkenaanbod VMBO en havo/vwo van het voortgezet onderwijs.  

 

 

Resultaten 

In dit rapport is gekeken naar de verschillende soorten vakken die worden gegeven in het voortgezet 

onderwijs in Fryslân. Hierbij is eerst een globaal overzicht gemaakt van de vakken die het meest worden 

onderwezen. Onderstaand cirkeldiagram laat dit zien. 

 

 
TABEL 2: Overzicht van meest onderwezen kunstvakken in het voortgezet onderwijs in Fryslân. 

 

Uit de diagram komt naar voren dat verreweg de meeste scholen in het voortgezet onderwijs kiezen voor het 

onderwijzen van  Beeldende Vorming (BEVO). 52 van de 76 scholen geven aan dit vak op hun school aan 

de leerlingen aan te bieden. Daarna is muziek het meest voorkomend, met 38 scholen die dit als apart vak 

aanbieden in het lesrooster. Daarnaast kan op 26 scholen tekenen gekozen worden en op 18 scholen 

handvaardigheid. Er zijn 11 scholen die aangeven drama als vast lesonderdeel binnen het curriculum aan te 

bieden. Opvallend hierbij is dat slechts één havo/vwo school dit vak aanbiedt.  

68% 

50% 

34% 

24% 

14% 
8% 

BEVO

Muziek

Tekenen

Handvaardigheid

Drama

Textiel
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De rest zijn vmbo scholen, of een combinatieschool. Niet elke school geeft aan in welk jaar drama wordt 

gegeven. Degene die dit wel doen, geven allen aan dat drama uitsluitend een onderbouw vak is. Geen 

enkele school geeft aan dans als vak te onderwijzen. 6 scholen geven het klassieke, oude stijl vak textiele 

vormgeving.  

 

Het is niet bij elke school duidelijk welke disciplines er binnen het vak BEVO aan bod komen. Wanneer 

scholen dit wel hebben aangegeven, wordt vaak een combinatie van handvaardigheid en tekenen genoemd. 

Ook muziek wordt een aantal keren aan deze combinatie toegevoegd. Op een school wordt BEVO als een 

uitgebreid vak gegeven. Naast tekenen en handvaardigheid komen hierin ook techniek en drama aan bod. 

Twee scholen geven aan ook kunstgeschiedenis binnen BEVO te behandelen.  

 

Hoewel 32 van de 76 scholen combinatiescholen zijn, waarbij zowel vmbo als havo/vwo wordt gegeven, is er 

in dit onderzoek toch gekeken of er verschillen zijn te ontdekken tussen de niveaus. Uiteindelijk vielen hier 

weinig grote verschillen te ontdekken. Wel wordt op het vmbo vaker techniek aangeboden en op havo/vwo 

scholen vaker kunstgeschiedenis.  

 

Het is interessant om op te merken dat uit de inventarisatie en de enquête naar voren komt dat beeldende 

vakken het grootste deel van het lesaanbod lijken te beslaan. Zij het als losse vakken, zoals tekenen en 

handvaardigheid, of binnen het vak BEVO, waarbij de scholen die de enquête hebben ingevuld aangeven 

ook vooral tekenen en handvaardigheid hierbinnen te onderwijzen.  

 

Er zijn verschillende scholen die leerlingen op extra manieren binnen het curriculum in aanraking laten 

komen met kunst en cultuur. Zo werken verschillende scholen in Fryslân met bepaalde richtingen of 

accenten waarbij leerlingen zich extra kunnen bekwamen in de kunstvakken. Deze richtingen vinden zoveel 

mogelijk binnen het lesrooster plaats. Ook bevindt zich in Fryslân één door de overheid aangemerkte 

cultuurprofielschool. Deze school profileert zich extra op het gebied van kunst en cultuur.  

 

 

3.2 Kunst en cultuur buiten het curriculum van het voortgezet onderwijs 

Zoals de eerste paragraaf naar voren kwam, heeft Keunstwurk scholen door middel van een enquête 

bevraagd naar de situatie op cultureel en kunstzinnig gebied. Hierbij werden de volgende drie vragen 

gesteld: 

 

1. Welke kunstzinnige vakken biedt uw locatie aan de leerlingen aan? 

2. Biedt uw locatie de leerlingen ook activiteiten buiten het curriculum aan met betrekking tot de 

bovenstaande vakken? 

3. Werkt uw locatie ook samen met organisaties in uw omgeving? 

 

De eerste vraag is in de vorige paragraaf behandeld. In deze paragraaf zal aandacht zijn voor de uitkomsten 

van de andere twee vragen. Activiteiten die door scholen worden georganiseerd, zijn een aparte schakel die 

in de keten van talentontwikkeling nog niet wordt genoemd. Het biedt jongeren de mogelijkheid om binnen 

een schoolse omgeving in aanraking te komen met verschillende disciplines, waar ze in hun vrije tijd wellicht 

niet mee in aanraking komen. Dat maakt dat het een interessante categorie is om aandacht aan te besteden.  

 

Resultaten 

Zoals in de vorige paragraaf is vermeld, zijn voor de enquête 79 scholen benaderd. Uiteindelijk is van 47 

scholen een antwoord verkregen. De enquêtes zijn verstuurd via e-mail. Wanneer er van een school geen 

reactie is ontvangen, is de school telefonisch benaderd en zijn op die manier de drie vragen gesteld.  

 

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 40 van de 47 respondenten activiteiten organiseren buiten het 

curriculum. 7 scholen geven aan geen activiteiten te organiseren. De scholen die geen activiteiten 

organiseren, noemen verschillende redenen om dit niet te doen. Een school geeft aan geen tijd te hebben, 
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bijvoorbeeld omdat de activiteiten die hen aanspreken teveel reistijd kosten. Ook het feit dat er te weinig 

budget is wordt genoemd. Opvallend is dat één school aangeeft het aanbod in de regio niet interessant 

genoeg te vinden. Er zijn ook scholen die wel aangeven activiteiten te organiseren, maar niet structureel. 

Vooral in het kader van vieringen gaat het hierbij om activiteiten die van korte duur zijn en niet terugkeren, 

zoals een gelegenheidskoor. Op de meeste scholen wordt een combinatie gemaakt van activiteiten die door 

de school zelf zijn opgezet en activiteiten waarbij gebruik is gemaakt van een externe partij, waarmee een 

samenwerkingsverband wordt aangegaan. 12 van de 40 scholen die activiteiten organiseren, doen dit 

zonder de hulp van een externe partij. 28 scholen geven aan samen te werken met culturele aanbieders in 

de omgeving wanneer zij activiteiten organiseren.  

 

Meest gekozen activiteiten 

Uit de enquêtes komt naar voren dat op de meeste scholen de culturele activiteiten bestaan uit het opzetten 

van een schoolband, -koor of –orkest. Daarnaast worden er op veel scholen projectweken of cultuurdagen 

georganiseerd, al dan niet in samenwerking met een culturele stichting of instantie. Het voordeel van zo’n 

cultuurdag is dat er meerdere disciplines tegelijk aan bod kunnen komen. Daarnaast organiseren scholen 

vaak workshops met gastdocenten of bij een kunstencentrum en bezoeken ze musea of een voorstelling in 

een schouwburg.  

 

 
TABEL 3: Overzicht van meest genoemde activiteiten van scholen buiten het curriculum. 

Activiteiten in eigen beheer 

In tabel 4 is te zien welke discipline het meest wordt gekozen wanneer scholen culturele en kunstzinnige 

activiteiten in eigen beheer, dus zonder externe partij(en), organiseren.  

 

 
TABEL 4: Overzicht van meest vertegenwoordigde disciplines bij activiteiten in eigen beheer.  
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Hieruit komt naar voren dat de meeste scholen in dit geval kiezen voor buitenschoolse activiteiten die met 

muziek te maken hebben. Dit bestaat vooral uit de oprichting van schoolbands, -koren, en/of –orkesten. 

Christelijke scholengemeenschappen maken vaak gebruik van koren of orkesten, maar dit is meestal, zoals 

eerder genoemd, incidenteel. Een aantal scholen biedt leerlingen de mogelijkheid om na schooltijd extra 

lessen te volgen in bijvoorbeeld zang of gitaar. Naast muziek zijn de activiteiten die scholen zelf organiseren 

meestal multidisciplinair van aard. In de meeste gevallen betreft dit een open podium, talentenjacht of 

cultuurdag. Op het gebied van theater organiseren veel scholen een schoolvoorstelling of is er een 

toneelclub of theaterklas opgericht. Een enkele school biedt leerlingen de mogelijkheid om na school 

dramalessen te volgen. Op het beeldende vlak worden uiteenlopende activiteiten aangeboden. Een paar 

scholen bieden extra teken- of schilderles, een andere school geeft leerlingen de mogelijkheid hun werk te 

exposeren. Scholen organiseren zelf nauwelijks activiteiten binnen de discipline dans. Maar één school geeft 

aan danslessen te organiseren. Dans wordt door een andere school incidenteel in vieringen gebruikt en door 

een ander als onderdeel van de schoolvoorstelling.  

Activiteiten in samenwerking met een externe aanbieder. 

Wanneer scholen activiteiten organiseren met behulp van externe partners, valt op dat het merendeel van de 

scholen kiest voor activiteiten die multidisciplinair van aard zijn. Er is in dit geval gekozen voor een brede 

interpretatie van het begrip multidisciplinair, omdat de antwoorden van de respondenten niet altijd uitgebreid 

genoeg waren om precies te kunnen onderscheiden vanuit welke discipline een bepaalde samenwerking tot 

stand is gekomen. Multidisciplinaire instanties zijn binnen deze definiëring instanties die activiteiten 

aanbieden waarbij meer dan één discipline aan bod kan komen. Hieronder vallen bijvoorbeeld een 

schouwburg, kunstencentrum of projectbureau. Daarnaast valt het op dat scholen beeldende activiteiten 

vaker met behulp van een externe partner organiseren, dan dat ze dit in eigen beheer doen. Zij maken 

hierbij gebruik van de expertise van kunstenaars, die ze uitnodigen voor het geven van gastlessen of 

brengen een bezoek aan het museum. In beide gevallen is er sprake van het opdoen van kennis die in de 

eigen school waarschijnlijk niet aanwezig is, of wellicht een aanvulling biedt op de teken- of 

kunstgeschiedenisles. Het is niet duidelijk in hoeverre de museumbezoeken in het kader van CKV 

georganiseerd worden. Verder is het interessant om te zien dat scholen muzikale activiteiten vaak juist niet 

in samenwerking met externe partners organiseren. Vermoedelijk komt dit doordat op veel scholen al 

muziekonderwijs wordt gegeven en de kennis hiervoor al in huis is en niet buiten de deur gezocht hoeft te 

worden.  

 

Net als in de vorige tabel komt de discipline dans nauwelijks naar voren. Ook hier blijft de reden achterwege. 

Een mogelijkheid is dat veel dansactiviteiten in de vorm van lichamelijke opvoeding aan de leerlingen 

worden aangeboden, en dit niet direct als kunstzinnige activiteit wordt herkend.  

 
TABEL 5: Overzicht van meest vertegenwoordigde disciplines bij activiteiten door externe aanbieders. 
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Samenwerkingsverbanden. 

In tabel 6 is te zien dat de meeste scholen aangeven vooral samen te werken met kunstencentra in de regio. 

Scholen kloppen bij een kunstencentrum aan voor onder andere het volgen van workshops en gastlessen 

door een vakdocent. Daarna werken scholen het meest samen met schouwburgen in de regio. Hier gaan ze 

heen voor het bezoeken van theater-, dans- of muziekvoorstellingen. Een aantal scholen geeft aan dit in 

combinatie met het vak CKV te doen, anderen doen het structureel 1 keer per jaar.  

 

Projectorganisaties helpen scholen met het opzetten van culturele dagen en projectweken rondom een 

bepaald thema. Scholen kunnen zo een divers cultureel aanbod creëren, binnen een bepaalde tijdsperiode 

met een ervaren organisatie. Dit is ideaal voor scholen die wél wat willen op het gebied van kunst en cultuur, 

maar hier niet de tijd of de expertise voor hebben. De samenwerking met freelancers bestaat bij de meeste 

scholen uit het samenwerken met een lokale kunstenaar. Als het gaat om overige activiteiten wordt een 

samenwerking met een galerie, koren uit de omgeving en een poppodium genoemd.  

 

Interessant is ten slotte de samenwerking die 3 scholen noemen met studenten van kunstvakopleidingen, 

zoals studenten van Docent Drama op de NHL in Leeuwarden. Hierbij worden studenten in staat gesteld 

praktijkervaring op te doen door middel van het geven van bijvoorbeeld dramalessen of workshops. Op deze 

manier wordt de verbinding gelegd tussen toekomstige vakdocenten en het onderwijs. Dit kan waardevol zijn 

voor de toekomst.  

 

 
TABEL 6: Overzicht van instanties die door scholen het meest genoemd werden aangaande samenwerkingsverbanden 

in de regio.  

 

3.3 Opleidingsmogelijkheden in de provincie 

 
Keunstwurk heeft voor de provincie in kaart gebracht welke opleidingsmogelijkheden jonge talenten hebben 

op het gebied van kunst en cultuur in het jaar 2014/2015. Er is hierbij gekeken naar het opleidingsniveau en 

de spreiding van de opleidingen. Jongeren die na het voortgezet onderwijs besluiten een kunstvakopleiding 

te gaan volgen, kunnen dit in Fryslân doen op zowel MBO als HBO niveau. Jonge talenten kunnen terecht 

op 4 verschillende opleidingsinstituten, waar ze kunnen kiezen uit 15 verschillende opleidingen binnen 

verscheidene disciplines, in Leeuwarden en in Drachten.  

 

Op MBO niveau hebben studenten verschillende opleidingsmogelijkheden. Zo is er D’Drive, de school voor 

Creatieve industrie en Pedagogisch werk, waar studenten vanuit verschillende richtingen opleidingen 

kunnen volgen. D’Drive biedt vier artiestenopleidingen, die studenten opleiden tot Artiest Dans, Muziek, 

Theater en Sounddesign. Op het beeldende vlak kunnen op D’Drive de opleidingen Creatief Vakmanschap, 
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Interieur Design, Mode Ontwerpen/Maken en Styling Design worden gevolgd. D’Drive biedt daarnaast een 

richting Media, Games & IT aan, waarbij studenten worden opgeleid in Game Design of Mediavormgeving. 

Op de Friese Poort in Drachten kunnen jongeren zich op het beeldende vlak laten opleiden in Art&Design. 

Ook is er de mogelijkheid de opleiding Game Artist te volgen. 

 

Op HBO niveau zijn er in Fryslân twee verschillende instellingen die opleidingen op cultureel en kunstzinnig 

gebied aanbieden. Dit zijn de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en Academie Minerva. De NHL 

biedt een beeldende opleiding, namelijk Docent Beeldende Vakken. Ook kan men aan de NHL worden 

opgeleid tot Docent Theater. Wie talent heeft op het gebied van popmuziek kan terecht bij Academie 

Minerva, op de Academie voor Popcultuur. Studenten worden hier tevens onderwezen op het gebied van 

vormgeving. Op het gebied van klassieke muziek en dans worden er in Fryslân geen opleidingen 

aangeboden op HBO-niveau. 

 

Het voortgezet onderwijs en het opleidingscircuit 

Naast het maken van een inventarisatie van alle opleidingsmogelijkheden die jonge talenten hebben op het 

gebied van kunst en cultuur, heeft Keunstwurk ook gekeken in hoeverre deze opleidingen contact hebben 

met het voortgezet onderwijs in Fryslân. Hiervoor is gebruik gemaakt van de antwoorden van de scholen die 

de eerder genoemde enquête hebben ingevuld, waarbij ze moesten aangeven met welke instanties zij 

samenwerkten. Hieruit komt vooralsnog naar voren dat er drie scholen zijn die samenwerken of hebben 

samengewerkt met kunstopleidingen in de provincie. De scholen noemen hierbij de NHL 

docentenopleidingen Beeldende Vakken en Drama en de MBO opleiding Artiest Drama van D’Drive.  
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4. De stand van zaken in de Friese vrijetijdsketen 

De vrijetijdsketen is de tweede keten die een rol speelt bij de ontwikkeling van cultureel talent in de provincie 

Fryslân. In dit hoofdstuk zal aandacht zijn voor de mogelijkheden die jonge talenten hebben wanneer zij zich 

in hun vrije tijd op een hoger niveau bezig willen houden met een bepaalde kunstdiscipline, met als doel 

zichzelf hierin verder te kunnen ontwikkelen. Keunstwurk heeft hiervoor van het jaar 2014/2015 zo goed 

mogelijk in kaart proberen te brengen welke instanties jongeren “meer” bieden op kunstzinnig en cultureel 

gebied. Daarnaast zal dit hoofdstuk gaan over de stem van de jongeren zelf. In het afgelopen jaar is er een 

doelgroepanalyse uitgevoerd onder jongeren die in de provincie Fryslân theater beoefenen. Hiervoor zijn 

interviews gehouden met leden van jongerentheaterverenigingen, deelnemers aan theatercursussen en 

studenten van de opleidingen Docent Drama aan de NHL en Artiest Drama van D’Drive. Daarnaast hebben 

deelnemers van de Fulkaan-Akademy een evaluatie ingevuld voor de jaren 2013 t/m 2015. Hier werd 

ingegaan op hoe zij het project hebben ervaren. In dit hoofdstuk zal van beide rapporten een korte 

samenvatting worden gegeven. In de bijlages is een volledigere versie terug te vinden.  

 

 

4.1 Mogelijkheden voor jong talent in de vrije tijd 

 

Keunstwurk heeft voor het jaar 2014/2015 een inventarisatie gemaakt van voorzieningen op het gebied van 

kunst en cultuur die talentvolle jongeren de mogelijkheid bieden om zich in de vrije tijd op een hoger niveau 

te kunnen ontwikkelen. Ook is er gekeken naar concoursen en wedstrijden die in de provincie Fryslân 

worden georganiseerd en die zich richten op het stimuleren van jonge, culturele talenten.  

 

Jonge talenten hebben in de provincie verschillende mogelijkheden op multidisciplinair gebied. In Fryslân 

bevindt zich onder andere een circusschool, twee verschillende talentacademies en er zijn vaak tijdelijke 

projecten waar jongeren hun talenten kunnen laten zien. Zo is er bijvoorbeeld jaarlijks de kunstbende waar 

jongeren zich kunnen profileren.  

 

Op het gebied van muziek is er in Fryslân een aparte en dichte structuur wat betreft HaFaBra-verenigingen 

(Harmonie-, Fanfare- en Brassbandverenigingen). Elke gemeente heeft wel één of meerdere 

orkestverenigingen, met een gemiddelde van 6 verenigingen per gemeente. In de gemeente Súdwest-

Fryslân zijn bovengemiddeld veel verenigingen te vinden. Als het gaat om talentontwikkeling, dan zijn er in 

Fryslân 82 opleidingsorkesten. Dit zijn de zogenoemde B-orkesten, die jongeren voorbereiden op een plek in 

het A-orkest. Ook wat betreft jeugdorkesten heeft Súdwest Fryslân het grootste aandeel. Het opleiden van 

jeugd gebeurt in samenwerking met muziekscholen. Daarnaast zijn er verschillende provinciale orkesten 

waar talentvolle jongeren terecht kunnen. Er zijn in dit kader zowel jeugdorkesten, als orkesten die weliswaar 

niet de naam jeugdorkest dragen, maar zich wel specifiek richten op jong talent. Orkesten nemen regelmatig 

deel aan verschillende concoursen. Dit gebeurt vanuit verschillende divisies, namelijk de lage, midden en 

hoogste divisie. In Fryslân zijn er relatief veel orkesten die zich in de midden- en lage divisie bevinden. Er 

zijn 7 orkesten die in de hoogste divisie deelnemen aan concoursen. In Fryslân zijn er tevens 2 verschillende 

muzikale academies waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. Deze staan net als de muziekscholen 

in nauwe samenwerking met de HaFaBra-verenigingen in de omgeving. 
xiv

 

 

Wie zich in Fryslân wil ontwikkelen op gebied van theater, kan op diverse plaatsen theaterlessen volgen. Na 

de reguliere lessen zijn er verspreid over Fryslân verschillende mogelijkheden om aan te sluiten bij 

vervolglessen, voor gevorderden of productiegroepen, waar al dan niet auditie voor moet worden gedaan. 

Een intensief theater-scholingsprogramma wordt aangeboden op de Jeugdtheaterschool in Leeuwarden. 

Tevens bevinden zich in Fryslân nog twee andere, laagdrempeligere jeugdtheaterscholen. Naast deze 

mogelijkheden kunnen theatertalenten zich profileren en ontwikkelen door deel te nemen aan grote 

theaterproducties van (semi-) amateurgezelschappen of tijdelijke initiatieven.  
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Danstalent heeft in Fryslân in vergelijking met de andere disciplines betrekkelijk weinig mogelijkheden. Een 

aantal kunstencentra geeft lessen voor gevorderden of danstalenten en er is een jeugddansopleiding, waar 

danstalenten zich kunnen voorbereiden op een kunstvakopleiding. Een duidelijke structuur, zoals in de 

muzieksector het geval is, ontbreekt.  

 

Op het beeldende vlak zijn er voor jongeren net als op het gebied van muziek voor jongeren veel 

verschillende mogelijkheden op instapniveau. Elk kunstencentrum heeft bijvoorbeeld wel schilderlessen in 

het aanbod zitten en er zijn veel particulieren die hun diensten aanbieden op dit gebied. Maar wanneer er 

gekeken wordt naar voorzieningen die zich richten op gevorderde talenten, dan valt er vanuit de 

inventarisatie van Keunstwurk binnen de provincie niets aan te wijzen dat zich hierop richt.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Steekproef 1: Muziek in de vrijetijdsketen in Fryslân 

 
‘Samen muziek maken is het mooiste wat er is.’ 

 

In de zomer van 2013 is Keunstwurk gestart met een initiatief voor jonge, getalenteerde Friese musici, met 

als doel hun talent te ontwikkelen en te stimuleren. Dit project draagt de naam: Fulkaan. Jonge muzikale 

talenten krijgen tijdens de Fulkaan-Akademy de kans om onder leiding van een gastdirigent en enkele 

inspirerende muzikanten in een paar weken of maanden tijd een orkest op te zetten, wat uiteindelijk 

resulteert in een concert of optredens op een Fries muziekfestival. Vanuit de Fulkaan-Akademy zijn 

verschillende projecten voortgekomen, die op verschillende momenten in het jaar plaatsvinden. De Fulkaan-

Akademy en al deze losse projecten vormen samen Fulkaan.  

 

In 2014 heeft Keunstwurk een evaluatie uitgevoerd na afloop van het project, om erachter te komen hoe het 

project door de deelnemers is ervaren en wat mogelijke verbeterpunten zijn. In deze paragraaf zal een korte 

samenvatting worden gegeven van de uitkomsten van deze evaluatie. In bijlage 1 is een uitgebreider verhaal 

te lezen.  

 

De evaluatie die in 2014 is uitgezet, bevatte 30 vragen die allemaal betrekking hadden op het verloop van de 

Fulkaan-Akademy en de ervaring van de deelnemers. Uiteindelijk is de evaluatie door 28 respondenten 

ingevuld. De respondenten hebben gemiddeld 5 tot 8 jaar ervaring met het bespelen van een instrument. Zij 

zijn vooral in aanraking gekomen met Fulkaan via een persoonlijke benadering, of via hun muziekdocent.  

 

De jongeren gaven aan zich vooral op artistiek gebied ontwikkeld te hebben tijdens het project. Zo hebben 

ze meer inspiratie opgedaan, nieuwe trucjes en technieken aangeleerd en konden ze zich na afloop beter op 

details focussen, dan daarvoor. De docenten worden genoemd als de belangrijkste veroorzakers van deze 

vooruitgang. De respondenten bestempelden de docenten als inspirerend, kundig en gedreven. Dit straalde 
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af op de deelnemers, waardoor zij meer motivatie kregen om muziek te maken en zich te ontwikkelen. Ook 

geven ze aan tijdens het project veel nieuwe mensen te hebben leren kennen die net zoals zij een passie 

hebben voor muziek maken en waar ze na afloop nog steeds contact mee hebben. 

 

4.3 Steekproef 2: Theater in de vrijetijdsketen in Fryslân 

 
‘Sommige jongens die ik ken gaan echt niet toneelspelen, dat vinden ze iets voor meisjes’. 

 

In de provincie Fryslân zijn er veel jongeren die zich bezig houden met theater. Zij spelen bij een 

jongerentheatervereniging, volgen een cursus bij hen in de buurt of volgen een opleiding op het gebied van 

theater. Wat beweegt deze groep? Waarom zijn zij begonnen met theater spelen en wat zijn redenen om wel 

of niet verder te gaan in het vak? Dat zijn een aantal vragen die zijn gesteld in een doelgroepanalyse die 

begin 2015 is uitgevoerd door Keunstwurk. Hiervoor zijn jongeren van 4 verschillende theatervoorzieningen 

bevraagd. In de komende paragraaf zal een korte samenvatting worden gegeven van de uitkomsten van 

deze analyse. In de bijlage vindt u meer. 

 

Voor de doelgroepanalyse zijn in totaal 35 jongeren geïnterviewd, waaronder studenten van de opleidingen 

Docent Drama en Artiest Drama. Ook hebben zij een enquête ingevuld, bestaande uit 9 vragen. De jongeren 

die Keunstwurk heeft gesproken zijn gemiddeld tussen de 13 en 15 jaar oud. Zij spelen gemiddeld nog maar 

1 à 2 jaar theater. De meeste jongeren geven aan voor het eerst kennis te hebben gemaakt met theater op 

het primair onderwijs. Bijvoorbeeld tijdens de eindmusical in groep 8 of toneellessen in de klas. Uit de 

interviews blijkt dat de locatie waar de theateractiviteit plaatsvindt een grote rol speelt bij het maken van 

keuzes. Jongeren sluiten het liefst aan bij een locatie in de buurt, vanwege de reistijd en het feit dat ze daar 

vaak meerdere mensen kennen.  

In de verschillende interviews met zowel de jongeren, als de studenten, kwam duidelijk naar voren dat het 

imago van theater volgens de jongeren een probleem is. Niet alleen zou dit ervoor zorgen dat er weinig 

jongeren deelnemen aan theateractiviteiten, maar was het vooral voor de jongens aanleiding om lang te 

twijfelen voordat zij aan theaterlessen durfden deel te nemen. Theater kampt met het imago dat het ‘voor 

homo’s’ is, dat het ‘suf’ is en ‘niet stoer’. 

 

Uit de interviews komt naar voren dat veel jongeren niet goed wisten waar ze in hun omgeving terecht 

konden om theater te gaan spelen. Daarnaast vonden de jongeren dat er relatief weinig voorzieningen 

waren in de regio. Ook geven zij aan dat de culturele activiteiten die scholen organiseren, niet altijd even 

goed aansluiten bij de wensen van de leerlingen.  

 

De studenten gaven aan dat de middelbare school een rol zou kunnen spelen om jongeren meer zicht te 

geven op de verschillende facetten van theater. Bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij projecten waar 

jongeren theater kunnen maken, of deze projecten op school uit te nodigen. Zo weten jongeren wat er is en 

hoe het in zijn werk gaat. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

 

Conclusie 
 

Het rapport dat u zojuist heeft gelezen staat in het teken van talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs in 

de provincie Fryslân. Keunstwurk heeft getracht voor het schooljaar 2014/2015 een overzicht te krijgen van 

de huidige situatie op het gebied van kunst en cultuur in het onderwijs en daarbuiten. In de hoofdstukken 

hiervoor is het resultaat hiervan beschreven. Het doel van het rapport was een antwoord vinden op de 

vragen hoe jong talent in Fryslân beter en eerder kan worden ontdekt, hoe deze jongeren zoveel mogelijk 

kunnen worden ondersteund en hoe men ze de weg kan wijzen naar de opleidingen en instanties waar zij 

hun talent verder kunnen ontwikkelen.  

 

De onderwijsketen 

Het merendeel van de scholen in Fryslân is actief bezig met kunst en cultuur, zowel binnen als buiten het 

curriculum. Dit is positief! Het beeld dat door middel van de inventarisaties wordt geschetst is divers. Elke 

school geeft op een eigen, verschillende manier invulling aan kunst en cultuur op school. Ook zijn er veel 

scholen die een extra programma aanbieden aan leerlingen die daar de behoefte aan hebben. Binnen het 

curriculum hebben beeldende vakken zoals tekenen en handvaardigheid voor veel scholen de voorkeur, 

terwijl scholen uit meerdere disciplines de keuze hebben. Andere disciplines zoals theater en dans worden 

op weinig scholen gegeven.  

Daarnaast wordt buiten het curriculum eveneens weinig aandacht besteed aan dansactiviteiten. Er is een 

groot verschil in intensiteit aan te duiden tussen scholen die activiteiten organiseren. Sommige scholen 

hebben enkel een schoolband. Andere scholen bieden naast een schoolband ook projectdagen, workshops 

en keuzevakken aan. Wanneer scholen geen activiteiten organiseren, wordt dit vooral verweten aan te 

weinig tijd en te weinig geld.  

 

Keunstwurk heeft geen inzicht kunnen verwerven in de visie van scholen op het gebied van kunst en cultuur. 

Hierdoor is het niet duidelijk of scholen een cultuurbeleid aanhouden, of niet. Toch lijkt het door de diversiteit 

in activiteiten en samenwerkingsverbanden met instellingen in de omgeving alsof culturele activiteiten op 

school geen duidelijke inhoudelijke samenhang kennen. Dit geldt vooral wanneer scholen kortstondige 

samenwerkingen aangaan. Voor het creëren van een gunstig cultureel klimaat voor talenten, is het van 

belang dat scholen nadenken over de samenhang van culturele activiteiten en het doel erachter.  

 

Opleidingen op MBO en HBO-niveau 

Er zijn in Fryslân ruime opleidingsmogelijkheden voor jong cultureel talent. Wel valt op dat de spreiding van 

de verschillende opleidingen zeer geconcentreerd is. Er zijn enkel opleidingsmogelijkheden in Leeuwarden 

en Drachten. Hoewel jong talent op MBO-niveau de mogelijkheid heeft om zich binnen alle disciplines te 

ontwikkelen, is dit op HBO-niveau een ander verhaal. Hier bestaat enkel de mogelijkheid om een theater-, 

beeldend- of popmuziek gerelateerde opleiding te volgen. Dans is wederom niet vertegenwoordigd. 

 

De vrijetijdsketen 

Op het gebied van talentontwikkeling, zijn er in het vrije tijdscircuit verschillende mogelijkheden voor 

jongeren om zich verder te ontwikkelen. Toch zijn er een aantal dingen die opvallen. Ten eerste is de 

muzieksector sterk vertegenwoordigd met maar liefst 82 orkesten, waarbij meer dan de helft ook een 

jeugdorkest heeft, die zich richt op talentontwikkeling. De muzieksector in de vrije tijd in Fryslân kent een 

dichte structuur, waarbij de verschillende partijen nauw bij elkaar betrokken zijn. Zij gelden hierbij als 

uitzondering op de regel. Bij de andere disciplines is deze structuur minder, of in zijn geheel niet aanwezig. 

Ook zijn er in de vrije tijd weinig mogelijkheden voor jongeren om danstalent te ontwikkelen. Uit de 

inventarisatie blijkt dat er voor beeldend talent helemaal geen voorzieningen zijn die hen een slag op weg 

kunnen helpen. Uit de resultaten van de enquêtes komt naar voren dat scholen lang niet met elke 

talentvoorziening in Fryslân samenwerken. Een school kan natuurlijk niet met elke voorziening 
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samenwerken, maar dit resultaat werpt desalniettemin de vraag op of scholen van alle aanwezige 

talentvoorzieningen op de hoogte zijn.  

 

Uit de steekproeven komt naar voren dat ouders en vrienden een belangrijke stimulans blijken in de keuze 

van een jongere om zich verder te gaan ontwikkelen. Opvallend is dat de deelnemers van Fulkaan ook de 

muziekdocent aanmerken als belangrijke stimulator. Wanneer die enthousiast is, straalt dit af op de 

jongeren. Bij jongeren die theater spelen is vooral het imago een groot probleem. Wanneer dit aangepakt 

wordt, zullen wellicht meer jongeren aangetrokken worden tot het meedoen met theateractiviteiten. Het 

voortgezet onderwijs zou hierbij een rol kunnen spelen, door jongeren een beter beeld te geven van wat 

theater allemaal inhoudt.  

 

Krachtgemeenten 

Wanneer we alle gegevens uit het rapport bij elkaar nemen, komen een aantal gemeenten naar voren, die 

bovengemiddelde activiteit vertonen op het gebied van kunst en cultuur. Deze gemeenten ziet Keunstwurk 

als krachtgemeenten. Hiervoor is gekeken naar het aantal actieve scholen op cultureel gebied en het aantal 

instanties die samenwerken met scholen in de gemeenten. Deze zijn als volgt: 

 

1. Gemeente Leeuwarden, met als kern de stad Leeuwarden. Deze gemeente telt in totaal 15 scholen voor 

voortgezet onderwijs. Bij Keunstwurk is tot nu toe van 7 scholen bekend dat ze een redelijk, tot zeer actief 

cultureel klimaat hebben. De stad Leeuwarden biedt jonge talenten de meeste opleidingsmogelijkheden op 

zowel MBO als HBO niveau. Maar hoewel er veel verschillende instanties actief zijn, is het palet van 

talentvoorzieningen niet erg breed. Hier is nog aanvulling mogelijk.  

 

2. Gemeente Smallingerland, met als kern Drachten. Deze gemeente telt in totaal 8 scholen voor voortgezet 

onderwijs, waarvan tot nu toe van 4 scholen bekend is dat ze actief zijn op cultureel gebied. Ook zijn er 

verschillende opleidingsmogelijkheden in Drachten en zijn er daarnaast in de vrije tijd diverse mogelijkheden 

voor jongeren om zich te ontwikkelen op cultureel vlak. Op het moment van schrijven zijn de voorzieningen 

in Drachten in beweging en vindt er een verschuiving plaats. Het is afwachten wat hier uit gaat komen.  

 

3. Gemeente Súdwest-Fryslân, met als kern Sneek. Deze gemeente telt in totaal 9 scholen voor voortgezet 

onderwijs. Bij Keunstwurk is van 4 scholen bekend dat ze een actief cultureel klimaat hebben. Hoewel er 

geen opleidingsmogelijkheden zijn in de gemeente, is er wel een goede infrastructuur op amateurgebied, 

geleid door kunstencentrum Atrium. Ook zijn er verschillende talentvoorzieningen aanwezig. Súdwest-

Fryslân heeft verreweg de grootste HaFaBra-cultuur met een breed aanbod aan opleidingsorkesten. Dit 

biedt op muzikaal gebied voor jonge talenten veel mogelijkheden.  

 

4. Gemeente Heerenveen, met als kern Heerenveen. Deze gemeente telt in totaal 8 scholen voor voortgezet 

onderwijs. Bij Keunstwurk is tot nu toe van 5 scholen bekend dat ze een redelijk, tot zeer actief cultureel 

klimaat hebben. In de gemeente zijn er weliswaar geen directe opleidingsmogelijkheden voor jongeren in het 

kunstensegment, maar wel zijn er veel voorzieningen te vinden voor jongeren die zichzelf verder willen 

ontwikkelen. 

 

Dit rapport biedt een overzicht van de situatie in 2014/2015. Het kan zijn dat er intussen activiteiten of 

voorzieningen zijn bijgekomen waar Keunstwurk nog niet van op de hoogte is. Ook kunnen scholen in de 

tussentijd nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan of hun buitenschoolse activiteiten hebben aangepast. 

Daarom moeten de resultaten van dit onderzoek met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

 

Aanbevelingen 

 

Cultureel talent ontwikkelt zich in twee verschillende ketens. Voor een juiste ontwikkeling van dat talent, is 

het nodig dat alle schakels binnen de talentontwikkelingsketen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten en 

zichtbaar zijn. Zo kan de doorstroom van talent naar een hoger niveau vergemakkelijkt worden. Uit het TOM-

onderzoek kwam naar voren dat de schakels van talentontwikkeling landelijk gezien niet altijd even goed in 
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elkaar hangen. Uit dit rapport komt een zelfde soort beeld naar voren. Wat valt hier aan te doen? 

 

Om cultureel talent in Fryslân te kunnen stimuleren, zouden scholen en instellingen beter van elkaar op de 

hoogte moeten zijn. Er zou daarom in kaart moeten worden gebracht welke voorzieningen er zijn op 

cultureel gebied. Hierbij moet gekeken worden naar alle niveaus, zowel voor beginners als gevorderden. Zo 

kan een talentvolle jongere een betere keuze maken voor het niveau dat past bij zijn talent. Ook wordt het zo 

voor jonge talenten makkelijker om te weten welke voorzieningen zich in de directe omgeving bevinden. Uit 

het TOM-onderzoek bleek eveneens dat social media steeds belangrijk wordt voor deze groep jongeren. Dit 

zou een goed platform kunnen zijn om een dergelijk overzicht voor jong talent te kunnen opzetten.  

 

Iedere school is anders, maar moet desalniettemin proberen toe te werken naar een samenhangende visie 

en beleid op kunst en cultuur in school, waarbij de leerlingen de ruimte krijgen om hun talent te ontdekken, 

en zich gestimuleerd voelen om dit verder te ontwikkelen. Het schoolbeleid moet centraal staan bij de keuze 

voor cultuur in de school. Nu wordt de indruk gewekt dat de culturele activiteiten gebaseerd zijn op toeval, in 

plaats van een bewuste keuze. De school dient als het ware als basis, van waaruit de jongere de volgende 

stap in zijn ontwikkeling kan zetten. Het inzetten op zowel het ervaren van plezier door het ondernemen van 

culturele activiteiten, als de theorie achter de verschillende disciplines kan helpen deze vooruitgang te 

realiseren.  

 

Daarom dient ook de school des te beter op de hoogte te zijn van de culturele infrastructuur in de regio en 

daarbuiten. Er zou gezocht moeten worden naar aansluiting met de verschillende kunstvakopleidingen en 

andersom, zodat jonge talenten op de juiste manier begeleid kunnen worden en doorgestuurd kunnen 

worden naar voorzieningen waar zij hun talent ten volste kunnen ontplooien.  
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Bijlage 1: Evaluatie Fulkaan 2013 – 2015 

 

‘Samen muziek maken is het mooiste wat er is.’ 

Wat is Fulkaan? 

Fulkaan is een project dat zich richt op jonge Friese musici, met als doel hun talent te stimuleren en te 

ontwikkelen. Het project is in de zomer van 2013 voor het eerst gestart. 

Jonge muzikale talenten krijgen tijdens de Fulkaan-Akademy de kans om onder leiding van een gastdirigent 

en enkele inspirerende muzikanten in een paar weken of maanden tijd een orkest op te zetten, wat 

uiteindelijk resulteert in een concert of optredens op een Fries muziekfestival. Vanuit de Fulkaan-Akademy 

zijn verschillende projecten voortgekomen, die op verschillende momenten in het jaar plaatsvinden. De 

Fulkaan-Akademy en al deze losse projecten vormen samen Fulkaan.  

 

Resultaten evaluatieonderzoek 

Keunstwurk heeft een evaluatie uitgevoerd onder de deelnemers van de eerste twee edities van de Fulkaan-

Akademy. Het doel hiervan was te kijken op welke punten het project verbeterd kon worden en ook wat het 

project succesvol maakt. Hiervoor is een enquête opgesteld die door 25 respondenten is afgelegd. De 

evaluatie schetst een beeld van de ervaring van de deelnemers, wat de belangrijkste leermomenten waren 

en wat de kracht is van het project. De belangrijkste resultaten zijn hier vermeld. In tabel A is te zien hoeveel 

leservaring de respondenten gemiddeld hadden: 

 

 
TABEL A: Overzicht gemiddelde leservaring deelnemers Fulkaan-Akademy in aantal jaren.  

De respondenten die de enquête hebben ingevuld, namen deel aan het project in seizoen 2013/2014 en 

seizoen 2014/2015. Het merendeel van de respondenten heeft gemiddeld al 5 tot 8 jaar ervaring in het 

bespelen van een instrument. 21% van de respondenten volgt zelfs al zo’n 9 tot 12 jaar lessen.  

 

De deelnemers geven aan vooral in aanraking te zijn gekomen met Fulkaan door een persoonlijke 

benadering, of via hun muziek- of dansdocent. De meeste respondenten hebben niet eerder aan een 

soortgelijk project meegedaan. Dit is te zien in tabel B.  
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TABEL B: Resultaten bij vraag 7: ‘Hoe ben je in aanraking gekomen met Fulkaan?’ 

 

Wat waren de verwachtingen? 

Uit de enquête komt naar voren dat de deelnemers vooraf aan het project goede tot hoge verwachtingen 

hadden. Wat ze precies verwachtten, wordt niet genoemd. Wel werd aan jongeren gevraagd of hun 

verwachtingen zijn uitgekomen. Hier gaven alle jongeren aan dat hun verwachtingen uit zijn gekomen. Bij 12 

respondenten zelfs boven verwachting. In de enquête konden respondenten voor deze vraag aangeven in 

hoeverre ze zich in de vraag konden vinden, via een 5-punts schaal. Hierbij staat 1 voor ‘helemaal niet mee 

eens’ en 5 voor ‘zeer mee eens’. Dit is te zien in tabel C.   

 

 
TABEL C: Resultaten bij vraag 24: ‘Zijn je verwachtingen uitgekomen?’ 

 

De respondenten gaven aan dat de docenten een belangrijke rol hebben gespeeld in de positieve ervaring 

van het project. De docenten werden beoordeeld als kundig, inspirerend en origineel. Doordat de docenten 

gedreven waren, straalde dit volgens de respondenten af op de deelnemers. Zij werden hierdoor 

gemotiveerder en konden nieuwe inspiratie opdoen. Ook vonden de respondenten dat de docenten veel 

verstand hadden van de instrumenten en spelen in groepsverband. Hierdoor leerden de respondenten veel 

nieuwe trucjes en konden ze zich meer focussen op de details.  
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Artistieke én sociale vooruitgang. 

 

‘Ik heb veel geleerd. Bijvoorbeeld nieuwe technieken voor het bespelen van de Marimba.’ 

 

De deelnemers gaven aan vooral op artistiek gebied vooruit te zijn gegaan na afloop van het project. Zij 

konden door middel van de Fulkaan-Akademy nieuwe technieken aanleren. Ook werd gezegd dat zij 

actiever zijn geworden in het bespelen van hun instrument of met dansen.  

 

‘je leert heel goed samenwerken met de mensen en omdat je de hele week bij elkaar bent leer je elkaar ook 

echt goed kennen.’ 

 

Eén deelnemer gaf aan ook op sociaal vlak vooruitgang te hebben geboekt. De respondent zegt door de 

deelname aan de Akademy beter te hebben leren samenwerken, door het spelen binnen een ensemble. Ook 

hebben de deelnemers veel nieuwe contacten opgedaan, doordat er een aantal weken lang zeer intensief 

wordt samengewerkt. Zo leren ze nieuwe mensen kennen waar na het project nog steeds dingen mee 

worden ondernomen.  

 

‘Je weet weer waarom je muziek bent gaan maken.’ 
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Bijlage 2: De korte doelgroepanalyse jongeren en 
theater 

Voor het vormen van een beleid op het gebied van talentontwikkeling en jongeren, is het van belang inzicht 

te hebben in de belevingswereld van jongeren. Om jongeren te kunnen betrekken bij kunst en cultuur is het 

zaak te weten wat hun behoeftes zijn en wat hen drijft. In het kader hiervan heeft Keunstwurk een korte 

steekproef gehouden onder jongeren die in de provincie met theater bezig zijn. Hiervoor zijn interviews 

gehouden met de volgende groepen: 

 

- De beginners en gevorderden theatercursus van kunstencentrum de Meldij. 

- Studenten van de opleidingen Docent Drama en Artiest Drama.  

-  twee groepen van “Mein Theater”. 

- jongerengroep van de toneelvereniging in Berlikum. 

 

In verband met de privacy van de respondenten, zullen zij anoniem blijven.  

 

Per groep is tevens een korte enquête ingevuld. In de enquête stonden vragen als: ‘Hoe ben je in aanraking 

gekomen met theater?’ en ‘Waar kom je vandaan?’ In de interviews werd op sommige zaken dieper 

ingegaan en werd bijvoorbeeld gevraagd naar motivatie en de (des)interesse van andere jongeren voor 

theater. De enquête is door 34 respondenten ingevuld. 

 

De jongeren die Keunstwurk heeft gesproken, zijn gemiddeld tussen de 13 en 15 jaar oud. Zij spelen 

gemiddeld nog maar 1 à 2 jaar theater. De meeste jongeren geven aan voor het eerst kennis te hebben 

gemaakt met theater op het primair onderwijs. Bijvoorbeeld tijdens de eindmusical in groep 8 of doormiddel 

van toneellessen in de klas. Een klein percentage jongeren (12%) geeft aan op het voortgezet onderwijs 

voor het eerst kennis te hebben gemaakt met theater. Zij hebben het ontdekt tijdens de lessen drama of een 

schoolvoorstelling. Jongeren moeten gemiddeld 5 tot 20 minuten reizen om op hun bestemming te kunnen 

komen. Jongeren geven aan dat zij in aanraking zijn gekomen met de locatie waar zij theater spelen via hun 

ouders of vrienden en kennissen. Een klein deel geeft aan dat zij via school op de hoogte zijn geraakt van de 

mogelijkheid om op een bepaalde locatie theaterlessen te kunnen volgen. 

 

 In de tabel hieronder is een overzicht te zien van de manieren waarop jongeren in Fryslân in aanraking 

komen met theater: 
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TABEL I : Overzicht van antwoorden op de vraag: ‘Hoe ben je in aanraking gekomen met deze theaterlocatie?’ 

 

Keuze voor locatie. 

De jongeren geven aan dat zij het liefst aansluiten bij een locatie die dicht in de buurt is en goed bereikbaar 

is, zodat ze hier zelfstandig naar toe kunnen reizen. De lessen worden vaak na schooltijd of in de avond 

gegeven. Veel jongeren mogen ’s avonds niet zelfstandig in het donker lange(re) afstanden afleggen. De 

jongeren noemen vaak dat zij zich veilig willen kunnen voelen. Dit geven zij aan als zeer belangrijk. Wanneer 

er de mogelijkheid is om in eigen woonplaats theaterlessen te kunnen volgen, is de drempel lager en kennen 

ze vaak al meer andere deelnemers.  

Imago. 

 

‘Sommige jongens die ik ken gaan echt niet toneelspelen, dat vinden ze iets voor meisjes’. 

 

In de verschillende interviews kwam duidelijk naar voren dat het imago van theater volgens de jongeren een 

probleem is. Niet alleen zou dit ervoor zorgen dat er te weinig jongeren deelnemen aan theateractiviteiten, 

maar was het vooral voor de jongens aanleiding om lang te twijfelen voordat zij theater wilden gaan spelen. 

Theater kampt met het imago dat het ‘voor homo’s’  is, dat het ‘suf’ is en ‘niet stoer’. Dit is voor veel jongens 

een drempel om iets te ondernemen op theatergebied.  

 

(On)Bekendheid. 

Veel jongeren weten volgens de respondenten niet beter dan dat theater draait om toneelspelen en 

voorstellingen bezoeken. De geïnterviewde jongeren geven aan dat theater veel meer is dan dat. Andere 

jongeren zouden hier niet van op de hoogte zijn. Ook werd aangegeven dat de jongeren vonden dat er bij 

hen in de buurt weinig voorzieningen waren op theatraal gebied. Het blijkt dat veel jongeren niet goed 

genoeg op de hoogte zijn van de locaties waar zij terechtkunnen om met theater bezig te kunnen zijn. Er is 

ook onduidelijkheid over de mogelijkheden die de bekende locaties aanbieden op het gebied van theater.  

 

Groot denken. 

 

‘We willen les krijgen van een beroemdheid.’ 

 

De jongeren die zijn geïnterviewd denken groot en zonder belemmeringen. Wanneer er wordt gevraagd naar 

de dingen die zij zouden willen zien in de toekomst, geven de jongeren aan dat zij graag op een groot 

podium willen spelen. Ook zouden zij een beroemdheid willen ontmoeten of de mogelijkheid hebben om les 

te krijgen van een professional, zoals een bekende acteur of regisseur. De jongeren geven aan dat alleen 

drama les niet voldoende is om jongeren enthousiast te krijgen. Jongeren willen graag zelf beslissingen 

nemen en willen vrijheid daarin.  

 

De rol van theater in het voortgezet onderwijs. 

 

‘Open podium avonden zijn leuk, maar je leert er niets van.’ 

 

Tijdens de interviews werd aan de jongeren gevraagd wat het VO kan doen om theater bereikbaarder te 

maken voor jongeren. De respondenten geven aan dat zij graag meer voorstellingen willen bezoeken en ook 

graag kennismakingslessen hadden willen volgen. Zij stellen dat er vaak een limiet is bij theateractiviteiten 

op school, waardoor een aantal jongeren buiten de boot vallen. Ook zouden zij graag een zo breed 

mogelijke keuze aan kunstactiviteiten zien, zodat de jongere zelf uit kan maken bij welke kunstdiscipline zijn 

of haar interesse en kracht ligt. De school kan hierin een oriënterende rol spelen. Een aantal jongeren geeft 

aan dat theateractiviteiten vaak niet doorgaan omdat er te weinig deelname is. De school zou in dit geval de 

activiteiten meer moeten promoten, bijvoorbeeld in samenwerking met locaties waar theater les wordt 

gegeven.  
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Ook geven zij aan dat de culturele activiteiten die scholen organiseren, niet altijd even goed aansluiten bij de 

wensen van de leerlingen. Zij zouden graag willen dat de activiteiten ook leerzaam zijn. Wanneer een school 

bijvoorbeeld een open podium organiseert is dit leuk, maar niet leerzaam.  

Theaterstudenten 

 

Naast jongeren, zijn ook studenten van de verschillende dramaopleidingen in Fryslân geïnterviewd. 

Studenten van de opleidingen D’Drive Artiest Drama en Docent Drama aan de NHL zijn hiervoor gevraagd 

waarom zij voor deze opleidingen hebben gekozen en wat zij denken dat jongeren interessant vinden op het 

gebied van theater.  

 

Keuze opleiding. 

Studenten van de opleiding D’Drive Artiest Drama geven aan dat zij hebben gekozen voor deze opleiding 

omdat dit de enige mbo theateropleiding in de buurt is. De studenten van de opleiding Docent Drama aan de 

NHL maakten juist de keuze om aan de NHL te gaan studeren omdat deze opleiding op dat moment als 

beste stond aangeschreven. Zij maakten dus een bewuste keuze voor kwaliteit.  

 

Interesse jongeren. 

In het interview werd de studenten gevraagd wat zij dachten dat jongeren van theater vonden. Hierbij kwam 

net als bij de jongeren erg naar voren dat theater een slecht imago heeft onder jongeren. Zij gaven aan dat 

jongeren graag bij de groep willen horen. Theater wordt gezien als “suf” dus zijn jongeren bang buiten de 

boot te vallen als zij toch theater gaan spelen. Vooral bij jongens is dit een probleem. Theater zou alleen iets 

voor meisjes zijn. Daarnaast is theater een discipline waarbij je je kwetsbaar op moet durven stellen. Je 

geeft jezelf er als het ware bloot. Voor veel jongeren in de puberteit is dit een grote drempel.  

 

De studenten droegen interessante oplossingen aan die volgens hen kunnen helpen om jongeren meer bij 

theateractiviteiten te betrekken. Zij noemden onder andere het feit dat drama een steeds hoger niveau krijgt. 

Het zou volgens hen logischer zijn wanneer op de onderbouw op een laag niveau les wordt gegeven zodat 

de lat niet meteen te hoog wordt gelegd. Bijzonder is dat de studenten aangeven dat er geen theorie moet 

worden gegeven. Dit zou ervoor zorgen dat de jongeren dichtklappen. In de bovenbouw zou theater een 

keuzevak moeten worden, zodat jongeren die echt enthousiast zijn de verdieping in kunnen gaan. De 

middelbare school zou een rol kunnen spelen om jongeren meer zicht te geven op de verschillende facetten 

van theater. Bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij projecten waar jongeren theater kunnen maken, of deze 

projecten op school uit te nodigen. Zo weten jongeren wat er is en hoe het in zijn werk gaat.  

 

Kansen in het werkveld. 

Studenten van de opleiding Docent Drama op de NHL gaven aan dat er voor hen in Fryslân steeds minder 

mogelijkheden zijn om tijdens de opleiding op middelbare scholen iets met drama te ondernemen. Er zijn 

weinig scholen die dramalessen geven en bovendien wordt het vanuit de opleiding niet meer verplicht 

gesteld om in het onderwijsveld stage te lopen.  
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Bijlage 3: overzicht voorzieningen jong talent provincie 
Fryslân  

Muziek 

 
HBO 
Minerva Academie voor Popcultuur    Leeuwarden 
 
MBO 
D’Drive Artiest Muziek      Leeuwarden 
D’Drive Artiest Sounddesign    Leeuwarden 
 

Vrije tijd 
HaFaBra Verenigingen 
Martini Jongenskoor 
Fries Jeugd Fanfare Orkest    Wons 
Fries Jongerenkoor     Haskerdijken 
Nederlandse Bachacademie    Drachten 
Rein Ferwerda Academie     Drachten 
Atrium Vak M       Sneek 
Keunstwurk Fulkaan     Leeuwarden 
Klank fan Fryslân     Leeuwarden 
Popfabryk      Leeuwarden 
Friesland Pop      Leeuwarden 
Fries Harmonie Orkest     Leeuwarden 
______________________________________________________________________________________ 

Dans 

 
MBO 
D’Drive Artiest Dans     Leeuwarden 

 

Vrije tijd 
Jeugddansopleiding Friesland    Leeuwarden 
Atrium talentklassen dans     Sneek 
Ateliers Majeur breakdance selectie   Heerenveen 

______________________________________________________________________________ 

Theater 
 
HBO 
NHL Docent Drama     Leeuwarden 

 
MBO 
D’Drive Artiest Drama     Leeuwarden 
 
Vrije tijd 
Jeugdtheaterschool Meeuw    Leeuwarden 
Jeugdtheaterschool Kunst en Vliegwerf   Oosterwolde 
Jeugdtheaterschool Pimpel    Harlingen 
Jongeren op de planken (JOP)    Wolvega 
De Meldij theaterproductiegroep   Drachten 
MUZT musicalopleiding     Sneek 
Ateliers Majeur Superstars Plus    Heerenveen 
It Toanhûs theaterproductieklas    Joure 
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______________________________________________________________________________ 

Beeldend 

 
HBO 
NHL Docent Beeldend     Leeuwarden 
 
MBO 
D’Drive Creatief Vakmanschap    Leeuwarden 
D’Drive Interieur Design     Leeuwarden 
D’Drive Mode ontwerpen/maken   Leeuwarden 
D’Drive Styling Design     Leeuwarden  
D’Drive Game Design     Leeuwarden  
D’Drive Mediavormgeving    Leeuwarden 
Friese Poort Art & Design    Drachten 
Friese Poort Game Artist    Drachten 

______________________________________________________________________________ 

Discipline overstijgend 
 
Vrije tijd 
Atrium BRAKK/akte 2     Sneek 
RTL Talent Academy     Leeuwarden 
Van der Lei Talent Academy    Provinciaal  
De Moanne      Provinciaal 
Kunstbende      Provinciaal 
Circusschool de Hoogte     Provinciaal 
  



 

27 
   

 

Talentroutes in Fryslân | 16-6-2015 | 

Eindnoten 

 
                                       
i
  Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds voor 

   Cultuurparticipatie (FCP). Zicht op Actieve Cultuurparticipatie. Utrecht: LKCA, FCP 2014. p. 31 

ii 
 Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014. p. 32 

iii
  Zicht op Actieve Cultuurparticipatie. 2014. p. 33 

iv 
 Zicht op Actieve Cultuurparticipatie. 2014. p. 34 

v
  Van Eijk, K., Windhorst, M., van der Zant, P. TOM volgt zijn talenten. Eindrapport over de eerste 

  peiling van het talentenvolgonderzoek 2013-2017 in opdracht van het Fonds voor 

  Cultuurparticipatie. Gouda: Bureau ART 2014. 

vi 
 TOM volgt zijn talenten. 2014 p. 4, 5 

vii
  Zicht op Actieve Cultuurparticipatie. 2014. P. 35-36 

 
viii

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Cultuur beweegt. De betekenis van 
  cultuur voor een veranderende samenleving. Den Haag: Sdu 2013. 
 
ix
  Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur voor een veranderende samenleving. P. 5 

x
  Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur voor een veranderende samenleving. P.  7 

xi
   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer dan kwaliteit. Een nieuwe visie op 

  cultuurbeleid. Den Haag: Sdu 2011. P.  9, 30-33 

xii
  Meer dan kwaliteit. Een nieuwe visie op cultuurbeleid. P. 4 

 
xiii 

 Provincie Fryslân.  Grinzen oer. Integrale beleidsnota cultuur, taal en onderwijs. 2013.  P. 7, 

  19-20 

xiv
  Prins Claus Conservatorium, lectoraat Lifelong Learing in Music. Orkesten onder druk? Op zoek 

        naar trends en ontwikkelingen in de HaFaBra-sector in Noord-Nederland. 2014.  P. 13 – 48 

 
 
 

 


