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INLEIDING
Voor u ligt het beleidsplan PadXpress 2014-2017 van stichting Cultuurpad. In dit plan
geven we inzicht in de koers die we voor ogen hebben, de doelen die we gesteld hebben,
de activiteiten die we gaan ontwikkelen en uitvoeren en de resultaten die we hiermee
willen behalen.
De PadXpress is een programmaonderdeel van stichting Cultuurpad. Dit beleidsplan is
daarmee onlosmakelijk verbonden met het strategisch beleid van de stichting. Deze
programmalijn krijgt een extra dimensie en impuls in de gemeenten Peel en Maas en
Beesel dankzij de inzet van combinatiefunctionarissen (middelen Impuls
Combinatiefunctionarissen).
Hoe we de PadXpress de komende jaren verder uitbouwen en verdiepen, leest u in dit
plan.
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1. PADXPRESS & COMBINATIEFUNCTIES
Over de PadXpress
PadXpress/Skooly is een naschools activiteitenprogramma waarin kinderen de
mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Met als motto: het
maakt niet uit hoe slim je bent, maar hoe je slim bent.
PadXpress behelst een breed aanbod van naschoolse activiteiten op het terrein van sport
en spel, cultuur, muziek, dans, theater, erfgoed, literatuur, kunst, natuur, techniek en
meer. Daarnaast dient de PadXpress als een platform voor het aanbieden van lokale
activiteiten en events voor kinderen. De PadXpress biedt kinderen een unieke
mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief in workshops deel te nemen aan
activiteiten binnen acht ‘knapheden’.
De PadXpress is actief in drie gemeenten;
Peel en Maas, Horst aan de Maas en Beesel.
Vanaf 2015 breidt de PadXpress uit naar de
gemeente Venray. Het naschoolse
activiteitenprogramma in de gemeente Venlo
is identitiek aan de PadXpress, maar draagt
de naam ‘Skooly‘.
Met een aankomende doorstart in 2015 is
FUNZ voor jongeren vanaf 12 jaar het
platform voor naschoolse talentontwikkeling.
Het programma ‘PadXpress’ is een onderdeel
van stichting Cultuurpad. Cultuurpad hecht
waarde aan brede ontwikkelingskansen en talentontwikkeling van kinderen. Naschoolse
activiteiten bieden veel mogelijkheden voor kinderen. Met het realiseren van naschoolse
programma’s stimuleren we actieve participatie in de sociale omgeving van ieder kind. We
slaan een brug tussen het kind en zijn of haar omgeving. In die omgeving fungeert de
school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling. Na schooltijd
ontdekken kinderen welke talenten ze verder kunnen ontwikkelen en waar hun passie ligt.
Het doel is kinderen de kans te bieden zich verder te ontwikkelen of te ontdekken wat hun
talenten zijn, wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat de mogelijkheden in de
omgeving zijn. Met een aanbod van naschoolse activiteiten creëren we blijvende
voorzieningen, ontmoetingspunten voor cultuur, sport, techniek, natuur, erfgoed, etc. in
de betreffende kind omgevingen in onze regio.
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Wat doen we daarvoor:
1. Kinderen actief in aanraking brengen met een breed scala aan naschoolse
activiteiten
2. Kinderen de weg wijzen in de culturele, sportieve infrastructuur en
omgeving/maatschappij
3. Ruimte te bieden voor talentontwikkeling
Om dit te realiseren, is het belangrijk dat kinderen op een laagdrempelige manier kunnen
deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten. Dit kan door samenwerking en
afstemming met de programma’s van scholen, maar ook door na schooltijd activiteiten aan
te bieden binnen de PadXpress en Skooly. De PadXpress is ontstaan in het kader van de
ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) en dag arrangementen. Elke deelnemende
stichting 1kiest een eigen aanpak en keuze voor naschoolse activiteiten en inzet passend
bij het strategisch beleid van de onderwijsstichting.
PADXPRESS / SKOOLY
-

Bevordert de brede ontwikkeling van kinderen

-

Draagt via naschoolse activiteiten bij aan een rijker leefklimaat

-

Werkt hiertoe samen met het brede maatschappelijke veld (onderwijs,
cultuur, sport, zorg, welzijn, opvang)

-

Werkt met gepassioneerde aanbieders

-

Werkt met resultaat gerichte medewerkers

-

Wordt door de omgeving gezien als dé organisatie voor naschoolse
activiteiten

-

Gaat uit van een regionale aanpak

-

Creëert samenhang in de lokale en regionale infrastructuur en bundelt
krachten

Combinatiefuncties
Tot onze kerntaken (opdracht onderwijsstichtingen) behoort de realisatie van een
naschools programma door middel van de PadXpress. De extra inzet op sport en spel,
cultuur, op verbinding met de omgeving, het versterken van de lokale infrastructuur,
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Aangesloten stichtingen voor primair onderwijs zijn: Akkoord, Dynamiek Scholengroep, Fortior,

Kerobei, Prisma en SPOV.
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realiseren van een tieneraanbod, versterken van verenigingen en lokale instellingen
realiseren we met de middelen voor de combinatiefunctionaris en additionele subsidies.
De werkzaamheden van Cultuurpad op het terrein van naschoolse activiteiten zijn
opgebouwd uit meerdere opdrachten:
-

de eigen opdracht van Cultuurpad in de gemeente Beesel, Horst aan de Maas, Peel
en Maas, Venlo en Venray
de inzet van team Cultuurpad als combinatiefunctie sport in de gemeente Peel en
Maas t.b.v. scholen van stichting Prisma en als onderdeel van PadXpress
de inzet van team Cultuurpad als combinatiefunctie sport en cultuur in de
gemeente Beesel
inzet van team Cultuurpad als combinatiefunctie cultuur in de gemeente Peel en
Maas

Team Cultuurpad bestaat uit coördinatoren, educatief medewerkers en
combinatiefunctionarissen sport en cultuur . Zij zijn een belangrijke spil in de verbinding
van het onderwijs-, sport- en cultuurveld. Het organiseren c.q. uitvoeren van sportieve en
culturele activiteiten leiden tot ontmoeting, kennismaking en respect.
Binnen de PadXpress verzorgt het team van Cultuurpad het programma, inhoud,
coördinatie en uitvoering.
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2. MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN
Missie
Cultuurpad wil dat zo veel mogelijk kinderen de kans krijgen zich breed te ontwikkelen en
te ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze deze kunnen benutten.

Visie
Met de PadXpress, Skooly en Funz bieden we kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar de
kans tot ontwikkeling van hun talenten.

Doelstellingen
Voor de periode 2014-2017 onderscheiden we vijf doelstellingen:
1. Realiseren van een breed naschools activiteitenprogramma rondom de acht
‘knapheden’.
2. Het creëren van een doorgaande lijn voor sport- en cultuur2activiteiten.
3. Het stimuleren van leefbaarheid in de kernen en maatschappelijke ontwikkelingen
in de regio.
4. PadXpress kleurt groen.
5. Realiseren van een naschools activiteitenprogramma (FUNZ!) voor jongeren vanaf
12 jaar
In het volgende hoofdstuk beschrijven we per doelstelling de voorgenomen activiteiten en
resultaten.
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Onder ‘cultuur’ verstaan we alle activiteiten op het gebied van kunst, erfgoed, media, literatuur,

dans, drama, muziek, erfgoed, natuur, techniek en wetenschap.
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3. INHOUD
Doelstelling 1: Realiseren van een breed naschools activiteitenprogramma rondom de acht
‘knapheden’.
Bij de invulling van de naschoolse programma’s hanteren we 8 knapheden. Gebaseerd op
de Meervoudige Intelligentie theorie van Howard Gardner.
Het uitgangspunt
De theorie van meervoudige intelligentie gaat ervan uit dat iedereen talenten heeft die
niet zijn te vatten in de simpele constatering dat iemand 'meer of minder intelligent' is.
De een is verbaal heel sterk en leert gemakkelijk door gebruik te maken van taal. Een
ander ziet snel verbanden of logische gevolgen en een derde blinkt uit in ruimtelijk
inzicht of maakt gebruik van klanken en ritmes. Het gaat er dus niet om hoe intelligént
je bent, maar hóé je intelligent bent! Het onderzoek van Gardner heeft aangetoond dat
ieder mens potentieel heeft in de acht
intelligentiegebieden die hij heeft
onderscheiden, en dat die gebieden
bovendien verder te ontwikkelen zijn.
Meervoudig intelligent leren biedt daarmee
mogelijkheden om een breed palet aan
talenten bij leerlingen te ontwikkelen.

Activiteiten/voornemens voor de periode
2014-2017












Het aanbieden van 5 blokken
(variërend van eenmalig tot series
van activiteiten) binnen de PadXpress
en Skooly;
Variatie in soort activiteiten, waarbij
alle knapheden aan bod komen;
Uitwerken van het concept meervoudige intelligentie binnen de
PadXpress/Skooly;
Knappe padden actie;
In werking nemen van de nieuwe PadXpress/Skooly website;
Nieuw PR plan opzetten en uitvoeren;
1x per jaar PadXpress festival in juni;
Percentuele groei in deelname10% per jaar;
Uitbreiden van netwerk van aanbieders;
Vernieuwend programmeren en samenwerken;
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Samenwerking met scholen en kinderopvangorganisaties in kader van bieden
dagarrangement;
Creëren van een uitdagend aanbod voor kinderen; ook voor meer begaafden;
Organiseren van Peel en Maas brede activiteiten zoals de survival, Nationale
Sportweek, Survival (groep 8), Spektakeldag (groep 7), Atletiekdag (groep 6),
Scholentoernooi (groep 5), KDT (groep 6,7,8), Sinterklaasfestival, Koningsspelen,
Fashion en Flowers, Padxpress Festival, activiteiten m.b.t. dodenherdenking /
bevrijdingsdag;
Professionaliseren en uitbreiden van Survival; oprichten Vrienden van Survival.

Doelgroep
Kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders
Scholen, werkgroepen en coördinatoren/contactpersonen
Aanbieders
Verenigingen en lokale initiatieven

Resultaat en maatschappelijk effect 3













3

Padxpress/Skooly is een regionaal werkend en bekend platform voor
naschoolse activiteiten;
Kinderen en ouders zijn actief in aanraking gekomen met alle ‘knapheden’;
Kinderen hebben kennisgemaakt met een breed aanbod aan activiteiten;
Kinderen weten wat voor ‘knappe pad’ ze zijn;
Kinderen en ouders weten de weg in de lokale omgeving en infrastructuur.
Er is een breed aanbod naschoolse activiteiten rondom de acht ‘knapheden’;
10% toename in deelname van kinderen;
Gezonde balans in aangeboden activiteiten in verschillende ‘knapheden’;
Het aanbod is meer variabel in duur en frequentie;
Naschoolse activiteiten vinden ook in schoolvakanties plaats;
Er is een goede samenwerking met opvang en onderwijs en kinderen kunnen
gebruik maken van een compleet dag arrangement;
De opzet, structuur en uitvoering van PadXpress en Skooly is doorontwikkeld.

In het jaarplan worden de resultaten meetbaar geformuleerd.
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KNAPPE PADDEN
Waardoor raakte jij als kind geïnspireerd, kon je weg dromen of ontdekte je iets wat je
heel leuk vond? Ieder kind heeft een
talent, binnen de PadXpress wil
stichting Cultuurpad deze talenten
aanboren. Een talent is iets wat
kinderen leuk vinden: waar zij knap in
zijn! De diversiteit van kinderen zie je
niet altijd terug in het naschoolse
aanbod. Vandaar onze actie ‘Knappe
padden!’. We vertalen de
interessegebieden van kinderen naar
dieren (padden) in een speciaal jasjezoals de ontdekkingsreiziger, de
natuurpad, de droompad, de muzikale
pad. Deze padden worden levensecht
en gekoppeld aan activiteiten.
Kinderen kunnen zich identificeren met
de padden, alle padden verzamelen en door deel te nemen aan de laagdrempelige
activiteiten zo hun eigen pad ontdekken.
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Doelstelling 2: Het creëren van doorgaande lijnen voor sport- en cultuur4activiteiten.
Het creëren van een doorgaande lijnen voor sport- en cultuuractiviteiten is een belangrijk
voornemen. Cultuurpad biedt cultuureducatie en sport en speleducatie tijdens- en na
schooltijd. Het creëren van samenhang binnen de programmalijnen en het verbinden van
binnen- en buitenschoolse cultuur- en sporteducatie is een nieuwe doelstelling voor 20142017. In de komende jaren zal er steeds meer synergie moeten ontstaan tussen de binnenen buitenschoolse programma’s. Exponentiële groei hierin is gewenst.

Activiteiten/voornemens voor de periode 2014-2017




4

Binnen elk blok van activiteiten in de PadXpress wordt bekeken of er
mogelijkheden/kansen gezien worden om een doorgaande lijn te creëren. Eind
2014 starten we met een aantal voorbeeld stellende acties en onderzoeken
we hoe een doorgaande lijn van binnen- naar buitenschools gerealiseerd kan
worden;
Sport: verenigingen worden uitgedaagd tot het invullen van sportlessen onder
schooltijd door middel van o.a. gastlessen; na schooltijd kunnen de kinderen
die interesse hebben vervolgens een naschoolse introductie in de aangeboden
sport volgen. Echte liefhebbers kunnen vervolgens lid worden. Les op school
binnen gymprogramma  workshops in PadXpress  lidmaatschap
vereniging;

Onder ‘cultuur’ verstaan we alle activiteiten op het gebied van kunst, erfgoed, media, literatuur,

dans, drama, muziek, erfgoed, natuur, techniek en wetenschap.

11









Cultuur: vanuit het programma cultuureducatie wordt gezocht naar een
‘verdieping’ van het programma na schooltijd; team Cultuurpad ontwikkelt
hiertoe initiatieven;
Onderzoek naar andere mogelijkheden voor het creëren van meer samenhang
en doorgaande lijnen;
Onderzoek naar wens en behoefte aan een peuteraanbod PadXpress;
The Wall: fysieke wand met aanbieders creëren in kantoor Cultuurpad;
Actief delen en verbreden van netwerk;
Actief werkzaamheden en ideeën delen tussen teamleden Cultuurpad.

Doelgroep
Kinderen van 2 tot 12 jaar.
Scholen
Verenigingen
Kernen

Resultaat en maatschappelijk effect
-

Er is samenhang tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten (sport en cultuur);
PadXpress is een onderdeel van een dagarrangement of is verankerd binnen het
IKC;
De school is een onderdeel van de lokale infrastructuur.
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Doelstelling 3: Het stimuleren van leefbaarheid in de kernen en maatschappelijke
ontwikkelingen in de regio
Scholen zijn als hefbomen; de plek waar kinderen samenkomen en de ideale plek om de
link te leggen met de rest van de kern, de omgeving, de maatschappij. Scholen zijn geen
gesloten dozen meer, maar worden langs alle kanten opgevouwen naar de buitenwereld.
Behalve een rijk leerklimaat verdienen kinderen ook een rijk leefklimaat. Een rijk en
bloeiend verenigingsleven, voorzieningen en activiteiten in de kern, de buitenwereld naar
de kern halen, etc. Door te investeren in de leefbaarheid in de kern en aan te sluiten bij
maatschappelijke ontwikkelingen in de regio krijg je een dorp waar altijd iets te doen is.
Een dorp waar mensen graag in willen blijven wonen. Een dorp dat aantrekkelijk is voor
kinderen! Om deze redenen wil Cultuurpad een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de
gemeenten en met name in de kernen.

Activiteiten/voornemens voor de periode 2014-2017











Betrekken van verenigingen in PadXpress en Skooly en samen met verenigingen
aanbod passend maken;
Creëren van lokale allianties of versterken van de relatie tussen scholen en
culturele en sportieve veld door te fungeren als een brug tussen onderwijs en
aanbod;
Pr-campagne voor verenigingen en lokale initiatieven opzetten om deze te
stimuleren gebruik te maken van de PadXpress;
In elke kern een krachtig naschools aanbod realiseren;
Samenhang creëren en activiteiten koppelen met Sjaan de Haan kinderfonds;
Voor verenigingen fungeren als loket en intermediair;
Samenwerkingsvormen met zorg instellingen onderzoeken;
Onderzoek naar nieuwe PadXpress-locaties: zoals bijv. een Ontdekfabriek in Sif,
Onderzoek naar regionale samenwerking met o.a. techniek lab Venray.

Doelgroep
Verenigingen, lokale aanbieders en initiatieven.
Kinderen, ouders, jongeren.
Scholen

Resultaat en maatschappelijk effect





Toenemende deelname van verenigingen (sport en cultuur);
Vitaliteit en bekendheid van verenigingen en lokale aanbieders is versterkt;
Verenigingen weten PadXpress te vinden voor aanbod en advies;
Het aanbod van PadXpress is aanvullend op het aanbod in de kern/gemeente;
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De lokale en regionale samenwerking (sportieve en culturele veld) is stevig;
Cultuurpad/ PadXpress is een bekend loket voor verenigingen, aanbieders,
scholen, ouders en kinderen;
De sportieve en culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet binnen de
Padxpress;
Kinderen zijn maatschappelijk actief zijn in de gemeenschap zijn en/of de
vereniging en nemen zelf initiatieven;
Er is een verbinding tussen PadXpress/Skooly en Sjaan de Haan om alle
kinderen de kans te bieden actief en creatief in de maatschappij bezig te zijn.

Een aantal voorbeelden van lokale samenwerking:
•

Muziekverenigingen Peel en Maas – uitwerken activiteiten Muziekmenu

•

Opzetten Sinterklaas en Pietenhotel in samenwerking met Centrum
Management en Winkeliers in Panningen;

•

Samenwerking en zitting in werkgroep 4 mei

•

Samenwerking Mondiaal Platform in kader Wereldpaviljoen;

•

Verkenning samenwerking Galerie de Bovenkamer in Helden; een galerie voor
outsiderskunst

•

Realisatie kunstwerk De Groenling Panningen

•

Burendag Panningen-Noord en de Groenling

•

Onderzoek naar nieuwe samenwerking met sportverenigingen met aanbieden
van voorstelling over gedrag binnen de sportvereniging

•

Realisatie van activiteiten in samenwerking met Daelzicht – samen met
gemotiveerde avontuurlijke jongeren met een beperking er op uit!
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Doelstelling 4: PadXpress kleurt groen.
Melk komt toch uit de fabriek? Waar maken ze de plofkip? Is een koe gevaarlijk? Buiten
spelen is saai!
Buiten spelen, de natuur in trekken, op zoek naar eetbare ‘natuur’, spelen met spullen uit
de natuur, weten waar ons voedsel vandaan komt. Een opsomming die heel
vanzelfsprekend lijkt. Voor de huidige generatie, de kinderen van nu, is dit niet per
definitie waar. Kinderen komen steeds minder buiten, groeien op in een digitale revolutie
en dreigen steeds meer vervreemd te raken van hun leefomgeving. GROEN doet er toe,
daarom kleurt PadXpress groen. Onder GROEN verstaan we natuur, milieu, boerderijeducatie, flora en fauna, landschap, voedsel, energie en klimaat, gezondheid,
duurzaamheid. Het motto van Cultuurpad is kinderen sterker te maken. Deze nieuwe
doelstelling draagt bij aan dat motto.
Op het gebied van ‘groen’ (gezonde voeding, omgaan met natuur en klimaat etc.) is er op
educatief gebied en gericht op kinderen al veel aanbod, gericht op het overdragen van
kennis. Met deze doelstelling willen wij daarom ook zeker niet het wiel opnieuw uitgaan
vinden. Wij willen de drempel verlagen om kinderen met deze initiatieven, organisaties,
kennis en activiteiten in contact te brengen. Daarnaast zetten we in op beleven, prikkelen
en vooral zelf doen.
Activiteiten/voornemens voor de periode 2014-2017






•

Het onderzoeken van kansen om ‘GROEN’ te integreren in het aanbod van
PadXpress en Skooly;
Samenwerking met LLTB, IVN, Vereniging Platteland, agrariërs, Aspergegilde,
Varkensgilde, netwerk van Mooiland en andere relevante partners om een aanbod
voor kinderen op het terrein van GROEN te bieden;
Het aanbod sluit aan bij de wensen van een Natuurpad (zie Knappe Padden Actie);
Onderbouw stimuleren om naar buiten te gaan:
 Buiten spelen (spellen geschikt voor buiten, al iets simpels als
verstoppertje gaat snel verloren)
 Weten te spelen met natuur (natuurlijke materialen)
 Adoptieprojecten (verzorg je eigen stuk natuur)
 Pleinspelen
Bovenbouw stimuleren om eigentijds om te gaan met ‘GROEN’ te stimuleren tot
creatie middels een cross over met cultuur.



urban gardening/ beekeeping etc.
reversed graffiti / mos graffiti

Doelgroep
Kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders.
Scholen.
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Natuur- en boerderijeducatie initiatieven, IVN, bedrijven in de regio actief op het gebied
van ‘GROEN’ (greenport Venlo etc.)

Resultaat en maatschappelijk effect







‘GROEN’ is een integraal onderdeel van het programma van Cultuurpad;
Kinderen en ouders zijn bekend met ‘GROEN” activiteiten en weten de weg in
de omgeving;
Er is een aanbod in alle genoemde aspecten die vallen onder ‘in de
PadXpress/Skooly;
Het aanbod is vertaald naar de knapheden die hierbij passen;
Er is een duidelijke lijn in het aanbod en verbinding met onderwijsprogramma’s
(wereld oriëntatie);
De maatschappelijke beweging van ontvreemding wordt tegengegaan
o Kinderen voelen zich weer thuis te midden van ‘GROEN’
o Er wordt meer buiten gespeeld
o Betere omgang met milieu en behoud van de aarde.
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Doelstelling 5: het realiseren van een naschools activiteitenprogramma (FUNZ!) voor jongeren
vanaf 12 jaar.
Ontwikkeling van kinderen en de zoektocht naar je ‘knapheden’ eindigt niet als je de
leeftijd van 12 jaar hebt bereikt en de PadXpress niet meer tot je mogelijkheden behoort.
Om jongeren van 12 tot 16 jaar de kans te bieden hun zoektocht voort te zetten en zich
verder te ontwikkelen is FUNZ ontstaan. FUNZ is een naschoolse activiteitenprogramma
dat is gestart in de gemeente Peel en Maas in 2013.
In de komende periode willen we FUNZ verder ontwikkelen en neerzetten als een passend
initiatief voor jongeren.

Activiteiten/voornemens voor de periode 2014-2017








Ontwikkelen van naschools programma voor 12 tot 16 jarigen in de gemeente
Peel en Maas, Beesel en mogelijk in Horst aan de Maas;
Onderzoek naar manier om jongeren te betrekken bij de invulling en
uitvoering;
Aanbieden van workshops/aanbod voor jongeren van 12-16 jaar via FUNZ
Het ontwikkelen en uitrollen van een concept gericht op jongeren van 12 – 16
jaar wat af kan wijken van het PadXpress concept.
Samenwerking met het Bouwens initiëren en onderzoeken;
Samenwerking met Broekhin College initiëren en onderzoeken;
Netwerk van aanbieders voor deze doelgroep in kaart brengen.

Doelgroep
Jongeren van 12 tot 16 jaar
Scholen voor voortgezet onderwijs in de regio
Aanbieders
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Resultaat en maatschappelijk effect







FUNZ! is het platform voor naschoolse activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar
in de gemeente Peel en Maas en Beesel;
Jongeren krijgen de kans hun talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen;
Toename deelname van jongeren;
Er is betrokkenheid van jongeren bij invulling en uitvoering programma;
Er is een samenwerking met VO scholen in de regio;
Er is een breed netwerk van aanbieders voor deze doelgroep bekend en actief.
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4. SAMENWERKING KINDOMGEVINGEN
Bij de samenstelling van het programma en de uitvoering van de activiteiten staat de
kindomgeving en de, binnen de kindomgeving actief zijnde, maatschappelijke partners
centraal. Dit komt tot uiting doordat:
De activiteiten gericht zijn op de jongeren in en om de omgeving van de school/dagopvang
(daarmee ook kinderen 0 t/m 4 jaar);
Alle sport- en cultuurorganisaties uit deze omgeving worden gevraagd en gestimuleerd
deel te nemen aan de PadXpress.

Samenwerking in een netwerk
Onze medewerkers investeren continue in het onderhouden en uitbreiden van hun
netwerk en de relaties met partners. In schema:

19
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4.1 Scholen
Scholen zijn de feitelijke eigenaren van de PadXpress.
Elke schoollocatie heeft een uitvoerende coördinator en contactpersoon, die bijvoorbeeld:
-

-

Meedenkt over het NSA- programma in de kern
De belangstelling peilt van kinderen en ouders voor bepaalde activiteiten
De verbindende factor is tussen de betrokken partijen, aanbieder, ouders en
kinderen
Verantwoordelijk is voor de interne en externe communicatie over de naschoolse
activiteiten richting kinderen, ouders, buurt, en andere belanghebbenden.
Hieronder valt ook het informeren van ouders en kinderen over de algemene
voorwaarden en spelregels over de activiteiten
De interne communicatie over het activiteitenprogramma op schoolniveau
verzorgt
Aanspreekpunt is voor ouders en aanbieders op school
De aanbieders van activiteiten opvangt op de schoollocatie

Ook kan op een schoollocatie, in een dorp een bundeling van krachten plaatsvinden in de
vorm van een lokale werkgroep PadXpress. De werkgroep kan bestaan uit
contactpersonen van meerdere scholen, de opvangorganisatie, betrokken ouders en
wordt ondersteunt door een medewerker van Cultuurpad.
Alle voorwaarden nodig voor het naschoolse aanbod worden ingevuld en verzorgd door
medewerkers van Cultuurpad. De scholen zijn voor de PadXpress het distributiekanaal.
Omdat scholen eigenaar zijn, spelen zij de grootste rol als het aankomt op het promoten
van de PadXpress als platform en de activiteiten die de PadXpress aanbiedt. Voor
Cultuurpad en de scholen is het belangrijk dat scholen geen extra werklast ervaren door
het naschoolse aanbod. PadXpress is daarom als platform met haar medewerkers van
groot belang om deze werklast in het onderwijs weg te nemen en de leerkrachten en
scholenkoepels hierin te ondersteunen en adviseren.

4.2. Ouders
Ouders zijn een belangrijke partner binnen de PadXpress. Als gebruikers van het online
platform maar vooral als eindverantwoordelijke voor de brede ontwikkeling van hun
kinderen. Cultuurpad wil open staan voor de wensen en mening van ouders en streeft
daarom naar een laagdrempelige relatie met ouders. Dit doen we o.a. door actieve
bemanning van het virtuele loket, een helpdesk die goed bereikbaar is en het team een
gezicht te geven (online en in de realiteit). Daarnaast peilt Cultuurpad elke twee jaar de
tevredenheid van ouders middels een tevredenheidsonderzoek.

4.3 Kindcentra
Samenwerking met opvangorganisaties is van groot belang. Ook kinderen van de opvang
kunnen deelnemen aan de naschoolse activiteiten. De afstemming over deze deelname
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met ouders wordt door de BSO zelf geregeld. Activiteiten van de BSO worden integraal
opgenomen in het programma van PadXpress, indien de activiteit voor alle kinderen
toegankelijk is.

4.4 Verenigingen
Een groot deel van het aanbod van de PadXpress en Skooly worden verzorgd door lokale
en regionale verenigingen. Naast het feit dat hieruit een vaste toestroom van aanbod
voortkomt, heeft het ook een belangrijke maatschappelijke functie in de gemeenschap.
Verenigingen willen zich graag presenteren en profileren bij de jonge jeugd en hier nieuwe
leden werven. Omdat de PadXpress de ‘last’ van naschoolse activiteiten weg wil nemen bij
scholen en leerkrachten dient de PadXpress als loket voor verenigingen richting het
primair onderwijs. De loketfunctie verbind verenigingen met onderwijs. De teamleden van
Cultuurpad werven, informeren en bemiddelen actief bij verenigingen om het aanbod zo
divers mogelijk te houden en kinderen hiermee de mogelijkheid te bieden om zo hun
talenten en interesses te ontdekken. Nieuwe aanbieders worden getoetst aan verbreding
en/of vernieuwing. De teamleden dagen verenigingen uit om zich te innoveren en
ontwikkelen in hun aanbod. Door hierin een adviserende en een verbindende rol te spelen
blijven verenigingen vernieuwend en zijn deze niet alleen met werving op de agenda bezig
als ze aanbod bieden aan de jeugd. De teamleden werken dus 1 op 1 met de vereniging, zo
blijven de lijnen kort en effectief.
Voor een overzicht van verenigingen en aanbieders waar we mee samen werken, zie
bijlage 1.

4.5 Lokale en regionale infrastructuur: aanbieders
Het team van Cultuurpad zet in op het zoeken en vinden van een breed kwalitatief aanbod
voor kinderen, uitgaande van het ontdekken van talenten en interesses in de verschillende
disciplines sport en spel, cultuur, muziek, dans, theater, erfgoed, literatuur, kunst, natuur
en techniek. De PadXpress dient als loket voor alle aanbieders die aanbod bieden in een of
meerdere talenten voor kinderen. De teamleden van Cultuurpad zijn en blijven altijd op
zoek naar kwalitatief en innoverend aanbod bij bestaande en nieuwe aanbieders.
Aanbieders worden gezocht in de directe en/of omliggende regio.
Voor een overzicht van huidige aanbieders zie bijlage 1.

4.6. Netwerk combinatiefunctionarissen
De medewerkers van team Cultuurpad belast met de PadXpress maken onderdeel uit van
het netwerk van de combinatiefunctionarissen in Peel en Maas. Daarnaast werken zij
intensief samen met de combinatiefunctionarissen en medewerkers die actief zijn in de
andere gemeenten waar PadXpress actief is (Beesel, Horst aan de Maas en Venlo).
Uitgangspunt van deze samenwerking is krachtenbundeling, elkaar ondersteunen waar
mogelijk en nodig en gebruik maken van elkaars netwerk en expertise. In Venlo wordt
samengewerkt met Sportbedrijf bij de uitvoering van Skooly.
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5. INTERNE ORGANISATIE
5.1. Taken team
Kerntaak van het team van medewerkers is het uitvoeren van de activiteiten zoals in dit
meerjarenplan verwoord.
Daarnaast hebben zij ook nog de volgende taken binnen de organisatie:














Blijvend investeren in netwerk, vaardigheden en kennis
Indien relevant bijwonen van regionale bijeenkomsten.
Netwerk Bewegingsonderwijs noord-midden Limburg
KVLO scholing
Netwerken Combinatiefunctionarissen en Noord-Limburg
Buurt en sport/huis van de sport
BHV
Bijwonen van relevante overlegbijeenkomsten
Verzorgen van informatiebijeenkomsten over PadXpress, op aanvraag.
Volgen van relevante cursussen.
Op de hoogte blijven van regelgeving.
Creëren van samenhang binnen vier programmalijnen van Cultuurpad
Verbinden van Sjaan de Haan Kinderfonds aan de PadXpress

Het streven naar een doorgaande lijn tussen het aanbod tijdens schooltijd en naschooltijd
is een van de hoofddoelstellingen. Om dit te bereiken zullen de taakomschrijvingen van
PadXpress medewerkers die zich tot nu toe louter richten op naschools aanbod en
Cultuurpad medewerkers die zich louter richten naar maatwerk onder schooltijd naar
elkaar toe groeien c.q. in elkaar overvloeien. Binnen de organisatie heeft een medewerker
de taak om hier het overzicht op te houden en kruisbestuiving aan te sporen. Daarnaast zal
een doorgaande lijn intern worden gestimuleerd door het naar elkaar beschikbaar stellen
van aanbieders, bronnen en netwerken.

5.2 PR en publiciteit
Alle benoemde doelstellingen, voornemens, taken en aanbod zijn ontwikkeld ter
bevordering van de ontwikkeling van kinderen. Om hier significant verschil in te kunnen
maken ligt er voor Cultuurpad en haar medewerkers de taak om het aanbod en de hierbij
horende doelstellingen zo goed mogelijk te promoten.

Positionering
Cultuurpad heeft zeer duidelijk welke functie ze wil vervullen in de regionale
maatschappij. De afgelopen jaren is er hard aan gewerkt om deze visie en werkwijze te
verkondigen in de regio aan alle belanghebbende partners. Hier zijn grote stappen in
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gemaakt, veel partners weten Cultuurpad en de PadXpress te vinden voor de ontwikkeling
van kinderen op het gebied van sport en spel en cultuur middels educatie en naschools
aanbod.
Hier is echter nog winst te behalen. Alle belanghebbende partners mogen weten waar
Cultuurpad voor staat en welke toegevoegde waarde het levert voor de desbetreffende
partner. Een nieuw meer jaren strategisch marketing plan gaat medewerkers en
combinatiefunctionarissen richting geven hoe zicht profileren bij alle partners. Een
duidelijke boodschap en werkwijzen willen wij verkondigen: waarom we dit doen en hoe
we dit doen, en hoe dit zin heeft voor het kind en de desbetreffende partner.

Promotie
Scholen zijn eigenaar van de PadXpress, het besef hiervan wil echter nog eens ontbreken.
Door actieve inzet op de positionering zal Cultuurpad duidelijk maken dat de PadXpress
werk wegneemt van scholen en bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Om werk weg
te nemen moeten de scholen wel wat doen, en dat is het verspreiden van het aanbod van
de PadXpress. Teamleden van Cultuurpad zetten hier actief op in door de dialoog aan te
gaan met cultuur coördinatoren, netwerk sport en directeuren van scholen. Promotiewerk
wat de PadXpress voor de scholen verzorgd is onder andere:











De online aanwezigheid van de PadXpress wordt uitgevoerd door de
combinatiefuncties.
Aanbod op de website www.padxpress.nl en www.skooly.nl.
Social media onderhoud
Redactie voeren op online kanalen van de PadXpress
Samenstellen en versturen van nieuwsbrieven
Het opstellen van digitale presentaties per blok over het aanbod en deze
beschikbaar stellen voor scholen
Promotie via drukwerk
Het opmaken van posters en flyers
Het verspreiden van posters en flyers naar scholen en aanbieders
Het benaderen van lokale pers en verzorgen van persberichten

Van de contactpersonen op de scholen wordt verwacht:






Ouders en kinderen te informeren over de PadXpress en de website
Het delen van social media activiteit (indien betrekking van de desbetreffende
school)
Het geven van de aangeleverde presentaties over het aanbod per blok
Het ophangen/displayen en verspreiden van het aangeleverde drukwerk
Actief kennisgeven van het aanbod en de essentie van de PadXpress aan ouders

De teamleden van Cultuurpad zijn goed zichtbaar als ‘helpdesk’ bij de scholen en ook voor
ouders.
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Op de website is via foto en contactgegevens de drempel laag om contact op te nemen
voor vragen en/of aan en opmerkingen. Inschrijvingen worden digitaal bevestigd naar
ouders toe.
Voor ouders is de PadXpress het loket voor na schoolse activiteiten.

5.3 Rapportage en evaluatie
Aan het einde van ieder kalenderjaar blikken we middels een tussenrapportage terug op
de voorgenomen doelstellingen en activiteiten en stellen deze eventueel bij. Deze
tussenrapportage is gebaseerd op of een integraal onderdeel van het jaarverslag en
jaarrekening van de stichting.
Elke twee jaar houdt de PadXpress een tevredenheidsonderzoek bij de ingeschreven
ouders. Hierbij vragen we naar tevredenheid over aanbod, kwaliteit, communicatie, prijs
etc. Het aankomende onderzoek wordt in 2015 gehouden. Aanvullend staat in 2016 een
tevredenheidsonderzoek gepland voor deelnemende verenigingen en aanbieders. Deze
onderzoeken zullen de daaropvolgende jaren elkaar afwisselend terugkomen.
Meten is weten
Na afloop van ieder blok of evenement worden de resultaten verwerkt en weergegeven in
grafieken. Deze grafieken geven duidelijk inzicht in het verloop van de inschrijvingen
binnen de PadXpress. Is er een stijgende lijn waarneembaar of zijn er perioden die een piek
weergeven? In de verwerking van resultaten worden de volgende zaken uitgesplitst:





Totaal aantal inschrijvingen per blok, per gemeente
Totaal aantal inschrijvingen per blok, per kern
Totale deelname PadXpress per kalenderjaar, per gemeente
Totale deelname PadXpress per discipline, per gemeente
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6. BEGROTING EN DEKKINGSPLAN
Begroting gemeente Peel en Maas
Per jaar

JAARBEGROTING PEEL EN MAAS
Onderdeel
Personeel: Sport
Inzet Prisma: sport
Personeel: Cultuur
Organisatiekosten
Kosten activiteiten
Opbrengsten activiteiten
Bijdrage participerende organisaties (prisma)
Eigen bijdrage cultuurpad
Bijdrage gemeente Peel en Maas: sport
Bijdrage gemeente Peel en Maas: cultuur

Uitgaven
€ 94.000,00
€ 22.000,00
€ 20.000,00
€ 15.600,00
€ 40.000,00
-

Inkomsten
-

-

€ 40.000,00
€ 22.000,00
€ 3.600,00
€ 108.000,00
€ 18.000,00

€ 191.600,00

€ 191.600,00

Toelichting
Personeel: Sport
De kosten voor de inzet van (bege)leiding en coördinatie c.q. de inzet van de
combinatiefunctionarissen sport in dienst bij stichting Cultuurpad.
Inzet Prisma: sport
De kosten voor de inzet van het netwerk bewegingsonderwijs, coördinatoren IKC op de
scholen, werkgroepen en directies a 11.000 per jaar, de inzet van de
combinatiefunctionaris sport, in dienst bij stichting Prisma.
Personeel: Cultuur
De kosten voor de inzet van (bege)leiding en coördinatie c.q. de inzet van team
Cultuurpad.
Organisatiekosten
Kosten voor het inzetten van de combinatiefunctionarissen en (bege)leiding en
coördinatie van het onderdeel sport en cultuur bij stichting Cultuurpad. Hieronder vallen
tevens een gedeelte van de kosten voor de organisatie van activiteiten.
Kosten en opbrengsten activiteiten
De kosten van de organisatie en uitvoering van activiteiten. De activiteiten worden in
principe kostendekkend aangeboden.
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BIJLAGE 1 OVERZICHT AANBIEDERS
Aanbieders
Helden
















VV Helden
Badmintonclub Helden
Jong Nederland
Sport Helden
Sportcentrum Balance
o Yoga
o Dans
TTV Helden ‘67
Golfschool Eyckenduyn
HBC Helden
DéDé Danceballet
Dartvereniging, DC Schuim
Maria Heynen – Grimeren
Bibliotheek Helden
Stichting Carnivora
Fanfare St. Cecilia

Egchel





Denise Meeuwissen – Kanjertraining
Annemieke Peeters – Creatief
Thies Kookt – Jeroen Thiesen
Muziekvereniging Egchel

Panningen









Judoclub Helden
Joey Vaes – Ys en Zo
Me On Stage /Dok6
HC Peel & Maas
Bevo-HC
TTC Panningen ‘74
Optiesport Zwembas Waterloat
KSV
o Breakdance
o Judo
o Badminton
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Smaakmakers Kids
Team Leon
GV Concordia
VC Olympia
Harmonie Concordia

Asten



TKD Tigers
Taekwan-do

Venlo



Kunstencentrum Venlo
Boei-Limburg

Beringe





Herman van Dijnen – Beringe Buiten
AR Creaties
Boswachterij de Kievit
Fanfare en drumband St. Jozef

Grashoek





Jetty Alards
Annemiek Gommans – Leanzo
Golfvereniging Kapelkeshof
Semper Avanti Grashoek

Maasbree


Danny Wullems – Breakdance & Freerunning

Koningslust




Daelzicht
Ellen Copray – Creatief
Eendracht maakt macht Koningslust
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Kessel/Kessel Eik














VC Kessel
Naatjeshof
Jo Peeten – Techniek
Monique van Ee – onderonsvoedingsadvies
KSV
o Breakdance
o Judo
o Badminton
Natascha Vossen – Zumba
Wendy Joosten – Grimeren
LTV Kessel
De Lanterdhoeve
Cindy Willemsen – Creatief
Buiten zinnen
Koninklijke Fanfare Maasoever

Reuver


Leonie Coenen – Yoga & Dans

Baarlo


Roos en Zo

Horst



Bootcamp power
Ted Lenssen – Striptekenaar

Haler


Mitch-gym

Blerick



Jeroen van den Biggelaar – Gitaar
Ans Verhagen – Creatief
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Tienray


Ted Lenssen – Striptekenaar

Venray


Kunstencentrum Venray

Berkel-Enschot


Type opleiding Succes
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