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Evaluatie Cultura Venray

‘Muziek in de klas’ wordt ‘Cultuur in 
de klas’

Muziekonderwijs werd op de 

Venrayse basisscholen die daarvoor 

gekozen hadden, geregeld met het 

cursusaanbod Muziek in de klas, 

waarbij muziekdocenten vanuit 

Kunstencentrum Jerusalem om de 

week een muziekles verzorgde aan 

een paar klassen van de school. 

Met het stoppen van het 

Kunstencentrum verdween Muziek in 

de klas bij de scholen. Cultura Venray 

werd opgericht om zich in plaats van 

het kunstencentrum op cultuur in 

Venray te richten. Doordat het project 

Muziek in de Klas stopte en er een 

hiaat ontstond voor het muziekonder-

wijs, startte Cultura Venray twee 

projecten: het FMV Steunpunt met 

name voor muziek in de harmonie- en 

fanfarewereld en een onderzoek naar 

Muziek in de Klas. Cultura Venray 

onderzocht de ervaringen van de 

basisscholen met Muziek in de klas en 

concludeerde dat hoewel de ervarin-

gen over het algemeen positief waren, 

er toch meer behoefte was aan een 

breder aanbod dan alleen muziek. 

Zij adviseerde gemeente Venray 

daarom vorig jaar om Muziek in de 

klas te verbreden naar Cultuur in de 

klas om in die behoefte te voorzien. 

Gemeente 
geeft 100.000 euro

Waar scholen bij Muziek in de 

klas zelf nog bij moesten dragen aan 

de kosten, waardoor niet alle scho-

len in de gemeente hieraan meede-

den, wordt Cultuur in de klas voor 

het grootste gedeelte gefinancierd 

door gemeente Venray. “Voorwaarde 

was wel dat het programma breder 

moest worden en dat alle scholen 

in de gemeente mee moesten kun-

nen doen. Ook moet de focus zoveel 

mogelijk komen te liggen op lokale 

cultuuraanbieders”, legt Sanne Aben 

van Cultura Venray uit. Cultura Venray 

ontvangt 100.000 euro van de 

gemeente om Cultuur in de klas uit te 

kunnen voeren, 50.000 euro meer dan 

dat er beschikbaar was voor Muziek 

in de klas. De scholen zelf gaan straks 

ook bijdragen door hun cultuurbudget 

van 11,80 euro per kind hiervoor in te 

zetten. 

Het grote verschil met Muziek in 

de klas is dat Cultuur in de klas zich 

op meer disciplines richt. Behalve 

muziek, bemiddelt Cultura Venray 

ook tussen scholen en cultuuraan-

bieders op het gebied van drama, 

kunst, dans en cultureel erfgoed. 

Aben: “Wij weten precies wat er 

speelt in het culturele veld in Venray 

en proberen dit te trechteren voor de 

scholen. Voor Cultuur in de klas ont-

wikkelen we een website waarop 

al onze cultuuraanbieders komen te 

staan. Die zijn zoveel mogelijk lokaal. 

Denk aan Schouwburg Venray, het 

Odapark, Venrays Museum of lokale 

verhalenvertellers, dans- en muziek-

docenten of kunstenaars. Scholen kun-

nen op de website het aanbod zien en 

lessen inplannen.” Het hoger liggende 

doel is om het onderwijs te verbinden 

met het naschoolse. Aben: “Zodat kin-

deren hun weg gemakkelijk weten te 

vinden naar bijvoorbeeld de harmonie, 

de dansschool of de Venrayse musea. 

We willen dat alle kinderen kennis 

kunnen maken met de cultuurdiscipli-

nes die we in Venray hebben.”

Basisscholen EigenWijs uit Oirlo, 

De Klimboom en De Krokodaris uit 

Venray en Montessorischool Venray 

doen mee met de pilot Cultuur in de 

klas. De komende maanden maken 

zij al gebruik van het lesaanbod van 

Cultura Venray. Welke lessen of the-

ma’s ze kiezen, is helemaal aan de 

school zelf. Directeur Hans Hebben 

van EigenWijs legt uit: “Als school kun 

je zelf kijken welke lessen het beste 

passen bij je onderwijs. Zo kun je 

cultuuronderwijs koppelen aan pro-

jecten of thema’s. Het is echt maat-

werk.” De Montessorischool werkt 

veel met thema’s. “Dus kijken we nu 

wat er goed aansluit”, aldus Gea van 

den Beuken van de Montessorischool. 

“Wij zijn op dit moment bijvoorbeeld 

bezig met een thema over het die-

renrijk. Via Cultuur in de klas komt het 

vlinderlaboratorium van het Odapark 

naar de school, komt dansschool Dizzy 

Dance danslessen verzorgen waarin 

kinderen leren hoe een tijger sluipt 

of een olifant stampt en krijgen de 

kinderen muzieklessen in datzelfde 

thema.”

Met de verbreding van muziek naar 

cultuur zijn de pilotscholen tevreden. 

“We vinden het super”, aldus Van den 

Beuken. “Het levert een kruisbestuiving 

van kwaliteiten op. En we beseffen nu 

steeds beter wat Venray op cultureel 

gebied te bieden heeft. Daar willen we 

de kinderen bewust van maken, want 

helaas komen zij hiermee niet allemaal 

in aanraking. Met Cultuur in de klas 

willen we hun nieuwsgierigheid prik-

kelen.” Aben vult aan: “Er gebeurt ont-

zettend veel hier in Venray. Dat willen 

we allemaal gaan stroomlijnen.” 

Kick-off
De pilot is nu gestart met vier 

scholen, maar vanaf volgend school-

jaar mogen alle basisscholen in Venray 

gebruik maken van Cultuur in de klas. 

De kick-off van het project vindt plaats 

op woensdag 23 mei. Dan kunnen alle 

basisscholen kennismaken met Cultuur 

in de klas. De pilotscholen delen hun 

ervaring en er zijn speeddates met 

cultuuraanbieders en verschillende 

workshops. 

Cultura Venray is samen met vier basisscholen in de gemeente Venray 
bezig met de pilot ‘Cultuur in de klas’. Dit project gaat na de zomervakantie 
voor alle basisscholen ‘Muziek in de klas’ vervangen, dat oorspronkelijk 
werd geregeld door Kunstencentrum Jerusalem. Nadat het kunstencentrum 
moest stoppen, evalueerde Cultura Venray het muziekonderwijs en 
uiteindelijk adviseerde de gemeente dat een verbreding van ‘Muziek in de 
klas’ naar ‘Cultuur in de klas’ de beste oplossing was. 

Man aangehouden met harddrugs op zak
De politie van Venray heeft in de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 maart een man aangehouden die ruim veertig pillen harddrugs in zijn 

bezit had. Hij moet voor de rechter komen. 

voorlopig onderzoek. De man is 

opgepakt. Voor een soortgelijk 

delict zou hij woensdagochtend bij 

de rechtbank van Roermond 

moeten verschijnen, maar daar kon 

hij geen gehoor aan geven, omdat 

hij ingesloten zat in het 

cellencomplex. Voor de zaak in 

Venray is hij gehoord, waarna hij is 

vrijgelaten en een dagvaarding 

heeft gekregen. Hij zal zich 

opnieuw bij de rechtbank moeten 

verantwoorden, zowel voor de 

eerdere zaak als de zaak van deze 

week. Daarnaast heeft de man 

een gebiedsontzegging voor 

Venray opgelegd gekregen voor 

twee weken. 

De 30-jarige man werd in het 

centrum van Venray 

aangehouden. Hij bleek geen 

vaste woon- of verblijfplaats te 

hebben. Hij had XTC-pillen en 

MDMA op zak, blijkt uit een Kempen Media b.v.
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Kinderen van de Montessorischool doen een dierendans 

in een van de lessen van Cultuur in de klas




