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OVER TRIAS
Wij staan voor de ontwikkeling in en met cultuureducatie. Bij ons kun je je talenten 

ontdekken, jezelf ontwikkelen en vaardigheden eigen maken, ongeacht je ervaring, afkomst, 

(maatschappelijke) achtergrond of leeftijd. We gaan uit van onze kernwaarden; we zijn 

veelzijdig, eigentijds en we zijn er voor iedereen.

Convenant Gemeente Rijswijk

Trias heeft met de gemeente Rijswijk een convenant rondom prestaties op het gebied van 

cultuureducatie in het onderwijs en de vrije tijd. In de bijlage met het Activiteitenverslag 

2018-2019 staan de bereikcijfers van alle activiteiten. Einde seizoen 2018-2019 is er een 

start gemaakt met het opzetten van een nieuw af te sluiten convenant vanaf augustus 2020. 

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Ook met de gemeente Leidschendam-Voorburg had Trias een subsidierelatie in 2018-2019. 

Trias werkt daar met basisscholen in het kader van het Cultuurmenu en Cultuureducatie met 

Kwaliteit. Voor het Corbulo College hebben we ook in 2018-2019 een muziekproject opgezet. 

Daarnaast waren er in 2018-2019 diverse vrijetijdsactiviteiten op het gebied van beeldend, 

dans, muziek (Wijkmuziekschool), musical & theater (Jeugdtheaterschool).

  
SAMEN STERK 

Huis van de Stad 

In mei 2019 besloot de gemeenteraad dat fase 1 van de renovatie van het Huis van de Stad 

kan starten. Op 26 juni 2019 hebben alle toekomstige bewoners en de wethouder Bjorn 

Lugthart hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor het Huis van de 

Stad. Hierin zijn afspraken over de gezamenlijke huisvesting vastgelegd. Daarnaast is er 

een gezamenlijk bedrijfsplan gemaakt. Trias zal zich in 2021 huisvesten in het Huis van de 

Stad, tezamen met de Bibliotheek aan de Vliet, Welzijn Rijswijk en de gemeente Rijswijk. 

 

Patty Jacobs: “We zijn tot een mooie mix gekomen waarbij de ruimtes niet per instelling 

zijn gegroepeerd, maar juist verspreid liggen over het gebouw. Dat bevordert ook de 

samenwerking. Ik zie volop mogelijkheden.”
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Kracht van Rijswijk

‘De Kracht van Rijswijk’ is een alliantie 

voor de inzet van cultuur en gezamenlijke  

activiteiten, ook om verbinding te maken

tussen cultuur en (het publiek van) het 

maatschappelijk en sociaal domein. Het 

samenwerkingsverband met de Bibliotheek

aan de Vliet, Welzijn Rijswijk, de Rijswijkse 

Schouwburg en Museum Rijswijk is een 

voorloper naar de samenwerking in het Huis 

van de Stad.

-  Wijkmuziekschool in Rijswijk Buiten

-  Rijswijk Talent Award 2019

-  Kom Erbij Festival Rijswijk 2018

-  Cultuureducatie met Kwaliteit

Trias in de Samenleving

- In de Bogaard: knutselworkshops

- Rijswijks Pracht Junior

- Koren Zingen Voor Ouderen Fonds 1818

- Strandwalfestival

- Open Monumentendag
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JEUGD EN JONGEREN VRIJE TIJD
 

Cursussen

Trias verzorgde lange en korte cursussen muziek, dans, theater, musical, beeldend, fashion 

design en nieuwe media voor jong en oud. Ook kon je bij Trias workshops volgen, je kinder-

feestje vieren of deelnemen aan evenementen. De meeste buitenschoolse activiteiten vonden 

plaats op de Trias locatie in Rijswijk. In Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Buiten heeft Trias 

een Wijkmuziekschool en in Theater Ludens in Voorburg de Jeugdtheaterschool.

Trias Parade

In 2018-2019 heeft Trias een aantal naschoolse activiteiten georganiseerd met als doel dat 

kinderen zich op laagdrempelige wijze oriënteren op een bepaalde kunstdiscipline om te 

onderzoeken of ze zich hierin verder willen ontwikkelen. Voor een laag tarief konden kinderen 

zich inschrijven voor kunstlessen, danslessen en leerden ze een game of film maken. De docent

wijst de weg naar een doorgroeimogelijkheid bij Trias. 

Workshops

Om jeugd en jongeren op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met kunst en cultuur 

organiseert Trias workshops in de vrije tijd.

-  Kinderfeestjes

-  Vakantie-activiteiten

-  Activiteiten stakingen onderwijs 

Trias Music Fest

Trias Music Fest (TMF) is een vast onderdeel van de jaarcursussen muziek. Tijdens TMF volgden 

450 cursisten (in 62 bands) vijf weken lang bandlessen met andere muziekleerlingen van Trias 

Rijswijk. Ze maken hierdoor kennis met verschillende instrumenten een leren samenspelen in 

een band.
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Open Podium

Trias doet regelmatig onderzoek onder de 

jeugd en jongeren van Trias om de 

behoeften in kaart te brengen. Mede op 

basis hiervan organiseert Trias sinds 2019 

een eigen open podium onder de noemer 

Hop ’t Podium Op! Dit open podium is 

bedoeld voor alle cursisten van Trias in 

Rijswijk en Leidschendam-Voorburg die 

willen optreden. Voor de eerste editie 

melden zich ruim twintig kinderen 

en jongeren aan. 

 

Dansvoorstelling Sarti

Op zaterdag 19 mei 2019 heeft Trias een 

multidisciplinaire dansvoorstelling Sarti, 

geïnspireerd op het verhaal van de Kroniek-

en van Narnia, neergezet op het 

podium van de Rijswijkse Schouwburg. 

Op deze dag traden 225 leerlingen uit 

Rijswijk én Leidschendam-Voorburg in de 

grote zaal van de Schouwburg op.

Rijswijk Talent Award  

In 2019 werd voor de derde keer de Rijswijk 

Talent Award georganiseerd; de talenten-

jacht van Rijswijk e.o., waarbij op zoek 

wordt gegaan naar het beste podiumkunst-

talent. Trias organiseert de Rijswijk Talent 

Award in samenwerking met de Rijswijkse 

Schouwburg, Balletstudio Marijke de Roo, 

Rijswijks Jeugdtheater en Just Dance Stu-

dio. De winnaar in 2019 was de twaalfjarige 

Maarten Bakker. 

 

Trias Talent Agency

De Trias Talent Agency werd in 2018-2019 

aangevuld met nieuwe talenten. De 

fotografie van de talenten werd gedaan 

door Fotoclub F70. De negen talenten zijn 

te bewonderen in de trapopgangen van 

Trias in Rijswijk. 
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OUDEREN
In het kader van het Happy Fit programma is Trias in 2017 begonnen met een danscursus voor 

55-plussers tegen een zeer laag tarief van €1 per les. Bedoeld om mensen te stimuleren om ook op 

latere leeftijd in beweging te blijven. Een neveneffect van de les blijkt dat mensen elkaar ontmoeten

en na afloop met elkaar in gesprek gaan, de lessen zijn voor veel deelnemers een wekelijks uitje. 

Momenteel dansen wekelijks 36 dames bij Trias.

Andere activiteiten in 2018-2019 waren:

- Jazz en bewegen

- Klassiek Ballet

- Van Bach Tot Beatles koor

- Privéles muziek

- Fashion Design

- DJ seniors

Trias Inclusief

Trias wil cultuureducatie verzorgen voor alle lagen van de bevolking. Hierbij focussen wij ons op 

de kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld kinderen en jongeren met een beperking, kinderen uit 

achterstandssituaties of die opgroeien in armoede. Deze groepen krijgen van ons extra aandacht, 

aangezien de weg naar kunst en cultuur voor deze groepen niet altijd evident is.

- Het aantal Ooievaarspashouders groeide naar 282. 

- Een dansgroep van Rijswijkse jongeren, heeft (via de wijkagent) de weg naar Trias weten te  

 vinden als geschikte oefenlocatie.

- Trias streeft ernaar om kinderen met een speciale leerbehoefte mee te laten doen met de  

 groepslessen. Soms is dit echter niet mogelijk en is er behoefte aan een les die beter past  

 bij de leerling. Om die reden heeft Trias de ‘special edition’ cursussen, deze zijn gericht op  

 kinderen met speciale leerbehoeften.
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CULTUUREDUCATIE IN HET ONDERWIJS

Muziekparade

De jongste groepen kregen vier muzieklessen met het thema Muziek op Reis.

“Muziekonderwijs is belangrijk, maar tevens vaak ondergeschoven kindje. En ja, wij kunnen 

als leerkrachten ook absoluut hier mee aan de slag. Maar wanneer het door een professional 

gegeven wordt, heeft dat toch meerwaarde!” - Leerkracht van basisschool in Rijswijk

Beeldmakers (Erfgoedspoor)

In deze workshop bezoeken en onderzoeken de leerlingen van groep 8 een kunstwerk in de 

buurt van de school. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag als beeldend kunstenaar 

en ontwerpen zij een beeld voor op het schoolplein. 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2017-2020

Basisscholen (28) in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk deden mee met CMK. Trias is de 

coördinerende instelling voor beide gemeentes. CMK bestaat uit: 

- Lange leerlijnen voor het basisonderwijs

- Visieontwikkeling

- Teamtrainingen

- Verankering van cultuureducatie in het curriculum op school

- ICC-cursus

- Cultuureducatie café

- Bijeenkomsten met schooldirecteuren 6



Cultuurplus scholen:

-  KC Snijders: muzieklessen 

-  CBS Melodie: muzieklessen

-  Petrusschool: muzieklessen 

-  BS De Piramide: muzieklessen 

-  SBO Elsenburgschool: beeldende kunstlessen

-  Wethouder Brederodeschool: multidisciplinair

-  Prisma basisschool: muzieklessen

-  Groen van Prinsterer school: muzieklessen

-  BS de Gantel: multidisciplinair

Speciaal Basisonderwijs

Trias is er voor iedereen, ook voor wie zich anders ontwikkelt. Sinds 2013 zet 

Trias zich in om muziekonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs mogelijk 

te maken. In Rijswijk zijn twee scholen voor speciaal basisonderwijs, in Leid-

schendam is er een school. Met deze drie scholen voor speciaal basisonderwijs 

werken we nauw samen. Alle drie de scholen participeren in Cultuureducatie 

met Kwaliteit. 

Trias zet haar innovatiesubsidie in Rijswijk in om muziekonderwijs ook voor 

deze doelgroepen mogelijk te maken. Dit jaar is de onderbouw groepen van 

deze scholen ook een voorstelling aangeboden in de theaterzaal van Trias.

AZC School de Bazaar

De gemeente Rijswijk huisvest een Asielzoekerscentrum (AZC). In het AZC is 

een school gevestigd; de Bazaar. Trias bood muzieklessen aan de leerlingen van 

de Bazaar, mogelijk gemaakt door stichting Kornuiten (vriendenstichting van 

Trias). 

Gereformeerde Scholengemeenschap Rijswijk 

Workshops voor de ckv-lessen: moderne dans, graffiti, animatie en fashion 

design. 

 

Rijswijks Lyceum 

Twee klassen hebben de workshops bandcoaching in het poplokaal op Trias 

gevolgd. Drie keer bandcoaching waarbij leerlingen in aanraking komen met 

professionele docenten en binnen korte tijd een popliedje kunnen spelen. 

 

Corbulo College 

De 1e en 2e jaars leerlingen van het Corbulo College zijn zes uur actief met 

muziek aan de slag geweest middels diverse workshops: bandlessen, dj-ing en 

beatcreation. 
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RAAD VAN TOEZICHT
Warsha Mangre, Harmen Bosma, Janneke Ravenhorst en Dominique Rosdorff. De raad 

van toezicht is in seizoen 2018-2019 uitgebreid met twee nieuwe leden: Warsha Mangre

en Janneke Ravenhorst. Warsha Mangre heeft expertise op het gebied van het sociaal 

domein en Janneke Ravenhorst op het gebied van kwaliteitszorg en kunsteducatie.

De raad van toezicht volgde het proces rondom het Huis van de Stad en boog zich over de 

zelfevaluatie voor de certificering van de stichting. Het thema financiën is in iedere verga-

dering een terugkerend thema. De raad van toezicht volgt de Code Cultural Governance.

 

DIRECTEUR-BESTUURDER 
Patty Jacobs 

MEDEWERKERS
Annelies Kole, Blishta Hoopman, Robin Brock, Daan van Doremalen, Genevieve Loriaux, Isol-

de Troost, Iris Weultjes, Jolanda de Heus, Khalid Lairi, Laurie Mielen, Lisanne Visser, Marco 

Hijl, Patrick Tranquille, Ricardo Ramrattan, Sara Mangroe, Sigrid Verdonck, Sonja Bernard, 

Stefanie Beekmans, Stephanie Gomes en Vanessa Brockotter. Daarnaast werkt Trias met 

meer dan 40 zzp-ers die zich ook in 2018-2019 weer enthousiast hebben ingezet voor Trias. 

STICHTING KORNUITEN
Rochelle Heerema, Nike van Nuland en Peter Kolff

ORGANISATIE TRIAS
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CIJFERS RIJSWIJK 

Buitenschools
Cultuuronderwijs

Minimum aantal
Convenant Rijswijk/
activiteitenplan 
2018-2019 

Behaald aantal  
deelnemers 
2018-2019

Behaald aantal 
deelnemers 
2017-2018

Jaarcursussen 
jeugd t/m 18 jaar

780 803 832

Korte cursussen 
jeugd t/m 18 jaar

250 466 506 

Totaal aantal 
cursussen jeugd

1030 1269 1338

Totaal aantal 
workshops jeugd

n.v.t. 742 731

Proeflessen n.v.t. 207 /

Volwassenen n.v.t. 116 170

Percentage 
zelfvoorzienendheid 
vrije tijd

Minimaal 50 % 
vanaf seizoen 
2016-2017

59% 63%

Binnenschools 
cultuuronderwijs 
primair onderwijs
Rijswijk

Minimum aantal
Convenant Rijswijk/
activiteitenplan 
2018-2019

Behaald aantal 
deelnemers 

Behaald aantal 
deelnemers
2017-2018 

Erfgoedspoor en 
Muziekparade

1500
2293
Erfgoedspoor 328
Muziekparade 1965

2764
Erfgoedspoor 199
Muziekparade 2565

Cultuureducatie met 
Kwaliteit

1800 2044 1702

Muziekmakers 
SBO

/ 183 164

Workshops en 
cursussen

1500
1507
Cultuurplus en
Werkdrukverlichting

1497
Cultuurplus

Deskundigheids-
bevordering 
leerkrachten

20

20
Gitaar in de Klas 5
Muziek in de Klas 9
Kunstlab in Klas 6

49
ICC 10
Gitaar in de klas 25
Muziek in de Klas 14
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CIJFERS RIJSWIJK 

Binnenschools  
cultuuronderwijs 
voortgezet  
onderwijs
Rijswijk 

Minimum aantal
Convenant Rijswijk/
activiteitenplan 
2018-2019

Behaald aantal 
deelnemers 
2018-2019

Behaald aantal 
deelnemers 
2017-2018

Leerlijn urban culture 
vmbo

n.v.t. 200 400

Workshops en 
cursussen

200 277 469

Projecten met 
gemeentelijke 
innovatiegelden

Minimum aantal
Convenant  
Rijswijk/
activiteitenplan  
2018-2019

Behaald aantal 
deelnemers 
2018-2019

Behaald aantal 
deelnemers 
2017-2018

Cultuureducatie met 
Kwaliteit PO

1000 2044 1702

Muziekmakers 
SBO n.v.t. 183 164

Optredens Rijswijk  
2018-2019

Deelnemers Bezoekers

Strandwalfestival  2018 10 Ca. 2000

Open Monumentendag 2018 3 Ca. 50

Kom Erbij Festival Rijswijk 2018 40 Ca. 500

Boekenweek 2018 113 307

Nieuwjaarsvoorstelling 2019 54 650

Rijswijks Pracht Junior 2019 80 Ca. 150

Trias Music Fest 2019 452 1075

Sarti dansvoorstelling 2019 225 580

Rijswijk Talent Award (voorrondes) 2019 140 200

Overige informatie 2018-2019 2017-2018

Ooievaarspashouders 282 215

Klantenwaardering cursussen 8 8 10



CIJFERS LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Buitenschools
cultuuronderwijs

Plan 2018-2019

Behaald aantal  
deelnemers 
2018-2019 

Behaald aantal 
deelnemers 
2017-2018

Cursussen en  
workshops jeugd

250 341 312

Optredens Leidschendam-Voorburg 
2018-2019

Deelnemers Bezoekers

Kick–Off Jeugdtheaterschool 70 n.v.t.

Eindejaarspresentatie Jeugdtheaterschool 44 320

Presentaties wijkmuziekschool 250 350

Binnenschools 
cultuuronderwijs 
voortgezet 
onderwijs

Plan 2018-2019

Behaald aantal  
deelnemers 
2018-2019 

Behaald aantal 
deelnemers 
2017-2018

Corbulo College 120 123 91

Binnenschools  
cultuuronderwijs 
primair onderwijs

Plan 2018-2019

Behaald aantal  
deelnemers 
2018-2019 

Behaald aantal 
deelnemers 
2017-2018

Cultuurmenu 1400 1575 1552

Cultuureducatie met 
Kwaliteit

/
Muziek 1260
Theater 1394

Muziek 1230
Theater 918

Muziekmakers SBO 115 135 120

Workshops en 
cursussen

/ Cultuurplus 334 Cultuurplus 337

11


