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Inleiding

In dit jaarverslag 2016/2017 van de Stichting Popschool Harderwijk treft u het bestuursverslag, de 
jaarrekening, het jaarverslag en onze kansen, verwachtingen en uitdagingen voor de nabije 
toekomst. 
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1.
Popschool Harderwijk 

1.1 De Popschool 

Popschool Harderwijk is het centrum voor 
(pop)muziekeducatie en (pop)muziekcultuur in 
Harderwijk. Stichting Popschool Harderwijk 
heeft een lokale functie op gebied van 
educatie en mede initiator met (pop)muziek 
gerelateerde activiteiten in de gemeente 
Harderwijk en omstreken. 
Onze concrete activiteiten richten zich primair 
op popeducatie, het aanbieden van kennis en 
educatie op het gebied van popmuziek aan 
onze klantenkring. In bredere zin is de 
Popschool Harderwijk actief in het primair- en 
voortgezet onderwijs, zorg en welzijn en 
verzorgt zij workshops en clinics. 

1.2 Stichting Popschool Harderwijk 

De statutaire naam van Stichting Popschool 
Harderwijk is Stichting Popschool Harderwijk 
en is gevestigd in Harderwijk. 

Het bestuur bestaat per d.d. 11-7-2016 uit: 

Ricardo Klaverdijk – Voorzitter  
Jacqueline van den Berg – Secretaris  
Frederik Lambert Kappers - Penningmeester 
Peter Slaa – Algemeen lid  
Suzanne Stevens – Algemeen lid  
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2.
Beleidsplan 2017-2021 

In maart 2017 heeft de Stichting Popschool 
Harderwijk het beleidsplan 2017/2021 
gepresenteerd. In dit beleidsplan is de 
huidige stand van zaken van de Popschool en 
haar toekomstambities, visie en rol als 
aanbieder van (pop)muziekonderwijs in de 
breedste zin van het woord gepresenteerd. 
Kern van het beleidsplan is het aanbieden van 
individueel onderwijs, participeren, verbinden 
en samenwerken met het culturele veld en 
andere participanten. In het beleidsplan heeft 
de Popschool aangegeven in vijf jaar t/m 
2021, doelstellingen te implementeren en te 
bereiken.  

2.1 Realisatie beleidsplan 2017-2021 

In het beleidsplan 2017-2021 heeft Popschool 
Harderwijk de doelgroepen en diensten die zij 
wil aanbieden ambitieus beschreven. Voor de 
Popschool lagen de ambities met name op het 
gebied van: 

- Reguliere/particuliere markt
- Primair onderwijs
- Buitenschoolse activiteiten
- Voortgezet onderwijs
- Zorg en welzijn
- De Popschool als leerbedrijf
- Samenwerking met hbo/conservatoria
- het aanboren/acquisitie van een nieuwe

(particuliere) markt (30+/Laatbloeiers)

Onverwacht heeft de Popschool de ambities 
van het beleidsplan 2017/2021 (deels) 
behaald en ingevuld. In de verwachting de 
resultaten te behalen in vijf jaar, kan zij 
constateren dat veel van de ambities al in 
2017 zijn gerealiseerd. 
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2.2 Resultaten naar aanleiding van het  
      beleidsplan 2017-2021 

 
2.2.1 Reguliere/particuliere markt 
De Popschool heeft in 2016/2017 qua aantal 
leerlingen een groei gerealiseerd van 10%. 

 
2.2.2 Onderwijs 
 
§ Primair onderwijs 
In samenwerking met Cultuurkust, het door de 
gemeente Harderwijk en de provincie 
Gelderland aangewezen orgaan voor 
bemiddeling tussen onderwijs en de 
aanbieders van kunst en cultuur, is nieuwe 
innovatieve muziekeducatie aangeboden aan 
het primair onderwijs. Popschool Harderwijk 
verzorgt in opdracht van Cultuurkust het 
leertraject voor het Popleerorkest.  

Concreet betekent dit dat de Popschool het 
schooljaar 2016/2017 succesvol heeft 
afgesloten met de pilot Popleerorkest. De 
Popschool heeft 40 uur educatie verzorgd.  

 
Naar aanleiding van de pilot heeft Cultuurkust 
met Popschool Harderwijk, op meerdere 
basisscholen een traject met een doorlopende 
leerlijn uitgezet. Een en ander heeft 
geresulteerd in structurele implementatie van 
het Popleerorkest 2017/2018/2019. 

 
Buitenschoolse activiteiten 
De Popschool heeft in totaal vijftien uur aan 
speedworkshops verzorgt voor Daltonschool 
De Veste en Kinderopvang Doomijn. De 
workshops zijn een eerste aanraking met het 
maken van (pop)muziek.

Contactmomenten per discipline 
 
 Leerlingenaantal Participanten 
Lessen   
Inviduele lessen 400 800 
Cursussen/workshops 100  
Bandjes 15 70 
PopLeerokest 100 600 
Cultuurwijzer 75 150 
Zorg 200  
Projecten/festivals   
Bosje Cultuur 50 400 
Donkere Dagen 10 500 
Lalaland (Pampus 20 /Minute of Fame 50) 70 2.000 
Opening Station 50 2.000 
Optredens Koningsdag en Aaltjesdag 50 2.000 
Zomermarkt 5 500 
Kunstkweek CCNV 50 600 
Optredens bij derden 20 500 
(Stadsmuseum/Apollo/gemeente Harderwijk enz.)   
Totaal (schatting) 1195 10120 
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§ Voortgezet onderwijs

Vmbo Morgen College 
In 2017 werd Popschool Harderwijk benaderd 
door het Morgen College voor het verzorgen 
van de muzieklessen voor de brugklassen (8 
klassen). De concrete vraag van het Morgen 
College was het verzorgen van wekelijkse 
muzieklessen binnen het curriculum van deze 
vmbo-instelling.  
De eerste insteek van het Morgen College was 
om de lessen in loondienstverband te 
verzorgen. Echter, de Popschool heeft een 
aantrekkelijk aanbod kunnen offreren waarbij 
meerdere docenten van de Popschool hun 
specifieke (instrumentale/ vocale) expertise en 
kennis aan het lesprogramma bijdragen. Niet 
als werknemer van het Morgen College maar 
als zzp-er. Een vernieuwende visie, ook voor 
het Morgen College.   
Waar in de traditionele setting elke week 
dezelfde docent lesgeeft aan dezelfde 
(brug)klas, staan er nu één en/of meerdere 
docenten van de Popschool voor de 
brugklasgroepen. 
De Popschool heeft het Morgen College 
aangeboden om met de leerlingen een cd-
productie te maken. Van het bespelen van 
een instrument tot aan opnames in onze 
studio. De gesprekken, afronding en het 
accorderen van de offerte heeft geresulteerd 
in de invulling van de structurele lessen voor 
het vmbo/ Morgen College. In het schooljaar 
2017/2018 geeft de Popschool per week 6 uur 
muziek aan het vmbo. 

De verwachtingen van de Popschool en het 
Morgen College zijn overtroffen door de 
nieuwe manier van lesgeven. De Popschool 
gaat ervan uit dat ook in het schooljaar 
2018/2019, het Morgen College de lessen 
muziek door de Popschool laat verzorgen. De 
ambitie van de Popschool is om deze lesvorm 
aan te bieden aan meerdere 
onderwijsinstellingen. 

CCNV 
Net als in voorgaande jaren begeleidt de 
Popschool leerlingen van het CCNV in het 
kader van “de Kunstkweek”. De leerlingen 
krijgen workshops aangeboden om hun talent 
te ontwikkelen en worden in de oefenruimte 
klaargestoomd voor hun uitvoering in Theater 
Harderwijk. 

Mbo/hbo  
Begin 2017 heeft de Popschool een 
intentieverklaring mogen tekenen met het 
ArtEZ Conservatorium (Zwolle, Arnhem, 
Enschede). Met het tekenen van deze 
intentieverklaring is de Popschool partner in 
het opleiden, begeleiden en afleveren op 
toelatingsniveau van het conservatorium. 

In 2017 heeft Popschool Harderwijk diverse 
leerlingen mogen afleveren aan het mbo en 
het hbo. De Popschool heeft de ambitie om 
muziekonderwijs in de breedste zin van het 
woord aan te bieden, niet alleen voor 
amateurs, maar ook voor toekomstige 
professionals.  
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2.2.3 Zorg en welzijn 
In 2017 is de Popschool Harderwijk in gesprek 
gegaan met zorg en welzijn op de Noordwest-
Veluwe en in Harderwijk. De gesprekspartners 
waren Philadelphia, Groot Emaus en WZCO. 
Deze gesprekken hebben geresulteerd in 
uitvoering en implementatie. Inmiddels 
verzorgt de Popschool dagbesteding in de 
vorm van een pilot voor 3 cliënten. Met diverse 
projecten en teambuilding workshops zijn wij 
partner voor Philadelphia en Groot Emaus. De 
opmaat, welke is ingezet in 2017, heeft 
geresulteerd in structureel beleid voor 2018-
2021.  

Zorg en welzijn zijn verankerd in het aanbod 
van Popschool Harderwijk onder de noemer 
‘Faders Up’. Faders Up is een muziekproject 
binnen zorg en welzijn waarbij zelfontplooiing, 
creativiteit en persoonlijke ontwikkeling door 
middel van muziekbeoefening centraal staan. 

2.2.4 Festivals 
Ook in 2016/2017 was de Popschool een 
volwaardige partner in het culturele veld.  
Gezamenlijk werden festivals en events 
georganiseerd. De Popschool is niet alleen 
uitvoerend, maar ook medeorganisator en 
partner. In 2016/2017 heeft Popschool 
Harderwijk geparticipeerd in onder andere 
Lalaland, Blije Bietjes en Donkere Dagen. 

Popschool Harderwijk heeft op verzoek van de 
gemeente Harderwijk, inhoudelijke visie 
mogen geven binnen- en met het 
samenwerkingsverband Stad als Podium. 

2.2.5 Projecten 
Onder projecten verstaat Popschool 
Harderwijk het verzorgen van presentaties 
voor- en door amateurs in de publieke ruimte. 
De Popschool heeft binnen dit kader in 
2016/2017 diverse optredens en presentaties 
verzorgd bij onder andere:  
- Koningsdag
- Bosje Cultuur
- Aaltjesdag
- Lalaland
- Blije Bietjes
- Sing-in Walhalla

De insteek van Popschool Harderwijk bij het 
organiseren van projecten is niet alleen de 
uitvoering en het faciliteren, maar juist het 
inspireren en motiveren van deelnemers en 
publiek. Het enthousiasme en de inzet van de 
deelnemers slaat immers over op het publiek, 
ondernemers en participanten. Een win/win 
voor de gemeente Harderwijk! 

Een nieuwe (particuliere) markt 
(herintreders/Laatbloeiers) 
In het beleidsplan 2017-2021 heeft Popschool 
Harderwijk aangegeven nieuwe (particuliere) 
markten te willen aanboren. De Popschool 
kwam tot de conclusie dat het merendeel van 
de leerlingen met name in de leeftijdsgroep 
van 8/21 jaar worden bediend. Door actieve 
acquisitie en een aansprekend format heeft de 
Popschool succes geboekt in het segment 
40+. Met de cursus Laatbloeiers hebben wij 
een nieuwe markt en doelgroep aangeboord. 
Inmiddels krijgen 9 groepen van minimaal 6 
Laatbloeiers per groep, iedere week op een 
laagdrempelige manier instrumentale lessen.
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3. 
Bestuur en organisatie 

Het bestuur van de Stichting Popschool 
Harderwijk onderschrijft de algemene 
opvattingen over goed bestuur, toezicht en 
verantwoording, zoals deze is samengevat in 
de Governance Code Cultuur. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het beleid en 
besluitvorming aangaande strategie en 
bewaking van de financiën, maar ook als 
onafhankelijke orgaan tussen leerlingen, 
cliënten en het docentenbestand (zzp’ers). 
Een en ander is mede gewaarborgd in een 
vertrouwenspersoon. 

De Popschool is een cultureel ondernemende 
organisatie. Een voortvloeisel daarvan is, dat 
zij geen medewerkers in loondienst heeft, 
maar dat alle functies binnen de Popschool 
worden vervuld door zzp’ers, waar nodig 
aangevuld met vrijwilligers. 

3.1 Docenten 
Zzp’ers zijn flexibel inzetbaar en het aantal is 
af te stemmen op het volume van de 
Popschool en de daaraan gekoppelde vraag 
naar docenten. 
Het zijn geschoolde krachten met veel 
ervaring in hun vakgebied. Alle bij de 
Popschool betrokken medewerkers zijn in het 
bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. De 
Popschool werkt met een goedgekeurde 
Modelovereenkomst. Er is te allen tijde een 
bhv’er op de Popschool aanwezig. 
Naast de lesuren kunnen de docenten ook 
worden ingezet voor bandcoaching, 
(buitenschoolse) projecten en workshops. 
Tevens kunnen zij een taak als coördinator 
toebedeeld krijgen.
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3.2 Bestuursverslag 2016/2017 

§ Geschiedenis
In het voorjaar van 2016 is het besluit
genomen dat het oude bestuur van de
Popschool in 2016 volledig en tegelijkertijd
zou aftreden en er een volledig nieuw bestuur
zou komen. Mevrouw Dielissen van
Cultuur+Ondernemen is ingeschakeld om de
werving en selectie van een nieuw bestuur
(voorzitter en secretaris) op zich te nemen.

Uit deze selectie zijn Ricardo Klaverdijk als 
voorzitter en Jacqueline van den Berg als 
secretaris voorgedragen. Op 30 mei vond een 
kennismaking en eerste overdracht plaats 
tussen het oude bestuur en de nieuwe, te 
benoemen bestuursleden (voorzitter en 
secretaris).  

Via Cultuur+Ondernemen is ook een derde 
bestuurslid in de functie van penningmeester 
voorgedragen, de heer Fred Kappers. In juli 
2016 zijn de nieuwe bestuursleden inclusief 
Peter Slaa als Algemeen lid, ingeschreven bij 
de KvK en de oude bestuursleden 
uitgeschreven. 
In januari 2017 is Suzanne Stevens als 
algemeen lid toegevoegd aan het bestuur. 
Hiermee wordt voldaan een samenstelling van 
een bestuur die past bij de missie en de 
doelstellingen van de organisatie. Het bestuur 
is divers samengesteld, zowel qua 
achtergrond als kennis en ervaring. Voor alle 
leden van het bestuur is een profielschets en 
een takenverdeling opgesteld.
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§ Model & Governance
De Stichting Popschool Harderwijk heeft
gekozen voor het ‘bestuur-model’ als
beschreven in de Governance Cultuur Code.
Het belangrijkste argument is de beperkte
omvang van de Popschool. Het bestuur heeft
ervoor gekozen om de uitvoering te delegeren
aan een directie. Het huidige bestuur bestaat
uit 5 leden die deze functie onbezoldigd
vervullen vanuit een bestuurlijke en
toezichthoudende taak.
Het bestuur heeft de Governance Cultuur
Code omarmd, waarbij verantwoording,
openheid en toezicht gewaarborgd zijn.
Er is een duidelijke verdeling van taken en
bevoegdheden, zowel binnen het bestuur als
de gedelegeerde directie.

Het bestuur heeft gekeken naar de bestaande 
statuten van de stichting en besloten dat een 
aantal aanpassingen wenselijk waren. Deze 
wijzigingen zijn geformaliseerd op 16 
september 2016.  

Het nieuwe bestuur heeft samen met de 
directie een meerjarenplan (2017-2021) 
gemaakt met bijbehorende begroting voor de 
komende jaren. Ook de missie en visie van de 
stichting zijn besproken en scherp gemaakt. 
Op korte termijn is de huisvesting van de 
stichting een belangrijk onderwerp.  

Op lange termijn worden er initiatieven 
ontwikkeld die voor een groei van de stichting 
moeten zorgen, maar ook de missie en visie 
van de stichting vertegenwoordigen. 
De samenwerkingen op voorstel van de 
directie worden door het bestuur 
onderschreven, echter wel met behoud van 
de eigen identiteit. 

In 2017 zijn ook gedragscodes opgesteld voor 
de docenten en is een vertrouwenspersoon 
aangesteld. 

Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per 
jaar. De directie wordt daarbij uitgenodigd 
voor de uitvoerende agendapunten.  

Het boekjaar is aangepast aan de 
schooljaren. Aan het einde van het schooljaar 
hebben bestuur en directie een evaluatie van 
het afgelopen jaar gehad waarbij het 
functioneren en samenwerking van directie en 
bestuur is besproken. Het bestuur kijkt terug 
op een jaar waarbij is geconstateerd dat er 
een uitstekende samenwerking is geweest 
met de directie en dat de bestuursleden 
tevreden kunnen terugkijken op de 
veranderingen die zijn doorgevoerd, waarbij 
het meerjarenplan aansluit bij de 
aangescherpte missie en visie van de 
stichting.
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4.
Financieel Jaarverslag 

4.1 Jaarcijfers 2016/2017 en begroting 2017/2018

2016/2017  2017/2018 
begroot werkelijk verschil beleidsplan huidig 

Baten 

Lesgelden 
Individuele lessen 148.000 142.632 -5.368 157.075 150.000 
Cursussen 825 1.000 175 1.650 1.000 
Totaal 148.825 143.632 -5.193 158.725 151.000 

Subsidies/fondsen 
Culturele Impuls 5.000 5.000 0 5.000 5.000 
Totaal 5.000 5.000 0 5.000 5.000 

Overige Baten 
Opbrengst verhuur oefenruimtes 550 -3.450 5.000 3.000 
Opbrengst verhuur studio 500 0 -500 1.000 500 
Opbrengst projecten/particuliere markt 14.452 12.452 2.500 15.000 
Totaal 6.500 15.002 8.502 8.500 18.500 

Totaal baten 160.325 163.634 3.309 172.225 174.500 
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Lasten 

Personeelslasten (zzp’ers) 
Management 0 0 0 15.000 5.000 
Kosten docenten individuele lessen  87.317 -5.183 98.172 99.750 
(62,5% van omzet in 2016. 66,5% in 2017) 
Kosten docenten cursussen  520 0 -520 1.320 665 
(62,5% van omzet in 2016. 66,5% in 2017) 
Projecten en evenementen 5.000 21.108 16.108 5.000 18.000 
Communicatie 0 3.150 
Overige kosten personeel 2.000 2.673 673 2.000 4.500 
Totaal 100.020 111.098 11.078 121.492 131.065 

Huisvesting 
Huur  9.409 9.416 7 9.409 5.164 
G.W.E. n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 9.000 
Belastingen/heffingen Academiestaat 5 n.v.t n.v.t n.v.t 5.000 
Schoonmaak 1.500 855 -645 1.500 1.500 
Beheer n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t 5.000 
Vaste lasten (verzekering etc.) 2.025 2.179 154 2.025 2.500 
Totaal 12.934 12.450 -484 12.934 28.164 

Algemene lasten 
Kosten administratie (zzp) 12.000 9.975 -2.025 8.000 9.000 
Accountantskosten 2.000 2.000 0 2.000 2.000 
Abonnementen 1.427 704 -723 1.427 1.000 
Automatisering 5.000 4.111 -889 3.000 5.000 
Helpdesk 5.000 0 -5.000 4.000 0 
Telefoon  103 93 -10 103 100 
Internet 570 427 -143 570 450 
Kantoorkosten 500 378 -122 500 500 
Kantinekosten 1.000 1.771 771 1.000 1.000 
BHV 500 398 -102 500 398 
Kosten algemeen 2.000 8.859 7.245 2.000 8.000 
Bestuurskosten 250 305 55 250 250 
Totaal 30.350 29.021 -943 23.350 27.698 

Marketing 
Website/ pr 535 224 -311 535 1.500 
Reclame/ advertenties 1.000 666 -334 1.000 500 
Drukwerk Popschool/ 1.500 1.089 -411 1.500 1.000 
projecten/ evenementen 
Totaal 3.035 1.979 -1.056 3.035 3.000 

Inventaris 
Onderhoud inventaris 1.500 1.271 -229 1.500 1.500 
Inkoop Inventaris 2.000 3.009 1.009 2.000 2.000 
Afschrijving inventaris 7.200 7.199 -1 7.200 7.200 
Totaal 10.700 11.479 779 10.700 10.700 

Totaal Lasten 157.039 166.027 9.374 171.511 200.627 

Resultaat einde boekjaar 3.286 -2.393 -6.065 714 -26.127



15 

4.2 Toelichting op de jaarcijfers 2016/2017 en begroting 2017/2018 

Baten 

Lesgelden 
De Popschool heeft in 2016 een start gemaakt 
haar administratie te automatiseren. Na de 
invoering en in gebruik name hiervan zijn de 
cijfers bijgesteld in negatieve zin voor de 
Popschool. Toch heeft de Popschool een 
groei doorgemaakt in haar cursussen en 
reguliere lessen van een leerlingenaantal 
10%. 

Overige Baten 
Door meer met de zorg te gaan samenwerken 
en externe opdrachten te verzorgen (zorg, 
gemeente) heeft de Popschool hier een groei 
in gemaakt.  

Lasten 

Personeelslasten (zzp’ers) 
Om de kwaliteit van het totale aanbod van de 
Popschool te kunnen waarborgen en de 
zzp’ers te kunnen behouden, zal het lesgeld 
de komende beleidsperiode worden verhoogd 
en zal daarnaast worden geprobeerd andere 
inkomstenbronnen aan boren om de uurprijs 
van de zzp’ers/ docenten te kunnen verhogen. 
Hierbij wel voor ogen houdend dat de 
Popschool voor iedere leerling financieel 
toegankelijk blijft. Als dit niet het geval is zal 
de Popschool, de leerling desgewenst kunnen 
begeleiden bij deelname aan het 
Jeugdcultuurfonds. 

Ook is er een groei in de kosten van het 
management. De Popschool maakt de 
komende jaren een expansie door en 
beantwoordt aan de vraag op sociale- en 
onderwijsvlakken. De kosten van de zzp’ers 
zijn gedekt, maar door de groei zijn de kosten 
van coördinatie en management niet gedekt. 
Deze kosten zullen deels uit eigen bijdrage 
vanuit de Popschool voortvloeien, maar er 
zullen hiervoor ook andere bronnen moeten 
worden aangesproken. 

Huisvesting 
De kosten voor de huur en energie zijn gelijk 
gebleven, echter heeft de Popschool per 1 
april 2018 intrek genomen in de oude 
Bibliotheek in verband met de verbouwing aan 
de Markt 1. De energiekosten en 
beheerkosten zullen hierdoor aanzienlijk 
toenemen. De Popschool zal over dit 
onderwerp in gesprek moeten gaan met de 
gemeente. 

Algemene lasten 
De Popschool is in 2016 begonnen met de 
automatisering van haar leden- en algemene 
administratie. De kosten hiervan (15.000 euro) 
heeft zij uit eigen reserves gedragen. In de 
komende jaren zal de administratie nog 
worden gefinetuned.  
De verwachting is dat door deze investering 
de kosten zullen dalen en dat dit ook terug te 
zien zal zijn in de kosten voor de administratie 
en de contactmomenten met de helpdesk van 
de automatiseerder.  
Door de groei van de Popschool zal aan de 
andere kant een stijging in de administratieve 
kosten ontstaan.
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5. 
Ambities 2017/2021 
Popschool Harderwijk groeit. Eigenlijk groeit 
zij zo snel dat de Popschool er verbaasd naar 
kijkt. Immers in het beleidsplan 2017/2021 
staan ambities en doelstellingen die de 
Popschool nu al deels heeft ingevuld. 

Er liggen drie grote uitdagingen voor de 
Popschool. 

§ Ambitie 1
Het bewaken en continueren van het huidige
succes.

§ Ambitie 2
Een (nog) actievere rol in het onderwijs en
zorg en welzijn. Het gevolg van deze ambities
is dat er wellicht meer zzp’ers/ docenten
moeten worden ingezet en dat wellicht moet
worden gezocht naar alternatieve lesruimtes,
omdat de Popschool simpelweg uit haar jas
groeit!

§ Ambitie 3
Popschool Harderwijk is een draaischijf in het
culturele veld. De Popschool ziet voor zichzelf
een steeds grotere rol als spin in het culturele
web. Met name in het ontwikkelen en
uitvoeren van uitdagende projecten. Dit in
samenwerking met andere culturele
aanbieders en het particuliere veld binnen de
gemeente Harderwijk.


