
ELLY
SENIOR-ADVISEUR CULTUUREDUCATIE

SCHATRIJK DOOR

Al ruim 20 jaar werkt Elly in Zwolle. Eerst bij kunstcentrum de Muzerie en na de fusering 
bij Stadkamer Zwolle. Met haar passie voor muziek, cultuur en onderwijs, is zij een echte 
makelaar in het werkveld en verbindt zij scholen met verschillende cultuuraanbieders. 
Hieronder doet deze creatieve en zakelijke duizendpoot haar verhaal. 

Wat is je functie bij Stadkamer en wat zijn de werkzaamheden die hierbij horen?
Ik ben adviseur cultuureducatie voor het primair onderwijs. Gemeente Zwolle investeert 
goed in cultuureducatie en er is een groot activiteitenfonds waar bijna alle scholen gebruik 
van maken. Stadkamer is een onafhankelijke partij, als intermediair tussen de scholen en 
de cultuuraanbieders. Wij adviseren scholen bij het vormgeven van het cultuuronderwijs 
en ondersteunen cultuuraanbieders zodat zij goed kwalitatief cultuuronderwijs kunnen 
geven. Dit doen we op allerlei manieren zoals bijvoorbeeld door het organiseren van meet-
ings, netwerkbijeenkomsten of door trainingen. Hoe beter cultuuronderwijs de scholen 
geven hoe meer geld ze daarvoor ontvangen. Dit is best een succesvol model waar ook 
door andere steden naar gekeken wordt. Ik heb drie collega-adviseurs binnen het team 
Cultuureducatie en wij staan allemaal in contact met een aantal Zwolse basisscholen. Ook 
hebben we de kunstdisciplines binnen het team verdeeld. Mijn discipline is muziek, want ik 
heb ooit de conservatoriumopleiding gedaan. In mijn werk heb ik daarom vooral contact 
met muziekaanbieders. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een school zegt: ‘wij willen structu-
reel muziekonderwijs op school’. Ik probeer er dan achter te komen wat de school wil, en 
wat zij belangrijk vinden, en dan stel ik passende (muziek)aanbieders voor. Aan de andere 
kant kunnen er ook aanbieders zijn die zich melden. We hebben namelijk op de Stadkamer 
website een aanbodmodule waar al deze aanbieders op vermeld staan.  Als we een 
aanbieder nog niet kennen gaan we eerst met een aanbieder in gesprek en daarna gaan 
we op lesbezoek. Als de aanbieder aan de basisvoorwaarden voldoet mag hij zich op de 
website presenteren. Er is ook een groot landelijk programma ‘Cultuureducatie met Kwali-
teit’. Dit is een programma dat de rijksoverheid in alle provincies heeft uitgerold. Hiervoor 
heb ik voor de afgelopen acht jaar plannen geschreven en subsidie aangevraagd. Deze 
subsidie zetten we o.a. in voor deskundigheidsbevordering van scholen en cultuuraanbie-
ders en bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een serie lessen genaamd ‘Meemaken op 
Locatie’. Zodat kinderen kunst kunnen beleven op een fysieke plek, zoals een voorstelling 
in het theater, een film in het filmtheater en een schilderij in het museum.

Wat zijn je kwaliteiten en talenten en hoe komt dit in jouw werkzaamheden naar voren?
Volgens Luk Dewulf is talent iets waar je energie van krijgt en wat je gemakkelijk af gaat. 
Als ik dan in de terminologie van Luk Dewulf blijf ben ik een ideeënfontein. Als je met mij 
in gesprek gaat, gaan er allemaal rateltjes ratelen en floepen er allemaal ideeën uit. 
Ook ben ik een ontrafelaar. Er komt bijvoorbeeld geld vrij voor het onderwijs en daar 
zitten bepaalde voorwaarden aan vast. Ik ga er graag voor zitten om deze voorwaar-
des uit te pluizen en te ontrafelen welke geldstromen er allemaal zijn. Ik heb eigenlijk 
twee tegenovergestelde talenten die goed op elkaar aansluiten. Als ik bijvoorbeeld 
een idee heb

kan ik dit ook makkelijk omzetten naar een concreet plan en alles wat je daar-
voor nodig hebt. Een begroting maken vind ik bijvoorbeeld ook heel leuk. Dan 
puzzel ik net zo lang tot het op nul uitkomt. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het 
fonds cultuurparticipatie. Hiervoor moeten ideeën worden bedacht en dit moet 
worden uitgezet in een driejarenplan. Eigenlijk maak ik altijd eerst de begroting 
en daarna pas het projectplan. Ik kan wel zeggen, ‘we gaan tien trainingen 
doen’, maar daar moet wel genoeg budget voor zijn.

Wat waren je verwachtingen toen je bij Stadkamer ging werken en zijn deze 
verwachtingen uitgekomen?
Ik ben in 2003 in Zwolle komen werken bij het kunstcentrum de Muzerie, op 
het bureau dat zich bezighield met onderwijsprojecten. Op een gegeven 
moment is in 2014 het beleid veranderd en zijn Bibliotheek Zwolle en de Muze-
rie gefuseerd en dat werd Stadkamer. Ik ging mee naar de nieuwe organisatie. 
Ook ontstond toen het grote Fons Cultuureducatie Zwolle. Als ik in die hele lijn 
kijk is dat voor mij toch wel boven verwachting. Er is sindsdien meer mogelijk 
voor scholen. We hebben natuurlijk allerlei kaders, maar daarbinnen hebben 
we wel een heel grote autonomie en we pijlen natuurlijk voortdurend de 
behoeftes van scholen en cultuuraanbieders. Nu zijn we bezig met de ontwik-
keling van een competentieprofiel voor cultuureducatie-professionals. Niet om 
hen te beoordelen, maar om hen te stimuleren om zichzelf verder te ontwikke-
len. Daarvoor zetten we bijvoorbeeld ook: scholing, workshops en trainingen 
in. Er kan gewoon heel veel in Zwolle. Je hoort natuurlijk vaak dat er bij kunst 
en cultuur weinig geld is, maar sinds het fonds er is zeggen scholen, ‘nu 
kunnen we eindelijk doen wat we altijd al wilden doen’. Ik vind het heel leuk om 
scholen op deze manier te prikkelen en het werkt ook heel stimulerend. 

Wat vind je zo leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?
Ik vind het werk gewoon leuk omdat ik er heel veel van mezelf in kwijt kan. 
Maar uiteindelijk gaat het om alles wat je doet. Als ik een subsidieaanvraag zit 
te schrijven en met getalletjes aan het puzzelen ben, gaat het uiteindelijk om 
wat het teweeg gaat brengen voor de kinderen die opgroeien. Dat is uiteinde-
lijk het grotere doel. De begroting en de puzzel vind ik leuk, maar het echte 
werk begint pas als de subsidie wordt toegekend. Uiteindelijk gaat het om de 
kinderen die daar hun voordeel mee doen en de mooie dingen die we met 
kinderen kunnen doen. Dat is uiteindelijk waar het over gaat!

Waarom zou je het anderen aanraden om bij Stadkamer te gaan werken?
Het is een fijne plek om te zijn en er gebeurt ontzet-
tend veel en er kan ontzettend veel. Als je een mooi 
idee hebt, zijn er altijd oren die daarnaar willen luiste-
ren en die met je mee denken. Je kan hier als 
persoon groeien. Ook heerst er een open cultuur. 
Een bibliotheek is veel meer dan alleen een plek 
met boeken en dat kan in dit gebouw, en als 
Stadkamer heel mooi gerealiseerd worden. 
En ‘ja’, er kan gewoon heel erg veel. Het is niet 
zo van ‘nu is het klaar’. Nee, we zijn voortdurend 
in beweging. Dat is gewoon de flow waar we 
ons in bevinden. Ik vind mijn werk hartstikke 
leuk, maar volgens mij vinden veel mensen die 
bij Stadkamer werken dat ook.


