
Klik hier

KALIBER KUNSTENSCHOOL

Meer weten!

Welkom in de interactieve brochure van Kaliber Kunstenschool. 
Klik op de knoppen waar je meer over wilt weten en ontdek wat Kaliber 

jou allemaal te bieden heeft!

Bekijk onze
missiefilm






CULTUUREDUCATIE
OP SCHOOL
We doen het samen!
Kaliber Kunstenschool brengt in heel Twente groei, plezier, trots en 
verbinding. Samen met basisscholen in de regio verzorgen wij de 
beste cultuureducatie en stimuleren we kinderen in hun creatieve 
ontwikkeling en ambitie. 

Waarom Kaliber?
Wij werken al samen met meer dan 125 scholen waarbij we cultuur-
educatie ontwikkelen en implementeren. Dat doen we in alle kunst- 
en cultuurdisciplines; dans, beeldend, multi media, muziek en theater.

[quote van directeur]

Hoe werken wij? 
Op basis van jullie visie en kracht als school, bekijken we samen de 
behoeften. Met elkaar formuleren we dan een plan, bijvoorbeeld 
op het gebied van deskundigheidsbevordering, ondersteuning met 
vakleerkrachten of concrete workshops en projecten. 

Nieuwsgierig?
Onze adviseurs komen graag langs om kennis te maken!

Bekijk alle mogelijkheden

Terug



ONS AANBOD

Terug

INSPIREREN

Jullie team heeft de tijd en 
ambitie om cultuureducatie 
binnen de school zelf in te vullen. 
Kaliber heeft de expertise om het 
team hierin te begeleiden. Samen 
komen we tot optimale resultaten 
in alle disciplines.

ONTZORGEN

De schoolleiding en het team 
ervaren onvoldoende ruimte 
om cultuureducatie volwaardig 
gestapte te geven. Kaliber heeft 
hoog gekwalificeerde vakleer-
krachten die jullie wensen om-
zetten in prachtig en krachtig 
onderwijs.

AANVULLEN

Jullie team verzorgt de basis van 
cultuureducatie en af en toe is 
er behoefte aan iets extra’s. De
cultuurmenu’s van Kaliber voor-
zien in een ruim aanbod dat 
nauw aansluit bij de situatie op 
jullie school en in de gemeente.



[quote van
een leerling, 
directeur of 

ICC’er]

Inspiratietraining en coaching
Behoefte aan nieuwe input voor de kunst- en cultuur-
lessen? Kaliber biedt op maat gemaakte trainingen aan 
voor leerkrachten. Een vakdocent van Kaliber gaat aan de 
slag met de leerkrachten over de leervragen die er spelen 
binnen jullie team of bij individuele docenten. Daarbij 
gaat het altijd om het opdoen van eigen ervaringen, 
waarbij de leerkracht in de klas in het bijzijn van de vak-
docent aan het werk is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om 
basisvaardigheden muziek of theateropdrachten die 
prikkelend werken. De leerkrachten krijgen inspiratie en 
nieuwe vaardigheden mee, om zelf in tezetten in de klas.

Subsidiemogelijkheden
Hebben jullie behoefte aan advies rondom de 
subsidiemogelijkheden voor kunst en cultuur. Kaliber 
denkt en schrijft graag met jullie mee. Diverse gemeentes 
hebben specifieke regelingen voor kunst en cultuur. 
Daarnaast zijn er nog meer (landelijke) subsidies waar 
jullie school van kan profiteren.

INSPIREREN

Contact opnemen

Terug



ONTZORGEN
Werkdrukverlaging
Willen jullie als school het leerkrachtenteam wat meer 
ontzien qua werkdruk of onder schooltijd bij elkaar 
komen voor overleg? Kaliber biedt een op maat gemaakt 
cultuurprogramma aan om deze lesuren structureel 
in te vullen op jullie school. De kinderen kunnen op 
vaste dagen gedurende het jaar diverse lessen volgen 
aangeboden door vakdocenten die zelfstandig voor de 
klas kunnen staan. Het team kan de tijd gebruiken voor 
andere zaken en de leerlingen zijn aan de slag met kunst 
en cultuur.

[quote van 
ICC’er,

directeur of
docent]

Contact opnemen

Terug



AANVULLEN
Leerlijnen
We ontwikkelen leerlijnen, horizontaal voor meerdere jaarlagen 
en verticaal voor alle groepen. Hierbij gaan we eerst met elkaar 
in gesprek over de vraag van jullie school. Waar gewenst zoeken 
we hierbij samenwerkingspartners uit, bijvoorbeeld een erfgoed-
instelling of een muziekvereniging.

Workshops & projecten
De leerlijnen omvatten reeksen workshops en projecten, per 
leerjaar en discipline geordend. Ons complete aanbod vind je 
op onze website en ook onder Kepa Almelo, Cultuureducatie 
Enschede en Ceppo Oldenzaal. 

Open vraag
Leg jullie vragen bij ons neer en wij zetten deze om in een ge-
schikt project. Om een zo goed mogelijke match te maken tussen 
vraag en aanbod, wordt het echt maatwerk waarbij we rekening 
houden met de achtergrond van jullie school, de leerlingen en de 
vakleerkracht.

Naschools aanbod
Tot slot biedt Kaliber ook naschools aanbod. Dit is vaak multi-
disciplinair. Vaak werkt Kaliber daarbij samen met andere aan-
bieders in cultuur, techniek en sport.

liter verf

geknapte 
snaren

kleurrijke
boomwhackers

twinkelende
oogjes

Contact opnemen

Terug

http://www.kaliberkunstenschool.nl/scholen
http://www.kepa-almelo.nl
http://www.cultuureducatie-enschede.nl 
http://www.cultuureducatie-enschede.nl 
http://www.ceppo-oldenzaal.nl


Terug

CONTACT
We doen dit samen. Kom met ons in contact als je 
gebruik wilt maken van onze expertise!

Klik op de gemeente hieronder waar jij een vraag 
of suggestie voor hebt en kom in contact met 
onze experts.

Almelo

Enschede

Haaksbergen 

& Hellendoorn

Oldenzaal

Tubbergen

Wierden

Overige gemeentes



CONTACT
Leuk dat je contact met ons wilt opnemen!

Anouk en Erika staan voor je klaar. Je kunt ze bellen, 
maar ook een mailtje sturen. 

Anouk Snellink
Zakelijk Adviseur

06-12178106

Erika Bijlsma-Steen
Projectleider Cultuureducatie

06-24715947

e-mail mij!

Terug

Almelo

e-mail mij!

Enschede

Haaksbergen 

& Hellendoorn

Oldenzaal

Tubbergen

Wierden

Overige gemeentes

mailto:anouk.snellink%40kaliberkunstenschool.nl?subject=
mailto:e.bijlsma%40kaliberkunstenschool.nl?subject=


CONTACT
Leuk dat je contact met ons wilt opnemen!

Joost, Brigitte en Frederike staan voor je klaar. 
Je kunt ze bellen, maar ook een mailtje sturen. 

Brigitte de Leeuw
Zakelijk Adviseur

06-12452496

Joost Vaneker
Zakelijk Adviseur

06-12415569

Frederike Windhorst
Projectleider Cultuureducatie

06-82521053

e-mail mij!

e-mail mij!Terug

e-mail mij!

Almelo

Enschede

Haaksbergen 

& Hellendoorn

Oldenzaal

Tubbergen

Wierden

Overige gemeentes

mailto:frederike.windhorst%40kaliberkunstenschool.nl?subject=
mailto:b.deleeuw%40kaliberkunstenschool.nl?subject=
mailto:joost.vaneker%40kaliberkunstenschool.nl?subject=


CONTACT
Leuk dat je contact met ons wilt opnemen!

Joost en Hilde staan voor je klaar. Je kunt ze bellen, 
maar ook een mailtje sturen. 

Joost Vaneker
Zakelijk Adviseur

06-12415569

Hilde Zengerink
Projectleider Cultuureducatie

06-20650714

e-mail mij!

Terug

e-mail mij!

Almelo

Enschede

Haaksbergen 

& Hellendoorn

Oldenzaal

Tubbergen

Wierden

Overige gemeentes

mailto:hilde.zengerink%40kaliberkunstenschool.nl?subject=
mailto:joost.vaneker%40kaliberkunstenschool.nl?subject=


CONTACT

Leonieke Pieket Weeserik
Projectleider Cultuureducatie

06-82502968 

Joost Vaneker
Zakelijk Adviseur

06-12415569

e-mail mij!

e-mail mij!

Terug

Leuk dat je contact met ons wilt opnemen!

Joost en Leonieke staan voor je klaar. Je kunt ze bellen, 
maar ook een mailtje sturen. 

Almelo

Enschede

Haaksbergen 

& Hellendoorn

Oldenzaal

Tubbergen

Wierden

Overige gemeentes

mailto:joost.vaneker%40kaliberkunstenschool.nl?subject=
mailto:leonieke.pieket%40kaliberkunstenschool.nl?subject=


CONTACT

Maaike Norder
Zakelijk Adviseur

06-12178106

Erika Bijlsma-Steen
Projectleider Cultuureducatie

06-24715947

e-mail mij!

Terug e-mail mij!

Leuk dat je contact met ons wilt opnemen!

Maaike en Erika staan voor je klaar. Je kunt ze bellen, 
maar ook een mailtje sturen. 

Almelo

Enschede

Haaksbergen 

& Hellendoorn

Oldenzaal

Tubbergen

Wierden

Overige gemeentes

mailto:maaike.norder%40kaliberkunstenschool.nl?subject=
mailto:e.bijlsma%40kaliberkunstenschool.nl?subject=


CONTACT

Vieke Maas
Zakelijk Adviseur

06-44666735

Erika Bijlsma-Steen
Projectleider Cultuureducatie

06-24715947

e-mail mij!

Terug e-mail mij!

Leuk dat je contact met ons wilt opnemen!

Vieke en Erika staan voor je klaar. Je kunt ze bellen, 
maar ook een mailtje sturen. 

Almelo

Enschede

Haaksbergen 

& Hellendoorn

Oldenzaal

Tubbergen

Wierden

Overige gemeentes

mailto:vieke.maas%40kaliberkunstenschool.nl?subject=
mailto:e.bijlsma%40kaliberkunstenschool.nl?subject=


Terug

CONTACT

Erika Bijlsma-Steen
Projectleider Cultuureducatie

06-24715947

Joost Vaneker
Zakelijk Adviseur

06-12415569

e-mail mij!

e-mail mij!

Leuk dat je contact met ons wilt opnemen!

Joost en Erika staan voor je klaar. Je kunt ze bellen, 
maar ook een mailtje sturen. 

Almelo

Enschede

Haaksbergen 

& Hellendoorn

Oldenzaal

Tubbergen

Wierden

Overige gemeentes

mailto:e.bijlsma%40kaliberkunstenschool.nl?subject=
mailto:joost.vaneker%40kaliberkunstenschool.nl?subject=

