


Over Speciaal Cursusaanbod: Terug in de tijd

• Na de reorganisatie van het Koorenhuis in 2012

• Werd het ‘cursusaanbod in de vrije tijd’ heringericht. Hiermee is 
het aanbod voor mensen met een beperking in Den Haag grotendeels 

verloren gegaan/versplinterd. 

• In de stad is nu geen plek waar dit gebundeld is, laat staan dat 

er voor de betrokkenen zicht is op de kwaliteit van dat aanbod.



Onze missie

• KOO organiseert kunstonderwijs, juist daar waar het niet vanzelf 

gaat

• op school | in het sociaal domein | in de vrije tijd

• Vanuit die missie: Cursusaanbod voor mensen met speciale behoeftes 

in Den Haag opnieuw bundelen en het opzetten van een community van 

aanbieders.



Onze missie

• Speciale behoeftes: voor wie liever beweegt dan stilzit, voor wie niet 
kan bewegen, voor wie horen en zien niet vanzelfsprekend is of voor wie 

meer moeite heeft met het verwerken van prikkels. 



Huidige cursusaanbod

• Cursusaanbod Regulier 
Cursusaanbod

Speciaal Cursusaanbod
Komt los te bestaan van 
het huidige 
cursusaanbod op koo.nl. 
Zie 
www.koo.nl/cursusaanbod



Doel platform

• Aanbod in de stad bundelen (alle aanbieders; collectieven, zzp’ers, etc.)

• Kwaliteit aanbod waarborgen (d.m.v. intakes met nieuwe aanbieders)

• Community opbouwen



Voordelen community

• Gratis naamsbekendheid

• Ondersteuning bij opbouw/uitbreiden cursistenbestand

• Scholing & inspiratie: Toegang tot inspiratiesessies, scholing en/of 

‘coaching on the job’

• Contact met andere docenten/aanbieders

• Extra’s zoals gezamenlijke evenementen



Gratis naamsbekendheid / ondersteuning

• Geen maandelijkse kosten 

• Naamsbekendheid Cursusaanbod vergroten o.a. via:

• Flyers/folders op school, bij zorginstellingen, online advertenties, etc.

• Ondersteuning uitbreiding cursisten door activiteiten ter kennismaken via:

• De Betovering 

• Eigen events geïnspireerd op de Betovering

• Inloopmiddagen



Scholing & Inspiratie

• Algemene scholingssessies m.b.t. de doelgroep 

• Scholingssessies per discipline

• Coaching on the job

• Inspiratiesessies (zoals vandaag)

• N.a.v. waar jullie behoefte aan hebben



Contact

• Elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen

• Vragen aan elkaar stellen 

• Een aanvraag maar geen plek meer? Doorverwijzen naar elkaar

• Samen werken

• live en online = georganiseerd op locatie, maar ook doorlopend op een online 

platform zoals een besloten Linkedin groep



Extra’s

• Gezamenlijke evenementen zoals een festival in het theater: voor cursisten 

en familie.



Beeldmerk

• Op flyers/posters

• Website

• Andere communicatie-uitingen





Rol van KOO

• Inschrijven gaat via de website van de aanbieder

• Vragen over een cursus worden doorgaans ook gesteld aan de aanbieder

Tenzij ...



Rol van KOO

• De cursist een intake wil 

• De cursist begeleiding nodig heeft in de keuze

• De cursist een Ooievaarspas heeft

Dan kan een cursist met KOO contact opnemen



Op de website | per discipline



Op de website | per aanbieder



Op de website

• Elke aanbieder heeft een eigen pagina met ‘algemene’ informatie

• Soort lessen

• Voor wie

• Lestijden en dagen

• Locatie en tarieven

• Over de docent

• KOO zet de pagina’s online, aanleveren van de content gaat via een online 

formulier

• Voorbeeld (volgende sheet)





Op de website

• Gaat live in december!



Bedankt voor jullie aandacht en aanwezigheid!

Tijd voor lunch


