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  Verwijst naar de lijfspreuk van Peter Schunck. In de jaren ’30 van de vorige eeuw gaf hij  
architect Frits Peutz de opdracht om het Glaspaleis te ontwerpen om zo zijn droom van een open 
warenhuis te realiseren. 
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Kwaliteit
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altijd

Confectie of verstelwerk?
Wij zorgen voor een 
passend programma 
op maat!/

“Wanneer je ziet dat 
kinderen leren met andere 
ogen naar de wereld te 
kijken. Dat is waar je het 
voor doet.”/

Iedereen kan meedoen
ook na schooltijd/
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Susanne Brekelmans 
manager Educatie 

Welkom bij 
SCHUNCK! 

Beste lezer, 

Via dit magazine nemen we je graag mee in ons 

onderwijsprogramma voor schooljaar 2021-

2022. Anders dan dat je van ons gewend bent 

vind je geen opsomming van ons ‘confectie’ 

aanbod, maar nemen we je mee in ons verhaal 

van ‘verstelwerk en maatwerk’. We willen je laten 

zien wat ons beweegt en je inspireren. Dit doen we 

door je kennis te laten maken met ons team van 

specialisten. 

Natuurlijk is ons complete aanbod (confectie) 

er ook. Dit vind je terug op onze website 

schunck.nl/educatie/docenten-en-begeleiders

en kun je direct boeken via Planned Culture. 

Heel veel leesplezier en neem gerust contact op 

met Team Educatie voor een uitdagend en 

inspirerend educatief programma voor jouw school. 

Met hartelijke groet, 

Namens Team Educatie 
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Kwaliteit wint altijd. 
De titel op de cover van dit boekje verwijst naar de slogan van Peter Schunck, oprichter van het 

warenhuis Schunck. 

In de jaren dertig van de vorige eeuw wenste stoff enhandelaar Peter Schunck een modern winkelhuis 

met daarin genoeg ruimte voor open voorraden en plek om stoff en te kunnen uitrollen. Ook wilde hij 

veel daglicht om de geweven patronen van de stoff en goed tot hun recht te laten komen. Architect 

Frits Peutz ontwierp voor hem het zogenaamde Glaspaleis. 

Jarenlang was warenhuis Schunck een succesvol en vooruitstrevend warenhuis waar confectie te koop 

was, maar ook verstelwerk en maatwerk geleverd werd. Schunck profi leerde zichzelf met de bekende 

lijfspreuk ‘kwaliteit wint altijd’ en lange tijd had het warenhuis Schunck tot in de verre omstreken grote 

bekendheid doordat het vernieuwing, vertrouwen en kwaliteit bracht. Echter na de mijnsluiting in 1965 

verliepen de zaken minder voorspoedig en uiteindelijk moest het Glaspaleis haar deuren sluiten. 

Tussen 1973 en 2009 kende het gebouw een stormachtige geschiedenis, maar sinds de grote 

heropening van het volledig gerenoveerde Glaspaleis bevat het gebouw een cultureel centrum met 

een museum voor moderne en hedendaagse kunst, een instituut voor architectuur, een muziek- en 

dansschool en een bibliotheek onder de naam SCHUNCK. Het Glaspaleis zelf staat vandaag de 

dag vermeld op de lijst van de Union of International Architects, als wereldwijd een van de 1.000 

belangrijkste gebouwen van de twintigste eeuw.

Wist je dat?!
In de tijd dat het Glaspaleis een warenhuis 

was, de kleermakerswerkplaats en het 
schaftlokaal voor personeel op de vierde 

verdieping zat? 
In de naaiateliers stonden tientallen 

naaimachines. Dames en heren waren 
door een tussenwand van 

elkaar gescheiden.

Of je nu leerkracht, pedagogisch medewerker 
of directeur bent, bij ons ben je van harte welkom 
om je samen met je leerlingen onder te dompelen 
in breed cultuuronderwijs. Want inspireren en 
grenzen verleggen stopt niet in het klaslokaal. 
Kom daarom eens met je klas naar een van onze 
locaties om samen te beleven en te ontdekken. 



 

SCHUNCK 
voor het 
onderwijs.

Ons educatieve team bestaat uit een aantal 
specialisten die hun kennis en expertise inzetten 
om culturele activiteiten voor alle scholen en 
hun leerlingen in Parkstad, en daarbuiten, te 
ontwikkelen en te realiseren. 
Dit doen we vanuit een passie die iedereen 

binnen ons team heeft; We 
gunnen het alle leerlingen om 
naar kunst te kijken, te beleven 
of zelf te maken, te verdwalen 
in een boek, plezier te maken 
door muziek te ervaren, te 
bewegen door te dansen en 
de wereld om zich heen te 
ontdekken en te begrijpen 
door erfgoed, architectuur en 
mediawijsheid. 
 
Dit doen we door het vertellen 
van verhalen. Verhalen 
uit boeken, verhalen over 
hedendaagse en moderne 

kunst, muziek, dans en modernistische 
architectuur. Verhalen over jezelf, anderen,  
de stad en haar verleden. 

Maar we willen zeker niet alleen vertellen. 
Luisteren is misschien nog wel belangrijker. 
Of nog beter; met elkaar in gesprek gaan! We 
willen graag weten waar wensen en behoeften 
vanuit het onderwijs liggen en we willen jou als 
leerkracht of docent het liefst al vanaf het begin 
betrekken bij de ontwikkeling van programma’s 
en activiteiten. Op deze manier willen we 
concrete antwoorden geven op jouw vragen om 
zo samen een kwalitatief hoogwaardig educatief 
programma te realiseren voor de disciplines 
architectuur, museum (beeldende kunst), dans, 
erfgoed, media(wijsheid), literatuur, taal- en 
leesbevordering en muziek. 

Kennis en 
experise 

inzetten om 
samen te 
realiseren
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Raphaël is het aanspreekpunt 
voor het primair onderwijs.

Als educatiespecialist is Raphaël het eerste aanspreekpunt voor het primair onderwijs, 

voor- en vroegschoolse educatie en buitenschoolse opvang. Daarnaast houdt Raphaël 

zich vooral bezig met muziek en zorgt hij voor de verbinding met SCHUNCK muziek 

en dans. De vragen die hij ontvangt pakt Raphaël in samenwerking met zijn collega’s 

op om een passend antwoord, product of maatwerkoplossing te bieden. “Veel tijd 

besteed ik aan het onderhouden van contact met scholen en instellingen en het 

plannen van activiteiten.” In zijn vrije tijd is Raphaël te vinden in de natuur, daar 

wandelt of fietst hij graag. Ook fotografeert Raphaël en hij luistert graag naar muziek. 

Wat Raphaël zo leuk 
vindt aan werken bij 
SCHUNCK?
Allereerst de afwisseling, want bij SCHUNCK is geen 
dag hetzelfde: “Ik werk in een inspiratievolle omgeving 
met creatieve collega’s. Iedereen werkt vanuit zijn eigen 
talent en ik vind het erg prettig om mijn eigen draai 
te kunnen geven aan mijn werkzaamheden.” Het geeft 
hem voldoening om veel mensen, en vooral kinderen, in 
aanraking te laten komen met alle vormen van cultuur. 
“De grootste voldoening ervaar ik als ik na afloop van een 
project het enthousiasme zie bij kinderen, leerkrachten en 
ouders.” 

Met welke vragen kun je terecht bij Raphaël? 
  Het primair onderwijs kan met alle vragen op het gebied van 

cultuuronderwijs bij hem terecht. Ook uiteenlopende vragen 

over de verschillende SCHUNCK-disciplines beantwoordt 

Raphaël graag.

Mooiste SCHUNCK-project
  Het leukste project dat Raphaël namens SCHUNCK mocht 

doen, was het kunstbanken project. “Voor dit project hebben wij 

scholen gekoppeld aan kunstenaars. De scholen hebben samen 

met de kunstenaars banken beschilderd, bedrukt en gepimpt. 

Op het Pancratiusplein maakten we een groot labyrint waarin 

bezoekers de banken konden bekijken.”

Op welke producten of projecten van 
 SCHUNCK ben je trots? 
  Ik ben er trots op dat de regeling Impuls Muziek heeft gezorgd 

dat muziekonderwijs opnieuw een plek binnen het primair 

onderwijs heeft gekregen. Van hieruit wil SCHUNCK het 

muziekonderwijs weer borgen op de scholen in Heerlen.  

 

Daarnaast ben ik ook trots op het programma  
‘De bibliotheek op school’, waarmee we het leesplezier, en 
de motivatie om te lezen, vergroten bij kinderen. Hierdoor 
worden zij taalvaardiger en leveren we een bijdrage om  
de laaggeletterdheid binnen Heerlen te verkleinen.

Wat Raphaël nog zou willen bereiken met of  
voor het onderwijs? 
  Graag zou Raphaël samen met het primair onderwijs, op het 

gebied van cultuureducatie, leerlijnen willen ontwikkelen: “Als 

cultuureducatie breder gedragen wordt bij de scholen, kan het 

ook een vaste plek krijgen binnen het curriculum. Op deze manier 

wordt cultuureducatie verweven in het lesaanbod en maken 

kinderen al vanaf jonge leeftijd kennis met kunst en cultuur.”

Raphaël Coenen,
educatiespecialist VVE, BSO en PO

’t Kump 
allemoal good 

maak dich maar 
gein zörg”.

Raphaël is het eerste aanspreekpunt voor het PO. Maar ook voor vragen over muziekonderwijs kun je bij hem 
terecht. 

DOELGROEP/ PO GROEP 1 T/M 8 VERMOGENS/ 
CREËREND EN ONDERZOEKEND VERMOGEN. 
LEERGEBIED/ TAAL /NEDERLANDS LOCATIE/ 
SCHOOL KOSTEN / OP AANVRAAG 

Via de eigentijdse boekencollecties van de Boekenhut 
(onderbouw) en Boek1Boek (bovenbouw) wordt er in 
samenwerking met onze leesconsulenten bijgedragen 
aan uren leesplezier.

Kunstbanken project
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Hoe is ons 
educatief 

programma 
opgebouwd? 

Erfgoed 
vanaf 1935

Media
wijsheid

Modernistiche
architectuur

Museumbezoek 
met rondleiding en 
passende workshop

Dans

Literatuur

Muziek

onderwijs
Taal- & lees-
bevordering

Verstelwerk door 
activiteiten of 

programma’s aan 
te passen

Confectie aanbod

Maat
werk

Confectie aanbod
Zoals je van ons gewend bent is ons 

‘confectie’ aanbod altijd snel beschikbaar. 
Dit vind je terug op onze website 

schunck.nl/educatie/docenten-en-begeleiders. 
Hier kun je een keuze maken uit onze activiteiten 

en programma’s binnen de disciplines architectuur 
en erfgoed, museum (beeldende kunst), dans, 

media(wijsheid), literatuur (taal- en leesbevordering) 
en muziek. Wanneer je jouw activiteit gevonden hebt 

kun je deze direct boeken via Planned Culture. 

Verstelwerk
Past een activiteit of programma niet helemaal en is 

er wat ‘verstelwerk’ nodig? Dan denken we graag met 
je mee om een activiteit of programma passend te 

maken bij jouw wensen. 

Maatwerk
Heb je een vraag, idee of wens die je niet terug kunt 
vinden in ons ‘confectie’ aanbod? Neem dan contact 
met ons op zodat we samen een passend programma 
op maat kunnen ontwikkelen. Zo’n maatwerk traject 

is een echte samenwerking tussen jouw school en 
SCHUNCK waarbij we gebruik gaan maken van 

elkaars kennis en ervaringen. 
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Eddy is het aanspreekpunt 
voor het voortgezet 

onderwijs.
Scholen uit het voorgezet onderwijs kunnen met allerlei vragen bij Eddy terecht: 

“Ik haal de wensen en behoeften op bij scholen en ben de schakel tussen hen en 

SCHUNCK.” Zijn specialisaties zijn beeldende kunst, mediawijsheid en muziek. 

In zijn vrije tijd is Eddy zelf veel bezig met muziek: “Ik maak én verzamel graag 

muziek. Dat is echt mijn passie.”

Waarom SCHUNCK? 
Dankzij zijn werk voor SCHUNCK kan Eddy iedere 
dag bezig zijn met kunst en cultuur, daar haalt hij veel 
plezier uit. Ook deelt Eddy graag verhalen: “Zo mag 
ik bijvoorbeeld het verhaal dat een tentoonstelling 
vertelt, delen met scholen. Dit verhaal maak ik daarmee 
toegankelijk voor leerlingen. Ik vind het fijn dat ik nu mijn 
eigen passie en de passie die gepaard gaat met kunst en 
cultuur, kan delen met anderen.” 

“Iedere school inspireren 
om aandacht te besteden 
aan kunst en cultuur.”

Mooiste SCHUNCK-project
  De rondleidingen tijdens de Basquiat expositie vond Eddy 

het leukste om te doen. “Het is geweldig om zo’n bijzondere 

tentoonstelling van dichtbij mee te maken en om te zien welke 

impact een tentoonstelling kan hebben.” Het project waar Eddy het 

meest trots op is, is een project dat hij ontwikkelde voor het festival 

Bovenronds; de voorstelling Doorgrond met een bijbehorende 

ontdek-route door Heerlen. Bij dit volledig nieuw ontwikkelde 

project maakten leerlingen kennis met erfgoed in hun eigen wijk. 

Wat zou Eddy nog willen bereiken met of voor het 
onderwijs? 
  Eddy ziet het als zijn missie om iedere school in het voortgezet 

onderwijs te bereiken en kennis te laten maken met alle culturele 

disciplines binnen SCHUNCK. “Iedere school die zich bij mij 

meldt, help ik graag verder. SCHUNCK inspireert scholen over 

manieren om kunst en cultuur in de schooldag te integreren. Niet 

alleen in de vorm van producten, maar ook als gesprekspartner.”

Eddy Thonon,
educatiespecialist VO

“Voor scholen 
geldt: Niet lang 

hellen, Eddy 
bellen.”

DOELGROEP/ VMBO BOVENBOUW,  
HAVO EN VWO 
VERMOGENS/ REFLECTEREND EN 
ONDERZOEKEND VERMOGEN 
LEERGEBIEDEN/ AFHANKELIJK VAN DE 
DOELGROEP. DUUR/ 2 UUR  
LOCATIE/ SCHUNCK GLASPALEIS.  
KOSTEN / € 250,-

De voorstellingen vinden plaats in de week  
van 9 t/m 13 mei 2022

Doorgrond en route door Heerlen. 
Theatermaker Nina Willems speelt de 
voorstelling Doorgrond, waarin ze vertelt 
hoe de stad Heerlen zich door de jaren heen 
ontwikkelde. Thema’s als transformatie en 
identiteit staan centraal. Daarna lopen de 
leerlingen een route door de stad waarbij ze 
de verschillende identiteiten van Heerlen  
zelf ontdekken. 

Ben je werkzaam op het MBO, HBO of universiteit? Dan is Eddy ook jouw aanspreekpunt.

Beeld uit de voorstelling Doorgrond



Online met Aad* - voor PO

In deze interactieve rondleiding vol leuke 
vragen en creatieve opdrachten nemen 
we jou en de leerlingen mee terug naar de 
tentoonstelling Tegendraads / Aad de Haas 
100 jaar. In deze tentoonstelling werd een 
groot deel van het bijzondere oeuvre van 
Aad de Haas bij elkaar gebracht.

Online met Aad is gekoppeld aan de 
culturele vermogens van CmK. Tijdens de 
online rondleiding wordt er gewerkt aan 
de volgende competenties:

R1,  leerling verwoordt eigen ervaringen en 
gevoelens in relatie tot de context.

R4,  leerling vergelijkt eigen ideeën en 
werk met die/dat van anderen.

O1,  leerling gebruikt actief zijn zintuigen 
om een object, onderwerp of 
gebeurtenis te verkennen.

O2,  leerling experimenteert met 
verschillende materialen, technieken 
en begrippen.

O3,  leerling verkent emoties, ervaringen 
en ideeën van zichzelf en anderen.

Wil je met je klas de gratis 
rondleiding doen? Kijk dan op 
schunck.nl/onlinemetaad
voor alle informatie. 

*  Wij streven altijd naar een directe 
kunstconfrontatie in het museum voor 
alle doelgroepen. Toch dwong de corona-
pandemie ons tot het ontwikkelen van 
een digitaal alternatief.

Hoe voelt een portret zich? - 
voor PO en VO

In deze opdracht laat je de leerlingen 
een gedeelte van een portret uit de 
collectie van SCHUNCK zien. Aan hen de 
taak om dit portret verder af te maken. 
De leerlingen kunnen ervoor kiezen om 
zo goed mogelijk het gezicht van de 
geportretteerde te tekenen, maar ook 
om de persoonlijkheid te raden. Wat zou 
het voor een persoon zijn? Welke emotie 
heeft de geportretteerde in het werk? 
Boos, blij, ontspannen of verdrietig? 
Hoe zie je dit en hoe zou je deze emotie 
kunnen versterken? Wat gebeurt er om de 
geportretteerde heen? Waar is hij of zij? 
Je kun er samen met je leerlingen lekker 
op los verzinnen! 

Deze portrettenopdracht is gekoppeld 
aan de culturele vermogens van CmK 
en er wordt gewerkt aan de volgende 
competenties: 

C6,  Geeft op eigenwijze vorm aan 
ervaringen, emoties en ideeën.
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Ons ‘confectie’ 
aanbod. Waarom 
kant-en-klaar 
perfect kan 
passen.

Op onze website schunck.nl/educatie/
docenten-en-begeleiders vind je een 
totaaloverzicht van activiteiten en programma’s 
die we snel voor je beschikbaar hebben. 
Dit noemen we ons ‘confectie’ aanbod. 
Dit aanbod hebben we eerder al ontwikkeld en 
sluit misschien wel heel goed aan bij jouw vraag 
of wens. Kijk dus eens op je gemak of er iets bij 
zit dat je aan spreekt. 

Dit aanbod is er niet ‘zomaar’, maar is samen 
met scholen ontwikkeld vanuit onze eigen 
specialismen en inhoudelijke expertise. In 
iedere activiteit of programma zijn vermogens 
verwerkt, en we werken altijd volgens de CmK-
richtlijnen (Cultuureducatie met Kwaliteit) 
waardoor al onze activiteiten en programma’s 
CmK-proof zijn. Daarnaast werken we ook altijd 
vanuit een duidelijke visie; door de verhalen 
van SCHUNCK te vertalen naar de leerling, 
maken we hen nieuwsgierig naar de wereld 
om hen heen en nodigen hen uit deze met een 
open blik te bekijken. We geven ruimte om te 
experimenteren en dagen uit om creatief en 
kritisch na te denken. 

Wat ook een groot voordeel is van ons 
‘confectie’ aanbod, is dat alle activiteiten en 
programma’s getest zijn. Je kunt dus met een 
gerust hart een reservering via *Planned 
Culture doen en je weet zeker dat jij en je 
leerlingen een leuke, creatieve én leerzame 
activiteit gaan doen!

*  Kijk voor meer informatie over
Planned Culture op pagina 30.

aanbod. Waarom 
kant-en-klaar 

programma’s getest zijn. Je kunt dus met een 
gerust hart een reservering via 
Culture doen en je weet zeker dat jij en je 
leerlingen een leuke, creatieve én leerzame 
activiteit gaan doen!

*  Kijk voor meer informatie over
Planned Culture op pagina 30.

SCHUNCK museum ook in de 
Cultuurbox mee participeert?

Wist 
je dat?!

Een cultureel 
kadootje voor 

in de klas.
2020-2021 is door COVID-19 voor veel leerlingen geen gemakkelijk schooljaar 

geweest, en ook wij hebben de verwonderde gezichten in onze vestigingen erg 

gemist. Daarom willen we je graag twee activiteiten cadeau doen die je direct en 

gratis met je klas kunt doen. We horen graag van je wat jij en je leerlingen ervan 

vonden! 

Aad de Haas - 100 jaar

Tentoonstelling
22 september 2020 – 21 februari 2021

meteen
aan de 
slag!

1. 2.
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Opwarmen: emoties verkennen
Voordat jullie echt aan de slag gaan, 
kun je met je leerlingen een paar 
oefenopdrachten doen. Je kunt hierbij een 
muziekje opzetten. Geef de leerlingen per 
tekening maar een paar minuten de tijd. 
Ze moeten dus snel reageren op wat ze 
voelen en zien. De leerlingen hebben per 
persoon twee vellen tekenpapier nodig en 
een potlood. 

De opdracht: 
-  Pak een vel wit papier en een potlood.  

Zet zonder lang na te denken een lijn,  
een kriebel of een andere losse vorm op 
je papier. 

-  Pak een nieuw vel papier en schrijf op 
hoe je je voelt. Hoe voel je je op dit 
moment? Weet je nog hoe je je gisteren 
voelde? Kun je terugdenken aan een 
tijdje geleden; bijvoorbeeld toen je 
niet naar school kon en thuis les kreeg, 
hoe voelde je je toen? Schrijf zoveel 
mogelijk woorden op die passen bij hoe 
je je voelt. 

-  Kies één gevoel uit, zet er een streep 
onder. Pak het vel papier met de kriebel 
erop en probeer van deze kriebel 
een gezicht te maken. Je mag het vel 
omdraaien of schuin houden. Probeer 
het gevoel dat je onderstreept hebt in 
het gezicht terug te laten komen. 

-  Wat is er uit gekomen? Wissel je 
tekening uit met degene die naast je zit 
en laat diegene goed kijken. 

‘Laat leerlingen via 
kunst en erfgoed  

naar de samenleving 
kijken’

Tekenopdracht: portret (af)maken 
Nu gaan jullie echt aan de slag. Zorg er van 
tevoren voor dat je de uitsnede van het 
portret op de volgende pagina een aantal 
keren kopieert zodat iedere leerling een 
eigen uitsnede heeft. Verder hebben de 
leerlingen per persoon 3 vellen tekenpapier 
nodig voor de schetsen, een potlood en een 
groter vel papier en kleurpotloden, stiften 
of wasco’s voor de uitwerking. 

De opdracht:
-  Bekijk de uitsnede van het portret uit 

de collectie van SCHUNCK goed. Dit 
portret ga je zelf verder afmaken. 

-  Bekijk het stukje portret goed en leg het 
op een wit papier. Maak hier rondom 
een schets van hoe jij denkt dat de 
rest van het portret eruit ziet. Maak 
(minstens) drie verschillende schetsen 
op drie verschillende blaadjes. Gebruik 
je fantasie! Hoe kijkt deze persoon? En 
hoe denk je dat hij/zij zich voelt?

-  Kies de beste schets  
en werk deze uit met kleur.

aan de 
slag!

TIP!
Kopiër, knip  
en deel uit aan je 
leerlingen

Vervolg van de tekenactiviteit Hoe voelt een portret zich?

Boys Don’t Cry van kunstenaar Sidi El KarchiOpwarmen: emoties verkennen
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Simoon Hanssen,
specialist museumeducatie

Simoon maakt programma’s bij de tentoonstellingen van SCHUNCK 

museum. Dit kunnen rondleidingen of museumbezoeken zijn, maar 

het kan ook gaan om activiteiten die het bezoek achteraf of vooraf extra 

diepgang geven. Ook houdt ze zich bezig met erfgoed. Simoon:  

“Zelf ga ik graag naar het museum. Ik vind het heel interessant om te 

kijken. Niet alleen om mijzelf te laten inspireren door kunst, maar ook om 

te zien hoe andere musea te werk gaan.” Daarnaast leest Simoon graag in 

haar vrije tijd: “Soms ben ik daar wel heel lui in, dus meestal luister ik  

naar audioboeken.” 

Waarom Simoon graag  
bij SCHUNCK werkt?  
Ze is in haar functie de brug tussen de kunst en de scholen. “Ik kan de tentoonstellingen 
van SCHUNCK museum op een waardevolle manier verbinden met scholen en leerlingen. 
Zo doen kleine kinderen een eerste museumervaring op, en de oudere kinderen maken 
kennis met de kunst bij SCHUNCK.” Simoon hoopt dat deze museumervaring in het verdere 
leven van de kinderen van betekenis is, om hun blik te vergroten. En zodat kinderen leren 
dat er nog meer plekken zijn om te ontdekken, leren en ervaren dan alleen thuis of op 
school. “Dat geeft mij voldoening. Om te horen tot welke nieuwe inzichten leerlingen 
komen of wanneer ze hun verbazing of verwondering uitspreken over hun bezoek aan 
SCHUNCK. En dat kunnen hele enthousiaste reacties van de kleintjes zijn, maar ook 
vmbo-klassers die aan het einde van hun bezoek zeggen dat het ‘toch niet zo erg was als ze 
hadden gedacht’. Dat is een heel groot compliment en daar ben ik heel blij mee.” 

Welke vragen kun je stellen aan Simoon?    
  “Het onderwijs kan bij mij terecht voor vragen die gaan over het museum, over de collectie en 

over erfgoed. Maar ook wanneer scholen diverse disciplines met elkaar willen verbinden, denk ik 

graag mee. Bijvoorbeeld om het museum met muziek te verbinden of met dans.” 

Mooiste SCHUNCK-project
  De mooiste en meest waardevolle projecten vindt Simoon de projecten waarmee SCHUNCK heel 

veel leerlingen kan bereiken. Zo was ze erg enthousiast over de tentoonstelling van Basquiat: 

“Niet alleen omdat dat een heel bijzondere tentoonstelling met een bijzonder verhaal was, maar 

vooral ook omdat we daar zo veel leerlingen en mensen uit de stad bij hebben betrokken.”

“Alles voor  
de kinderen”.

DOELGROEP/ VO VERMOGENS/ REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND VERMOGEN 
DUUR/ 1 – 1,5 UUR LOCATIE/ SCHUNCK GLASPALEIS/ KOSTEN/ KOSTELOOS

Kunst op straat
Heerlen heeft veel murals en andere kunstwerken. De stad staat er vol mee en maakt van 
Heerlen één groot openluchtmuseum. Tijdens deze tocht gaan de leerlingen individueel of 
in groepjes zelfstandig op pad.



 Wij samen met Historisch Goud, 
Nederlands Mijnmuseum en 
Parkstad Limburg Theaters een 
Cultuureducatieweek organiseren 
van 8 t/m 11 november 2021?

Wist  
je dat?!
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Trots
SCHUNCK heeft diverse projecten en producten ontwikkeld die 

scholen of leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren, dus zonder 

verdere tussenkomst van medewerkers van SCHUNCK.  

 

Simoon: “Ik ben trots op de routes door de stad waardoor leerlingen 
hun eigen omgeving kunnen verkennen. Leerlingen kunnen die 
routes volgen in hun eigen tijd en tempo. Ze leren gebouwen en 
kunstwerken kennen, maar ook de geschiedenis van hun eigen 
omgeving.” 

Wat wil Simoon nog bereiken met of voor het 
onderwijs? 
  “Ik zou willen dat alle scholen ons weten te vinden en dat ze 

weten dat we hun vragen serieus nemen. Scholen moeten weten 

dat we openstaan voor een gesprek en graag meedenken. Of dat 

nu resulteert in een museumbezoek of niet. Ik hoop dat scholen 

SCHUNCK als een plek zien waar niet alleen leerlingen, maar 

ook docenten geïnspireerd worden. SCHUNCK wil echt een 

culturele partner zijn voor het onderwijs.” 

“SCHUNCK wil echt 
een culturele partner zijn 
voor het onderwijs.”

Motto
  “Alles voor de kinderen”. En daarmee bedoelt Simoon kleine 

én grote kinderen. “Dus dat geldt ook zeer zeker voor pubers. 

Soms zijn dingen moeizaam, soms kosten dingen tijd, soms is 

het lastig om dingen goed te plannen, soms heb je tijdsdruk of 

ontstaan er misverstanden, en dan helpt het mij heel erg om 

terug te gaan naar: ‘Oké, Waarom doe ik dit?’ ‘Ik doe dit voor 

de kinderen’. En dan gaan we met frisse moed weer verder.”

Simoon 
beantwoordt al je vragen over erfgoed, architectuur, 
het museum en de collectie van 

SCHUNCK. 

Kunst 
op straat



Driver’s Seat – 
Voor nieuwsgierige 
jongeren van 
16 tot 23 jaar.

‘Creatief, eigenzinnig en onwijs nieuwsgierig 
naar de wereld van kunst en cultuur’. Dat zijn de 
jongeren van Driver’s Seat. Wij bieden hen een 
plek aan tafel, de kans om mee te denken en te 
praten over wat er in SCHUNCK gebeurt, 

in Heerlen en in de wereld. 
Zo denken ze bijvoorbeeld 
mee over de inrichting van 
een tentoonstelling, verzorgen 
ze rondleidingen en bezoeken 
samen musea om zo de 
kunstwereld beter te 
leren kennen.

Oud Driver’s Seat lid Goya 
over haar tijd bij Driver’s Seat: 
“Ik denk dat de rol van dit 
soort creatieve initiatieven 
belangrijker is dan de meeste 
mensen denken. Als creatieve 
jongeling had ik geen idee 

van alle verschillende beroepen en taken 
achter de schermen van de kunstwereld. De 
wereld, en daarmee de mogelijkheden, werden 
na Driver’s Seat een stukje groter.”

Creatief en 
eigenzinnig

zijn de 
jongeren 
van DS.

Driver’s Seat is voor 2021-2022 
op zoek naar nieuwe leden. 
Ken je jongeren die dit aan 
zal spreken? Kijk dan op 
schunck.nl/driversseat
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Keith Haring
7 maart t/m 25 sept 2022.

Vanaf het voorjaar 2022 presenteert SCHUNCK een tentoonstelling met werken 

van onder andere Keith Haring. Iedereen herkent zijn werk wel als je het ziet; 

snelle, vloeiende en zelfverzekerde lijnen die constant in beweging lijken te zijn. 

Wij zijn er heel trots op om een tentoonstelling te mogen maken waarin een 

aantal originele werken van Keith Haring te zien gaan zijn. 

Wie was Keith Haring?

Keith Haring was een Amerikaanse 
kunstenaar. Zijn vader was 
striptekenaar wat maakte dat Keith 
zelf ook al op jonge leeftijd begon te 
tekenen. In 1978 verhuisde hij naar 
New York City waar hij krijttekeningen 
maakte op lege zwarte borden in 
metrostations. Mensen bleven vaak 
staan kijken als hij aan het werk was en 
omdat zijn tekeningen heel herkenbaar 
en levendig waren, werd Keith Haring 
in korte tijd heel bekend. 
De kunst die Keith Haring maakte 
wordt soms popart genoemd, 
maar ook de termen graffi  ti-art en 
moderne kunst worden gebruikt. 
Zijn cartoonachtige schilderingen en 
tekeningen spreken door hun eenvoud 
en duidelijkheid veel mensen aan. 

De tentoonstelling 

In de tentoonstelling gaan we 
Harings dynamische lijn in al haar 
diversiteit laten zien: zijn vroege 
video’s, krijttekeningen in de metro 
en druipende schilderijen. Het 
hoogtepunt van de tentoonstelling is 
zijn Grace House Mural. Deze 13-delige 
muurschildering was ooit te zien in 
het trappenhuis van een katholiek 
jeugdcentrum in New York en toont 
onder andere zijn iconische fi guren 
‘Radiant Baby’ en ‘Barking Dog’. 

Aansluitend bij deze bijzondere 
tentoonstelling maken we een 
educatief programma voor alle 
leerlingen uit het primair- en 
voortgezet onderwijs. We gaan 
Keith Haring en zijn kunstwerken 
leren kennen door een interactieve 
rondleiding in het museum waarna we 
aan de slag gaan met een creatieve 
workshop die de leerlingen uitdaagt 
en prikkelt.  

Een tentoonstelling 
om niet te missen!

dit mag 
je niet
missen!

Keith Haring artwork 
copyright © Keith Haring Foundation
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Wat Eugene zo leuk vindt aan werken 
bij SCHUNCK?
Vooral de dynamiek binnen SCHUNCK spreekt Eugene erg aan: “Samen met collega’s 
aan mooie en afwisselende projecten werken. Projecten die een verschil maken voor 
de stad en al haar inwoners, van jong tot oud.” 

Met welke vragen of ideeën kan het onderwijs aankloppen bij Eugene?   
 “Scholen kunnen bij mij terecht voor vragen over mediawijsheid en literatuur. Én voor 

alle gekke ideeën die we ons nu nog niet kunnen voorstellen.” Ook de meest uiteenlopende 

vragen over de bibliotheek kan Eugene beantwoorden.

Mooiste SCHUNCK-project
  De leukste projecten binnen SCHUNCK vindt Eugene de projecten waarbij mensen 

met elkaar in gesprek gaan. “Tijdens schrijversbezoeken, interviews, lezingen, cursussen 

of debatten leren bezoekers van elkaar. Daar worden verbindingen gelegd.” 

 “ Wanneer je ziet dat kinderen leren met andere ogen naar de wereld 
te kijken. Wanneer ze zich inleven in de levens van anderen. 
Wanneer je een kind ziet groeien. Dat is waar je het voor doet.” 

  Sinds kort biedt SCHUNCK een doorlopende  leerlijn mediawijsheid aan. Deze leerlijn is 
opgebouwd volgens het didactisch model ‘Verhalend Ontwerpen’ en sluit nauw aan op de 
leerdoelen van het onderwijs. “Creativiteit, een brede blik op de wereld en zelfontplooiing 
staan bij ons hoog in het vaandel. Dat is waar we goed in zijn.”

Wat Eugene nog zou willen bereiken met of voor het onderwijs?
  Vooral een goed contact met het onderwijs vindt Eugene heel belangrijk: “We moeten als het 

ware met elkaar kunnen lezen en schrijven. We willen daarom niet alleen ontwikkelen vóór het 

onderwijs, maar vooral samen mét het onderwijs. Vanuit het design thinking principe stellen we 

de juiste vragen om de behoeftes in het onderwijs helder te krijgen. Duurzame contacten met de 

leerkrachten en een goede kijk op de belevingswereld van kinderen zijn daarbij van belang.” 

Motto
  Een echt motto of een specifi eke uitspraak heeft Eugene niet, maar een open gesprek vindt hij erg 

belangrijk: “Open staan voor nieuwe ideeën zonder vooroordelen en niet verzanden op platgetreden 

paden. Blijf vernieuwen en houd het spannend. Schuw de controverse niet, maar ben bewust van 

ieder mens en zijn of haar plek in de wereld. Leer van het verleden en houd je blik op de toekomst.”

Eugene is verantwoordelijk voor de programmering van de 

bibliotheek en werkt voor Team Educatie aan mediawijsheid- en 

literatuurprogramma’s voor het primair- en voortgezet onderwijs. 

Alsof dat nog niet genoeg is, is Eugene ook verantwoordelijk voor de 

randprogrammering van tentoonstellingen in SCHUNCK. In zijn vrije 

tijd kijkt Eugene graag naar films en luistert hij vaak naar muziek. 

“Ik maak ook zelf muziek, het liefst de wat zwaardere genres.” Naast 

zijn uiteenlopende werkzaamheden én hobby’s is Eugene druk met 

zijn drie jonge kinderen.

“De kracht ligt 
in de verschillen 

en niet in de 
overeenkomsten.”

Eugene van Loo,
werkt voor de bibliotheek, 
educatie én het museum

DOELGROEP/ PO GROEP 3 T/M 8 VERMOGENS/ CREËREND, REFLECTEREND EN 
ONDERZOEKEND VERMOGEN. LEERGEBIEDEN/ AFHANKELIJK VAN DE DOELGROEP.
DUUR/ AFHANKELIJK VAN DE LESSENREEKS LOCATIE/ SCHUNCK EN SCHOOL.
KOSTEN/ € 250,-

In de programmalijn Kritisch kijken stimuleren we leerlingen om beter om te gaan 
met de beeldcultuur waarin ze opgroeien, en een kritische houding tegenover 
mediaboodschappen te ontwikkelen.

Bij Eugene kun je terecht met vragen over literatuur, mediawijsheid en de bibliotheek. 
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Laat je onderdompelen in de  
wereld van boeken en leesplezier!

Samen met het team van (voor)leesconsulenten is Linda verantwoordelijk voor het 

creëren en vergroten van leesplezier bij alle kinderen tussen de 0 en 12 jaar.  

“We willen leerlingen en hun ouders of verzorgers steeds weer verrassen met 

verhalen die ervoor zorgen dat kinderen lezen leuk blijven vinden of leuk gaan 

vinden.” Het team is altijd op zoek naar initiatieven, landelijke campagnes of 

ontwikkelt maatwerk om het onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen bij het 

inrichten van leesbevordering en het bevorderen van leesmotivatie. “We creëren 

onze eigen verhalen en gaan op zoek naar interessante verhalen en boeken die we 

kunnen promoten en delen.” Na haar werkdag stopt Linda niet met het vertellen van 

verhalen: “De rest van de avond, en soms nacht, ben ik bedreven in het vertellen van 

verhalen aan mijn zoontje.” 

Wat vindt Linda zo 
leuk aan haar werk bij 
SCHUNCK? 
“Ik werk met heel veel plezier bij SCHUNCK, met name door 
de samenwerking in ons creatieve team. Leesbevordering 
staat voorop, maar we maken ook de combinatie met de 
culturele disciplines van SCHUNCK. Dit maakt mijn werk 
heel afwisselend.” Het geeft Linda voldoening om te zien 
dat de samenwerkingen met partners bijdragen aan het 
delen van cultuur met alle inwoners van Heerlen. “Als ik 
van een leesconsulent op school te horen krijg dat hij of zij 
vandaag een kindje blij heeft kunnen maken met een nieuw 
boek, dan is mijn dag weer helemaal goed!” 

Mooiste SCHUNCK-project
  “Een van de hoogtepunten is ieder jaar toch wel de 

Kinderboekenweek. Binnen SCHUNCK gaan we dan 
helemaal los en staat het thema van de Kinderboekenweek 
bijna twee maanden centraal tijdens de op maat gemaakte 
groepsbezoeken.” Alle scholen worden tijdens de jaarlijkse 
Kinderboekenweek uitgenodigd bij een SCHUNCK-bibliotheek 
vestiging om deel te nemen aan een educatieve sessie. 

  Taal wordt tijdens deze leerzame én leuke sessie 
gecombineerd met boeken en verschillende opdrachten. Op 
de SCHUNCK-bibliotheek vestigingen worden de leukste 
activiteiten voor kinderen georganiseerd. Volgens traditie 
wordt de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten met het 
Boekie Woekie Festival, een taalfeest voor de hele familie.

Trots
  Op een aantal projecten en producten is Linda erg trots: 

“Onze eigen unieke dienst voor het onderwijs in Heerlen, de 

wisselcollecties, de Boekenhut en Boek1Boek.” In samenwerking 

met de peuteropvang, kinderopvang en scholen uit het 

primair onderwijs in Heerlen zorgt SCHUNCK voor actuele 

boekencollecties die bijdragen aan uren leesplezier. “In ons 

magazijn met duizenden boeken vind je een actuele en 

vernieuwende collectie die samengesteld wordt voor het 

onderwijs. En deze collectie kan, in het geval van Boek1Boek, 

ook door de leerlingen zelf gekozen worden.” De SCHUNCK 

voorlees- en leesconsulenten zijn aanwezig op iedere school die 

gebruik maakt van de boekencollectie. Zij dompelen de leerlingen 

en leerkrachten onder in de wereld van boeken en leesplezier. 

“Er wordt voorgelezen, een spannend of grappig nieuw boek 

voorgesteld of met de hele groep een boekensushi georganiseerd. 

Kortom, mijn collega’s en ik zijn de gesprekspartners voor het 

onderwijs op het gebied van leesbevordering en leesplezier.” 

Linda Wings,
coördinator taal- en leesbevordering

“Als je lezen niet 
leuk vindt, dan 

heb je jouw boek 
gewoon nog niet 

gevonden.”

Wat Linda nog zou willen bereiken met of  
voor het onderwijs
  Op dit moment wordt er binnen SCHUNCK gewerkt aan een 

doorlopende leeslijn voor het primair- én voortgezet onderwijs. 

“Deze leeslijn gaat zorgen voor uren leesplezier voor de leerling 

en de onderwijsprofessional. Ik hoop namelijk dat ieder kind in 

Heerlen geïnspireerd raakt om meer te lezen en weg te dromen 

in kleurrijke verhalen.”

Motto
  Volgens Linda is er voor iedereen op deze aardbol een 

lievelingsboek te vinden. De bibliotheek helpt je graag bij  

het ontdekken hiervan! “Als je lezen niet leuk vindt, dan heb  

je jouw boek gewoon nog niet gevonden.”

DOELGROEP/ PO GROEP 1 T/M 8 VERMOGENS/ 
ONDERZOEKEND VERMOGEN LEERGEBIED/ 
TAAL /NEDERLANDS DUUR/ 1 – 1,5 UUR 
LOCATIE/ SCHUNCK KOSTEN / KOSTENLOOS 

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek ( en de weken daaromheen) biedt 
SCHUNCK ieder jaar een afwisselend programma, inclusief een 
gratis bibliotheekbezoek voor schoolklassen. Reserveer nu alvast 
voor jouw klas en kom de Kinderboekenweek vieren in één van 
onze bibliotheekvestigingen!

Je kunt Linda 
al je vragen rondom taal- en lees- bevordering stellen. 
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Julie van de Schoor,
werkzaam voor Pit Cultuurwijzer en 

voor SCHUNCK als inhoudelijk 
ontwikkelaar

‘Let’s 
do this!’

DOELGROEP/ PO GROEP 3 T/M 8 VERMOGENS/ CREËREND, REFLECTEREND EN 
ONDERZOEKEND VERMOGEN. LEERGEBIEDEN/ AFHANKELIJK VAN DE DOELGROEP.
DUUR/ AFHANKELIJK VAN DE LESSENREEKS LOCATIE/ SCHUNCK EN SCHOOL.
KOSTEN/ € 250,-

De doorlopende leerlijn Mediawijsheid is opgebouwd volgens het didactisch model 
‘Verhalend Ontwerpen’ en bestaat uit de drie lijnen Identiteit, Kritisch kijken en 
Programmeren en innoveren. 

De programmalijn Identiteit gaat hoofdzakelijk over de wijze waarop leerlingen zelf vorm 
geven aan hun eigen identiteit, hoe ze zichzelf presenteren en de manier waarop ze zich 
verhouden tot anderen.

Bij Julie kun je terecht met alle ideeën die je nog niet helemaal hebt uitgewerkt. Samen maken jullie er concrete producten van. 

Julie heeft een dubbelfunctie: “Het grootste deel van mijn tijd ben ik voor 

Pit Cultuurwijzer aan het werk. In samenwerking met de scholen werk 

ik aan hun visie op cultuureducatie.” Naast haar werkzaamheden bij 

Pit Cultuurwijzer werkt Julie wekelijks ook enkele uren als inhoudelijk 

ontwikkelaar voor SCHUNCK: “Mijn belangrijkste taak is het creëren 

van nieuwe onderwijsproducten , samen met het team.” In haar vrije 

tijd leest Julie graag en gaat ze erop uit op haar mountainbike: “Op de 

mountainbike voel ik me vrij, ik kan overal naartoe waar ik wil.” 

Wat Julie zo leuk vindt aan 
werken bij SCHUNCK?
Brainstormen vindt ze vooral heel leuk: “Samen met andere mensen nieuwe ideeën 
bedenken geeft me veel energie.” De samenwerking met het onderwijs voegt een 
extra dimensie toe aan haar werk: “Doordat we het onderwijs actief betrekken bij de 
ontwikkeling van onderwijsproducten, weten we zeker dat wat we ontwikkelen, ook aan 
sluit. Daarnaast ben ik erg blij met onze luxe werksituatie waarin wij de tijd krijgen om 
ons écht te verdiepen in een onderwerp als literatuur of mediawijsheid.”

De taken van Julie    
  Julie is oorspronkelijk opgeleid als leerkracht primair onderwijs en staat nog steeds één dag per 

week voor de klas. “Daarom werk ik voornamelijk met scholen uit het basisonderwijs. Ik zorg 

ervoor dat ons aanbod goed bij het primair onderwijs past en zoek de juiste contactpersoon 

binnen het onderwijs om mee te brainstormen.” 

Mooiste SCHUNCK-project
  Met het ontwikkelen de doorlopende leerlijn Mediawijsheid werd er op een heel andere manier 

gewerkt: “Bij de ontwikkeling van deze leerlijn zijn we niet probleemoplossend te werk gegaan. 
In plaats daarvan zijn we uitgegaan van de vaardigheden die we leerlingen willen meegeven 
voor de toekomst. Ik vond het ontwikkelen van de leerlijn Mediawijsheid ook interessant 
omdat we de tijd en ruimte kregen om écht te verdiepen. Bij deze insteek helpt het ook dat ik 
intermediair ben bij Pit Cultuurwijzer.”

“Ik gun het ieder kind
om zich te verliezen in een verhaal, 
ook als het zelf niet graag leest.”

Trots
  “Ik ben er trots op dat er ieder jaar zoveel kinderen naar de Kinderboekenweek komen omdat ik 

het alle kinderen gun dat zij zich kunnen verliezen in een verhaal. Ook al lezen ze zelf niet graag.” 

Wat Julie nog zou willen bereiken met of voor het onderwijs? 
  Het grote ideaal van Julie is dat cultuureducatie vanzelfsprekend is op een schooldag: “Ik vind het 

belangrijk dat kinderen creatief leren denken. ‘Creativiteit is hetgeen dat alleen jijzelf kunt maken’, 

las ik ergens. Creativiteit is daardoor altijd persoonlijk en ik gun het ieder kind om de eigen 

creativiteit te ontwikkelen.” 
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Hoe ziet een werkdag eruit?
“Mijn werkdag begint met het nakijken van mijn mail om te zien of er nog nieuwe 
aanvragen zijn binnengekomen. Ik heb ook veel contact met onze rondleiders en 
workshopleiders om alle activiteiten in elkaar te passen. Het is een dagelijkse puzzel 
om alle activiteiten te plannen.” Nadat scholen afspraken hebben gemaakt met hun 
contactpersoon bij SCHUNCK, zorgt Josephina ervoor dat alles goed geregeld is 
voor het groepsbezoek aan SCHUNCK: “Ik ben bijna altijd achter de schermen bezig, 
maar ben net zo belangrijk!” 

Waarom SCHUNCK?
  Het is alweer wat jaren geleden dat Josephina als stagiaire begon bij SCHUNCK. “Ik vind 

SCHUNCK een heel inspirerende organisatie. Na een werkdag heb ik het gevoel een verschil te 

hebben gemaakt. Dat is voor mij heel belangrijk.” 

Mooiste SCHUNCK-projecten
  Het leukste project vond Josephina de tentoonstelling over Basquiat in 2019: “Dit was een heel 

groot project en voor mij een grote puzzel om alle planningen rond te krijgen. Als het dan lukt, is 

de voldoening extra groot!”

“Leerlingen in contact brengen met kunst en cultuur
helpt hen bij de vorming van hun eigen ik.”

Trots
  SCHUNCK vindt het belangrijk om leerlingen kennis te laten maken met kunst en cultuur. 

Josephina is het hier helemaal mee eens. “Ik ben trots op al onze CmK3 producten waardoor 

zoveel mogelijk leerlingen in contact kunnen komen met kunst en cultuur. Deze kennismaking 

helpt leerlingen bij de vorming van hun eigen ik. Maar we beperken ons niet tot leerlingen. Ik 

vind het belangrijk dat SCHUNCK laagdrempelig en toegankelijk is voor iedereen, zodat we een 

verschil kunnen maken voor een breed publiek.”

Waar werkt Josephina op dit moment aan? 
 “Momenteel ben ik bezig met de ontwikkeling en implementatie van Planned Culture, een 
boekingssysteem waarmee scholen activiteiten en rondleidingen kunnen aanvragen of 
reserveren. Met de inzet van dit systeem wordt het plannen voor scholen een stuk eenvoudiger. 
Dit zorgt ervoor dat we meer tijd krijgen om samen educatief aanbod te ontwikkelen.” 

Motto 
  Vanuit thuis heeft Josephina het gezegde ‘Kruk krukowi oka nie wykole’ meegekregen. Wat? “Het is 

Pools en kan grofweg worden vertaald als: ‘De ene raaf pikt het oog van een andere raaf niet uit’. Dit 

houdt in dat een team elkaar helpt en voor elkaar klaar staat. Team Eductie is ook echt een team waar 

je op kunt bouwen. Als ik ergens niet uit kom of ergens tegenaan loop, is er altijd wel iemand die me te 

hulp schiet. We dragen de uitdagingen binnen SCHUNCK samen en werken ook echt samen als team.”

Josephina is Planner Educatie bij SCHUNCK: “Voor scholen, maar ook 

voor uitjes in de vrije tijd of zakelijke klanten, plan ik activiteiten in. Ik regel 

een rondleiding of workshop.” Zo zorgt Josephina ervoor dat elk bezoek 

van een groep aan SCHUNCK een bijzondere ervaring is. Bij SCHUNCK is 

Josephina een echte regelaar, thuis staat ze graag achter de pannen: 

“Ik houd van koken en heb een eigen moestuin. En na het zomerseizoen 

weck ik, lekker ouderwets, groenten en fruit.”  

‘Kruk krukowi 
oka nie wykole’ 

Josephina Beuten,
planner Educatie

Planned Culture
Planned Culture Parkstad is een online inschrijf-, plannings- en communicatieplatform, 
speciaal ontwikkeld voor cultuureducatie. Het platform verbindt scholen en culturele
instellingen met elkaar. 

Als school maak je een keuze uit het aanbod van de culturele instellingen. Zodra de 
keuze gemaakt is, kun je via parkstad.plannedculture.nl/school_login direct de 
gewenste activiteiten boeken.



Ken jij een leerling die op school erg 

enthousiast is over de muziekles of 

veel plezier haalt uit de gymles, maar 

waarvan de ouders het financieel lastig 

hebben om naschoolse activiteiten 

te bekostigen? Dan is het goed om te 

weten dat onderstaande regelingen 

kunnen helpen.  

Jeugdfonds sport en cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er voor kinderen 
en jongeren van 0 tot 18 jaar die om fi nanciële 
redenen geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld 
een theaterclub, dansschool, kunstatelier of 
muziekvereniging. Met dit fonds kunnen ook deze 
kinderen toegang krijgen tot kunst en cultuur, 
zoals bijvoorbeeld muziek- of danslessen bij 
SCHUNCK. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen 
bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Professionals uit 
het onderwijs of maatschappelijk werk die het gezin 
goed kennen, mogen wél een aanvraag doen. 
Zo ook jij, als leerkracht, docent, mentor of 
begeleider. Meer informatie vind je op 
heerlen.nl/jeugdcultuurfonds 

Stichting leergeld Parkstad

Ook Stichting Leergeld Parkstad kan een bijdrage 
leveren aan de kosten van culturele activiteiten voor 
kinderen in Parkstad. Zij ondersteunen onder andere 
bij het betalen van contributie, de aanschaf van 
materialen of een zomerkamp. Ken je een gezin dat 
gebruik zou willen maken van deze regeling? 
Kijk dan op leergeld.nl/parkstad 

Wist je dat?!
 Wij elk jaar mee doen met de 
Landelijke Kindermuziekweek? 
Zet nu al 1 t/m 10 april 2022 
in je agenda!
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Iedereen 
kan meedoen, 
ook na 
schooltijd. Naast het ontwikkelen en realiseren van culturele activiteiten, zijn onze 

specialisten ook voortdurend bezig met scholing, trendwatching en kennisdeling. 

Dit vinden we belangrijk omdat wij vinden dat onze rol verder gaat dan puur en 

alleen het aanbieden van producten. Wij willen een partner zijn voor scholen en 

onze collega instellingen om zo samen cultuuronderwijs naar een hoger plan te 

tillen. Daarom willen we je ook nog even wijzen op de volgende punten. 

Pit Cultuurwijzer

SCHUNCK geeft met het programma Pit 
Cultuurwijzer invulling aan de landelijke 
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. 
SCHUNCK is hiervoor penvoerder voor 
de regio Parkstad, en Pit Cultuurwijzer 
werkt daarom voor én met alle culturele 
instellingen uit de regio, en niet alleen 
met SCHUNCK. 

De intermediairs van Pit 
Cultuurwijzer helpen scholen bij de 
ontwikkeling van een eigen gefundeerde 
visie op cultuureducatie, het omzetten 
van deze visie naar een praktisch 
meerjarenplan én het vertalen van 
dit plan naar concrete, aansprekende 
activiteiten die met culturele partners 
in de regio georganiseerd kunnen 
worden. Want wanneer kinderen volop 
in aanraking komen met verschillende 
vormen van kunst en cultuur, wordt hun 
wereld groter en zullen ze open, 
nieuwsgierig en kritisch de wereld in 
stappen. Wil jij met jouw school ook een 
duidelijke visie op cultuuronderwijs of 
wil je tips of advies? Neem dan 
contact op met de intermediairs van 
Pit Cultuurwijzer via 
info@pitcultuurwijzer.nl.   

Planned Culture 

Vanaf het komende schooljaar hebben 
Kasteel Hoensbroek, het Thermenmuseum, 
Parkstad Limburg Theaters (PLT), 
SCHUNCK en de Vrije Akademie Parkstad 
(Vazom) in nauwe samenwerking met Pit 
Cultuurwijzer de handen ineengeslagen en 
gaan wij gezamenlijk gebruik maken van 
het online planningssysteem Planned 
Culture Parkstad. 

Planned Culture Parkstad is een online 
inschrijf-, plannings- en communicatie-
platform, speciaal ontwikkeld voor 
cultuureducatie. Het platform verbindt 
scholen en culturele instellingen met 
elkaar zodat we op een eenvoudige manier 
met elkaar kunnen samenwerken 
én communiceren. 

Vanaf nu kun je dus op één plek het culture 
aanbod van ons én de andere deelnemende 
instellingen zien én boeken. Zo ontstaat er 
een compleet en actueel planningsoverzicht 
van alle activiteiten die je bij deze culturele 
instellingen in Parkstad boekt. Ditzelfde 
geldt ook voor ons; Wij beschikken vanaf 
nu altijd over actuele informatie en 
bijzonderheden over jouw school en klas, 
de planning en de bezetting.

Reizen in de Tijd 

Reizen in de Tijd verbindt basscholen en 
erfgoedlocaties met elkaar, en ook wij 
als SCHUNCK gaan deelnemen in dit 
netwerk. Dankzij Reizen in de Tijd maken 
leerlingen door de schooljaren heen een 
reis door de tijd in hun eigen omgeving, 
dicht bij huis of iets verder weg. Hoe 
verder op weg in de leerlijn, hoe breder 
het perspectief en hoe groter de wereld. 

De website reizenindetijd.nl 
toont het educatieve aanbod van 
erfgoedorganisaties in de regio en 
scholen uit het primair onderwijs kunnen 
er terecht voor excursies, gastlessen 
en lesmateriaal voor groep 1 tot en met 
groep 8.

wat we je ook nog 
willen laten weten. 



Voor meer informatie/ 
schunck.nl/educatie

colofon
Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met  
Team Educatie via  
educatie@schunck.nl
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Wie wil 
groeien,
begint met 
grenzen
verleggen


