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jaarverslag van het bestuur en de directie

Bestuursverslag

Zomaar een dagje in 2018 bij Oyfo…

In de textielzaal zien we het weefgetouw 
waar een opa zijn kleindochter verhalen 
van vroeger vertelt waarna ze samen 
aan de slag gaan met een textiel-
tinkerworkshop, verderop maakt een 
kleuter een dansje met Rolf de robot, 
het museum wordt gevuld met klanken 
van een pianoleerling die na 7 jaar les 
zijn D-examen aflegt, de expositieruimte 
wordt ingericht met de prachtigste 
kunstwerkstukken variërend van 
glaskunst, keramiekobjecten, schilderijen 
en foto’s tot beeldhouwwerken en 
sieraden, bij de receptie is het een drukte 
van jewelste met ouders die naar de 
theatervoorstelling van hun kind komen 
kijken, een busje met djembés komt 
net terug van een schoolproject, de 
fietsenrekken voor Zaal Zuid staan vol 
met fietsen van een grote schoolgroep 
die leert kijken naar kunst en wordt 
uitgedaagd met educatieve opdrachten, 
in het museum gonst het van de 
museumbezoekers die maar geen genoeg 
krijgen van de interactieve kunst- en 
techniekinstallatie in het museum en 
die zich creatief uitleven met technische 
doepakketjes …

Kunst en cultuur inspireert, motiveert, 
maakt nieuwsgierig en verbindt. 
Terugkijkend op het afgelopen jaar 
hebben we dat bij Oyfo weer volop 
mogen ervaren, zowel in de uitvoering 
van de veelheid aan activiteiten, als in 
de organisatie en in de co-creatie met 
externe samenwerkingspartners.

In dit jaarverslag staan al onze 
activiteiten beschreven waarbij iedere 
bezoeker, leerling of cursist, van peuter 
tot senior, op zijn of haar eigen wijze is 
uitgedaagd de werelden van kunst en/of 
techniek te ontdekken.

Het jaar 2018, één jaar na de fusie, 
heeft bij ons in het teken gestaan 
van consolideren en stabiliseren. 
De organisatie kreeg verder vorm 
op hoofdlijnen; de nieuwe teams en 
systemen zijn verder ingericht, de 
programmering is getoetst op basis van 
de nieuwe visie, we hebben de registratie 
en beheercollectie geoptimaliseerd, 
er is tijd besteed aan de verdere 
afwikkeling van de CAO transitie, er 
heeft een fysieke samensmelting van de 
afdelingen beeldende- en podiumkunst 
plaatsgevonden en er is een nieuw HR- en 
ZZP-beleid ontwikkeld.
De “winkel” open te hebben, tegelijkertijd 
een nieuwe organisatie in te richten 
alsook te blijven koersen op een nieuwe 
huisvesting is een enorme opgave en 
investering voor de organisatie. Ik besef 
mij goed dat dit zwaar heeft gedrukt op 
alle medewerkers. Des te trotser ben ik 
als ik zie dat onze mensen desondanks 
elke dag weer met al hun energie, 
bevlogen en enthousiast hun passie en 
kennis overbrengen en onze bezoekers 
en cursisten “aanzetten” om hun 
belevingswereld te verbreden en zichzelf 
te verrijken.

Ons mission statement is met ingang 
vanaf 2019 dan ook:

   oyfo zet je aan!

Bij Oyfo word je aangezet om de 
wereld van kunst en techniek op je 
eigen manier te ontdekken, te doen, te 
kijken, te beleven, te maken en te leren. 
Wij willen een informele en levendige 
ontmoetingsplaats en leeromgeving zijn 
waar door kruisbestuiving nieuwe ideeën 
en inzichten ontstaan. Met ons Twentse 
industriële erfgoed als belangrijke 
inspiratiebron willen we iedereen de 
kracht en de pracht van de menselijke 
creativiteit en inventiviteit laten ervaren. 

Om deze missie waar te kunnen maken 
hebben we in het voorjaar van 2019 
een meerjarenplan geschreven dat ons 
de nodige focus moet gaan geven. Dit 
plan wordt vertaald naar jaarplannen 
waarmee de teams vanaf eind september 
2019 gaan werken, zodat Oyfo ook 
in de nieuwe beleidsperiode samen 
met de Gemeente Hengelo en diverse 
samenwerkingspartners kan blijven 
zorgen voor verbinding, ontmoeting en 
verrijking.  

De creativiteit, leergierigheid en 
nieuwsgierigheid van bezoekers en 
onverwachtse inspirerende ontmoetingen: 
dat is wat Oyfo zo bijzonder maakt!

Lous Kerkhof
bestuurder
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De nieuwe Raad van Toezicht

Oyfo kent sinds de fusie van 1 januari 
2017 een bestuursmodel met een Raad 
van Toezicht. Ten tijde van de fusie 
is besloten om begin 2018 nieuwe 
leden te werven. In het kader van 
behoud van continuïteit en historische 
achtergrondkennis is besloten dat 
mevrouw E.Y. Prent aan zou blijven als lid 
van de nieuwe RvT.

Het minimaal aantal leden van de RvT 
bedraagt drie personen. De samenstelling 
moet van dien aard zijn dat de RvT 
haar toezichtfunctie naar behoren kan 
uitoefenen. Het beleid van de organisatie 
moet door elk lid beoordeeld kunnen 
worden en elk lid draagt vanuit een eigen 
specifieke deskundigheid bij aan de 
kennis en expertise van de RvT. De RvT 
waarborgt de diversiteit (gelet op leeftijd, 
etnische achtergrond en geslacht).
De maximale zittingsperiode bedraagt 
twee periodes van 4 jaar. Dit is statutair 
vastgelegd. Middels een rooster van 
aftreden wordt geregeld dat niet teveel 
leden tegelijk aftreden. Toezichthouders 
en bestuurder vermijden elke vorm van 
belangenverstrengeling. De RvT ziet hier 
op toe. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor 
financieel beleid en risicobeheer door 
sluitende interne procedures en externe 
controle.
De Raad van Toezicht bestaat per 2018 
uit de volgende personen:

Waarbij opgemerkt dient te worden dat 
de positie van mevrouw B. Rutten in 
verband met eigen werkzaamheden per 
februari 2019 vervangen is door de heer 
A. Vos. 

Cultural Governance
Oyfo hanteert de Governance Code 
Cultuur. Met de Governance Code 
Cultuur verklaren de verantwoordelijke 
bestuurder en toezichthouders zich te 
houden aan de gangbare standaarden 
voor goed bestuur in de cultuursector.  

Mevr. E. Prent   voorzitter sinds 1 januari 2017
Dhr. L. Hilbers   lid sinds 4 oktober 2018  
Mevr. B. Förster   lid sinds 4 oktober 2018
Mevr. B. Rutten                lid sinds 4 oktober 2018 
Mevr. M. van den Berg  lid sinds 15 februari 2019

oyfo zet je aan!
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Educatieve schoolprojecten
 
Oyfo wil met haar schoolprojecten 
leerlingen aanzetten om te doen, te 
kijken, te beleven, te maken en te leren. 
De schoolprojecten worden op zo’n 
manier ontwikkeld dat er ruimte is voor 
nieuwsgierigheid, creatief en kritisch 
denken, om fouten te maken én te 
verbeteren. 

Oyfo is geen school, wel een 
leeromgeving. Met geluiden en geuren 
die anders zijn dan thuis of op school. 
Met kunstwerken en objecten die een 
verhaal vertellen. Met gereedschappen, 
instrumenten en materialen die thuis of 
op school niet altijd voorhanden zijn. 

Door deze unieke leeromgeving is Oyfo 
in staat schoolprojecten te ontwikkelen 
in een betekenisvolle context. Daarbij 
sluiten ze aan bij de geheugenbibliotheek 
en de belevingswereld van de doelgroep, 
waardoor ‘een haakje wordt gevonden’ 
en duurzame nieuwe verbindingen in de 
hersenen ontstaan. 

2018 betekent voor de afdeling 
educatieve schoolprojecten een 
samensmelting van schoolprojecten op 
het gebied van muziek, dans, theater, 
beeldende kunst, erfgoed en techniek. 
Waar voegt een cross-over iets toe en 
waar is het juist sterk náást elkaar? Waar 
schaven we bij en waar is de inhoud 
al Oyfo-proof? Naast dit traject van 
samenvoegen en samenwerken (her-)
schijft de afdeling de missie en visie op 
educatie en het Educatieplan en zorgt 
hiermee voor een gefundeerde basis voor 
de toekomst. ‘Oyfo zet je aan’ is en blijft 
een prachtig uitgangspunt en de afdeling 
educatieve schoolprojecten zet op het 
gebied van inhoudelijke vernieuwingen 
mooie stappen in 2018. 

Cultuureducatie met Kwaliteit 
In 2016 is er een nieuwe aanvraag voor 
de tweede CmK periode (2017-2022) 
geschreven en gehonoreerd! In het kort 
betekent dit dat “de al ingeslagen weg 
wordt voortgezet”, aldus de kerngroep. 

De algemene CmK doelstelling voor de 
periode 2017-2022: de leerling dient 
het aanbod (=de cultuurontmoeting) als 
een geïntegreerd onderwijsaanbod te 
ervaren dat aansluit bij relevante vakken 
Kunstzinnige Oriëntatie en/of Oriëntatie 
op Jezelf en de Wereld. Bovendien kan 
cultuureducatie ook in samenhang 
gebracht worden met vakken als 
Nederlandse taal en rekenen. Met andere 
woorden: kwalitatieve cultuureducatie 
dient te worden verankerd in het 
onderwijs. Het motto daarbij: “We hebben 
pas echt ons doel bereikt als de leerling 
de resultaten ziet en voelt!”

Om de ambities voor 2017-2022 
te realiseren zijn er doelstellingen 
geformuleerd op het vlak van verbreding 
en verdieping van CmK in Hengelo, 
het versterken van het (strategisch 
en organisatorisch) netwerk en het 
verbeteren van de zichtbaarheid van 
CmK.

Verbreding en verdieping
De ambitie is om zoveel mogelijk scholen 
met aspecten van CmK te laten werken. 
Het inzetten van zogenaamde modules 
in het Verdiepingsprogramma maakt 
dit laagdrempelig. De modules zijn 
onder andere gericht op het werken met 
doorgaande leerlijnen, visieontwikkeling 
en uitwerkingsproblematiek op de 
werkvloer. Door het inzetten van 
dit proces worden zo veel mogelijk 
scholen verleid stappen te zetten 
op ‘de CmK-ladder’. De volgende 
modules worden aangeboden en 
ingezet: visieontwikkeling, coaching 
van groepsleerkrachten, meer culturele 
ontmoetingen als magische momenten, 
volgen en vastleggen van vorderingen 
van leerlingen, relatie onder- en 
buitenschools, onderlinge samenhang 
modules.

Voor het hele programma wordt 
een adequaat bijscholings- en 
begeleidingsinstrumentarium ontwikkeld 
en samengesteld, met name door de 
pabo-afdeling van Saxion Enschede.

In het basisprogramma is bijscholing 
en begeleiding gericht op ICC’ers en 
educatief medewerkers/vrijwilligers. Bij 
verdiepingsscholen wordt daarnaast het 
schoolteam bijgeschoold. Directie met 
ICC’er (en bouwcoördinatoren) worden 
ondersteund bij de CmK-verdieping. 
Groepsleerkrachten krijgen coaching op 
de werkvloer bij hun reguliere lessen 
voor een bepaald cultuurvak. Hiervoor 
worden educatief medewerkers geschoold 
in pedagogische, (vak)didactische en 
organisatorische vaardigheden. 
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Zichtbaarheid
Er gebeurt veel op het gebied van CmK 
in Hengelo, maar de activiteiten en 
resultaten zijn nog weinig zichtbaar. De 
CieKE is hier meer aandacht aan gaan 
besteden, door middel van het inzetten 
van digitale middelen, lokale pers, 
ambassadeurs van de pilotscholen uit de 
vorige CmK-periode en het lanceren van 
de website www.cultuurwijshengelo.nl. 

De regeling CmK wordt in Hengelo ingezet 
binnen twee cultuureducatieprogramma’s, 
te weten ‘Kunst op School’ (KoS) en ‘ICC 
wijkprojecten’ (ICC). Bijna alle Hengelose 
scholen nemen deel aan het zogenaamde 
CmK Basisprogramma (binnen KoS en 
ICC) en een groeiend aantal scholen gaat 
een stap verder in het zogenaamde CmK 
verdiepingsprogramma (ook binnen KoS 
en ICC). Alle culturele kernvoorzieningen 
leveren cultuuraanbod aan beide 
programma’s, zo ook Oyfo.

De Commissie Kunsteducatie Hengelo 
(CieKE) organiseert en coördineert in 
Hengelo alle CmK-activiteiten en is de 
spil in samenwerking tussen onderwijs en 
cultuur. De CmK coördinatie en -onderwijs 
inhoudelijke invulling vanuit Oyfo worden 
vanaf augustus 2017 uitgevoerd door 
twee personen; voorheen door één 
persoon. Beiden hebben zitting in de 
commissie. Oyfo treedt namens de CieKE 
en het Hengelose culturele veld op als 
penvoerder van CmK. 

Oyfo coördineert beide Hengelose 
cultuurprogramma’s en het beheer ervan 
op de site JeugdPleinHengelo, kortweg 
JPH: www.jeugdpleinhengelo.nl en is in 
contact met de betreffende scholen actief 
op inhoudelijke CmK verbreding en –
verdieping en het beheer van de website 
www.cultuurwijshengelo.nl.

Een greep uit ondernomen CmK 
acties:

• Alle VSO scholen (op één na) zijn 
bereikt; oftewel een dekking van 99,5. 

• In navolging van het motto: “We 
hebben pas echt ons doel bereikt 
als de leerling de resultaten ziet 
en voelt!”zijn leerlingen (5-8) van 
een groep scholen bevraagd op hun 
ervaringen met cultuureducatie; 
een groep HBO studenten verzorgde 
hierbij de inhoudelijke vragen en de 
instructie van de MBO studenten, 
die op hun beurt de leerlingen p.o. 
hebben bevraagd. Het is te vroeg 
om conclusies uit één onderzoek 
te trekken, maar het beeld is dat 
kinderen die meer aan cultuureducatie 
doen, beter kunnen benoemen wat 
dat oplevert. Het onderzoek wordt 
herhaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De eerste coaches zijn ingezet op 
(verdiepings)scholen en voor 2019 
wellicht ook op een VSO school. 

• Een vaste ‘CmK fotograaf’ is ingezet; 
hij verzorgt beeldmateriaal van 
schoolprojecten dat de kerngroep 
vervolgens gebruikt voor een van de 
gestelde doelen: het vergroten van de 
zichtbaarheid. 

• De modules van het 
verdiepingsprogramma zijn nog meer 
‘behapbaar’ gemaakt voor de scholen. 

• De ervaringen met cultuureducatie van 
een Hengelose CmK verdiepingsschool 
worden gebruikt in een landelijke 
uitgave van het LKCA (Landelijk 
Kenniscentrum Cultuureducatie en 
Amateurkunst). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De Pabo-adviseur ontwikkelt  
informatiefilmpjes (kennisclips) die 
gebruikt worden bij ICC bijeenkomsten 
en contacten met (verdiepings)
scholen. 

• De waardering van de KoS- en ICC 
projecten blijft hoog en daarmee 
stabiel. 

• De voorbereidende lessen bij de 
schoolprojecten worden meer 
en meer uitgevoerd “waardoor 
de cultuurontmoeting vleugels 
krijgt”, aldus een van de educatief 
medewerkers. 

• De leerkrachten zoeken bij de 
projecten steeds meer verbinding met 
de zogenaamde andere vakken. 
 

• De educatief medewerkers vullen 
vanaf nu, net zoals de leerkrachten dat 
al deden, een evaluatie in en stellen 
van daaruit gezamenlijk ‘12 werkende 
principes’ op. 

• De KoS- en ICC projecten 17-18 
worden uitgevoerd, met pers- en social 
media berichten. 

• Er werden 5 bijeenkomsten met 
ICC’ers, 2 met de grote cie. en 5 met 
de kleine cie., 14 met de kerngroep 
georganiseerd. 

• Het ontwikkelen van een regionale 
portal met cultuuraanbod wordt in 
gang gezet. 

• De provinciale- en landelijke contacten 
worden weer gezocht en gevonden. 
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Werkvelden

Basisonderwijs
Kunst op School
Het primair onderwijs in Hengelo 
neemt deel aan het door de commissie 
Kunsteducatie samengestelde programma 
Kunst op School (kortweg KoS); een 
aanbod van de instellingen waar de 
scholen op kunnen inschrijven.  

De Coördinator Cultuur en School is 
een combinatiefunctie die bij Oyfo in 
huis is gezeteld. Deze coördinator is 
aanspreekpunt namens alle culturele 
kernvoorzieningen en stelt in overleg met 
de commissie het aanbod samen. Bijna 
alle basisscholen in Hengelo nemen deel 
aan het programma Kunst op School.  

In 2018 is er intensief contact gezocht 
en geweest met het (op één na) gehele 
(voortgezet) speciaal onderwijs; het (V)
SO  dat grote onderlinge verschillen kent: 
“het ene VSO is absoluut het andere 
niet!” De uitkomsten van deze contacten 
zijn op maat gesneden schoolprojecten 
die zo goed mogelijk aansluiten bij al 
deze specifieke doelgroepen.  

Het contact met De Horizon, een school 
voor vluchtelingenkinderen, is voortgezet 
en verdiept met nieuwe schoolprojecten 
die aansluiten bij de schoolthema’s 
waarbij de (te leren) nieuwe Nederlandse 
woordjes worden gebruikt.  

Oyfo biedt in het KoS programma 
jaarlijks een nieuw aanbod aan waarin 
al haar disciplines en cross-overs 
vertegenwoordigd zijn en stemt dit 
nauwkeurig af op actuele ontwikkelingen 
en vragen vanuit de scholen. 

In 2018 zijn er in het KoS programma 
2 muziekprojecten, 1 erfgoed project, 
1 dansproject, 1 theaterproject, 2 
beeldende projecten (m.n. nieuwe 
media), 1 techniekproject en 1 muziek/
literatuurproject aangeboden.
 
 
 

ICC wijkprojecten
Naast de KoS projecten nemen leerlingen 
uit het Hengelose p.o. ook deel aan de 
ICC wijkprojecten. Dit zijn projecten die 
ontstaan vanuit gezamenlijke vragen van 
wijkscholen. Hengelo is verdeeld in vier 
wijken; in elke ICC wijkgroep hebben 
een wijkvoorzitter en, per school, één 
of meerdere ICC’ers zitting. Elke ICC 
wijkgroep stelt jaarlijks aan de hand van 
een wijkthema ICC wijkprojecten per 
bouw vast.  

In de regel bestaat een ICC wijkproject 
uit vier wijkdeelprojecten met een eigen 
uitwerking van het thema.  

Vijf keer per seizoen organiseert 
de commissie Kunsteducatie 
bijeenkomsten voor ICC’ers (Interne 
Cultuurcoördinatoren). De scholen zijn 
georganiseerd in ICC wijken per stadsdeel 
met elk een eigen wijkvoorzitter. (De 
rol van inval-wijkvoorzitter werd dit 
seizoen vervuld door een van de Oyfo 
coördinatoren.) Per wijk wordt o.a. 
tijdens de ICC bijeenkomsten overleg 
gepleegd met de culturele instellingen om 
gezamenlijk(e) projecten te ontwikkelen; 
de zogenaamde ‘co-creaties’. Scholen 
kiezen hierbij voor maatwerk en komen 
met hun vragen veelvuldig bij Oyfo.  

In het voorjaar van 2018 zijn er in 
het ICC wijkprogramma maar liefst 
11 Kunstprojecten (beeldende- en 
podiumkunsten) en 2 Techniekprojecten 
verzorgd! Dit seizoen werd er door de 
scholen helaas niet gekozen voor een 
muzikale invalshoek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisonderwijs in de regio
Bij basisscholen in de regio is Oyfo met 
name bekend om haar techniekmuseum 
en schoolprojecten op het gebied van 
erfgoed en techniek. Schoolprojecten 
vanuit de overige disciplines zijn pas 
goed zichtbaar voor leerkrachten vanaf 
het moment (juli 2018) dat de nieuwe 
website wordt gelanceerd. Hoewel 
nog steeds het overgrote deel van de 
basisscholen uit de regio kiest voor een 
project op het gebied van erfgoed en 
techniek begint langzamerhand ook de 
belangstelling voor de overige disciplines 
te komen. Een aantal basisscholen kiest 
voor een combinatieprogramma, waarbij 
de leerlingen bijvoorbeeld een techniek- 
en een kunstworkshop volgen. Met veel 
enthousiaste reacties als resultaat.

Naschools aanbod
In 2018 vindt een nieuwe reeks 
techniekworkshops plaats op 
verschillende BSO-locaties van 
Kinderdomein in Enschede. Op een 
aantal locaties wordt in dezelfde periode 
tevens techniekprojecten onder-schooltijd 
verzorgd. Hierdoor ontstaat iets heel 
moois: leerlingen worden tijdens het 
project op school ‘aangezet’, ontdekken 
dat zij het leuk vinden om hier mee 
door te gaan en Oyfo biedt, samen met 
Kinderdomein, de mogelijkheid hun 
interesse en talent verder te onderzoeken 
in de workshops na schooltijd.  

In 2018 vindt een eerste samenwerking 
plaats met Kinderopvang Borne. Er 
worden twee reeksen opgezet waarbij 
kinderen van de BSO naar Oyfo 
Techniekmuseum komen. Zij leren de 
collectie van het museum op speelse 
manier leren kennen en ontdekken 
hoe ontzettend leuk het is om zelf een 
borstelrobotje of bibberspiraal te maken. 
 
Ook zijn er in 2018 weer reeksen Kunst 
&Techniek aangeboden aan leerlingen 
voortgezet onderwijs, onder de
noemer Twickel Talent. 
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Voortgezet onderwijs  
Oyfo wordt gezien als een goede 
buitenschoolse leeromgeving voor 
leerlingen van het (speciaal) voortgezet 
onderwijs en de instelling ziet meerdere 
scholengemeenschappen (Hengelo, regio 
en daarbuiten) dan ook ieder schooljaar 
terugkomen. Met docenten wordt 
overlegd om het programma goed aan te 
laten sluiten op de verschillende niveaus 
van alle leerlingen.   

Voor het voortgezet onderwijs wordt al 
vaker dan voor het basisonderwijs een 
combinatie gemaakt van workshops 
en projecten vanuit de verschillende 
disciplines. Oyfo kan iedere leerling iets 
bieden dat aanspreekt, of het nu op het 
gebied van kunst, muziek of techniek is. 
En dat is voor deze doelgroep van groot 
belang.  

Projecten voor het voortgezet 
onderwijs worden op verschillende 
manier vormgegeven; een serie 
workshops, korte multidisciplinaire 
kennismakingsprojecten voor meerdere  
klassen tegelijk, museumlessen op het 
gebied van techniek en erfgoed en korte 
buitenschoolse cursussen.  

De educatieve voorjaarstoonstelling van 
Zaal Zuid is ook dit seizoen bezocht door 
klassen uit het voortgezet onderwijs; 
de leerlingen van 11 klassen 1-2 van 
OSG Montessori werkten met educatief 
materiaal dat speciaal voor deze HAVO-
VWO doelgroep is ontwikkeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educatieplan en Lesson Study LKCA
Het Educatieplan dat in 2017 geschreven 
is, krijgt in 2018 een vervolg. Er wordt 
geschaafd aan missie en visie en het plan 
wordt bijgesteld én gedragen door de 
afdeling educatieve schoolprojecten. De 
belangrijkheid van het plan wordt erkend 
en er wordt ingezet op uitwerking van het 
plan vanaf januari 2019. 

Door een educatief medewerkster van 
Oyfo is deelgenomen aan een Lesson 
Study, verzorgd door LKCA. Hierin 
is, samen met collega’s van culturele 
instellingen en het onderwijs uit het 
hele land, een project ontwikkeld en 
geschreven vanuit het Ontwerpmodel 
voor Authentieke Kunsteducatie. Dit 
model wordt tot op heden gebruikt om 
kunstlessen te ontwikkelen voor het 
voortgezet onderwijs en middels deze 
Lesson Study onderzoekt LKCA of het 
model zich ook leent voor kunst- en 
technieklessen in het basisonderwijs. 

Er worden door alle leden van de 
ontwikkelgroep pilotlessen uitgevoerd, 
zo ook twee door Oyfo. Met succes; het 
model blijkt ontzettend goed te werken 
voor leerlingen uit het basisonderwijs. 
Eén van de belangrijkste pijlers uit de 
missie, ‘Oyfo zet je aan’ wordt met deze 
manier van werken als vanzelfsprekend 
bereikt: Leerlingen worden helemaal 
meegenomen in het onderwerp en zijn 
laaiend enthousiast. 

Gesterkt door deze ervaring verkent de 
afdeling educatieve schoolprojecten de 
mogelijkheid van het ontwikkelen volgens 
genoemd model. Dit krijgt in 2019 een 
vervolg. 
 
 
 
 
 
 

Hogeschool/Wetenschappelijk 
Onderwijs
Ook in 2018 werkt Oyfo samen 
met Saxion Hogeschool Enschede 
(Lerarenopleiding Basisonderwijs 
en Kunst & Techniek) in het kader 
van de minor ‘educatie en creatieve 
technologie’. De instelling dient als 
inspirerend voorbeeld; studenten en 
docenten bezoeken als aftrap van de 
minor Oyfo Techniekmuseum en worden 
ondergedompeld in deze buitenschoolse 
leeromgeving. Daarbij zien ze ook 
voorbeelden van schoolprojecten 
en worden ze meegenomen in de 
werkwijze van de afdeling educatieve 
schoolprojecten. Na deze startdag van 
de minor voeren zes studenten een 
onderwijskundige opdracht voor Oyfo 
uit. In één week doorlopen ze het Design 
Thinking proces en buigen zich over een 
nieuwe invulling van het Practicum. De 
uitkomsten zijn van hoge kwaliteit. Eén 
van de voorstellen wordt doorontwikkeld 
door de afdeling educatieve 
schoolprojecten en vormt een onderdeel 
van een nieuw schoolproject.

Onderwijsgerelateerde projecten 
Oyfo wordt gevraagd een inhoudelijke 
bijdrage te leveren aan Ontdek High Tech 
Almelo. Op 9 november verzorgt Oyfo vier 
workshops 3d-printer-pen voor in totaal 
120 leerlingen van Almelose basisscholen. 
Daarnaast vult Oyfo een deel van het 
avondprogramma in, waar veel gezinnen 
met plezier gebruik van hebben gemaakt. 



1716

Bereik basisonderwijs 2018`

KoS projecten: Kunst, Techniek en Erfgoed p.o.
De danskoffer 1-2 School 512 lln.
De boerderij 1-2 School 363 lln.
Animatie in duplo 3-4 School 700 lln.
Maak indruk met je afdruk! 3-4 Museum 332 lln.
Leren Programmeren 3-4 School   50 lln.

Schim 5-6 Museum 322 lln.
Het Grote Oyfo-Erfgoed-Spel Museum 244 lln.
Educatieve voorjaarstentoonstelling 
Een project rondom Jop Horst 5-6

Zaal Zuid 793 lln.

Educatieve najaarstentoonstelling 
De Poëzie van het Mechanische  7-8

Zaal Zuid 877 lln.

KoS maatwerk OB Horizon (5 projecten-16 workshops) School 192 lln.
KoS Maatwerk VSO (3 workshops Iemenschoer) School   90 lln.
Thunder ’n Lightning 7-8 School 281 lln.
Sequencer & Studio 7-8 Esrein 326 lln.
Zoing Kerrekek Karplof Bibliotheek 248 lln.
Totaal aantal KoS leerlingen 5330 lln.

 
ICC wijkprojecten: Kunst, Techniek en Erfgoed p.o.
De kriebelsjaal van Kleine Uil 1-2 (2 wijken) Esrein 1002 lln.
Een huisje bouwen 1-2 School 369 lln.
Het mooiste visje 1-2 Esrein 273 lln.
Vreemde vogel 3-5 Esrein 354 lln.
Sieraden maken 3-4 Atelier kun-

stenaar
408 lln.

Contrasten 3-4 Esrein 395 lln.
Maak indruk met je afdruk! ICC 3-4 Museum 596 lln.

All time favourites 5-6 Esrein 631 lln.
Slimme Textiel 5-6 Museum 332 lln.
Textieltinkeren 7-8 Museum 511 lln.
De grotten van Hengelaux 6-8 Esrein 357 lln.
Bouw je eigen duurzame tiny house 7-8 School 384 lln.
Dress to impress 7-8 Esrein 683 lln.
Totaal aantal ICC leerlingen 6295 lln.

Losse projecten Kunst, Techniek en Erfgoed p.o. (onder- én naschools)
Techniek- en Erfgoedlessen (Erfgoed en techniek) Museum 1323 lln.
Techniekworkshops (Kinderboekenweek) School 157 lln.
Techniekworkshops BSO Museum   66 lln.
Techniekworkshops BSO BSO 141 lln.
Techniekworkshops High Tech Almelo Almelo 120 lln.
Sinterklaasproject Europaschool onderschools Esrein   65 lln.
Go Blokfluit onderschools School 486 lln.
Go Blokfluit naschools Esrein     2 lln.
Maatwerk workshops ritme Attendiz muziekimpulsregeling School 265 lln.
Totaal aantal losse projecten leerlingen b.o. 2625 lln.

Bereik voortgezet onderwijs 2018
Onder- en naschools Kunst, Techniek en Erfgoed aanbod
Educatieve voorjaarstentoonstelling 
Een project rondom Jop Horst (OSG M.).

Zaal Zuid 350 lln.

Maatwerk Kunst verzameld VSO (Pentacollege) School   80 lln.
Maatwerk Kunst verzameld VSO (de Kapstok) School 120 lln.
Eindejaarsworkshops Twickel 1 (22 workshops) Esrein 534 lln.
Kunst & Techniek-lessen Twickel Talent Twickel   96 lln.
Techniek- en Erfgoedlessen diverse v.o.-scholen Museum 926 lln.
Maatwerk workshops ritme Attendiz muziekimpulsregeling School   45 lln.
Totaal aantal leerlingen v.o. 2151 lln.

TOTAAL BEREIK
Totaal aantal leerlingen p.o. 14250 lln.
Totaal aantal leerlingen v.o. 2151 lln.
Totaal aantal leerlingen p.o. + v.o. 16.401 lln.
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Activiteiten door het jaar 
heen

Iedere maand
Doe- & draaidag
Iedere derde zondag van de maand is er 
een Doe- & draaidag. Dan draaien ook de 
wat kwetsbaardere of oudere machines 
voor het publiek terwijl kinderen 
worden begeleid bij het maken van een 
uiteenlopende reeks van doe-pakketjes.

Repair café
Samen met Wijkcentrum De Tempel 
in Hengelo organiseren we het Repair 
Café. Mensen kunnen hun kapotte 
spullen langsbrengen en samen of laten 
repareren. Gratis toegang. De ene maand 
is het bij De Tempel, de andere maand in 
ons museum.

Schoolvakanties
M.u.v. de zomervakantie kent het 
museum tijdens de schoolvakanties 
ruimere openingstijden.

 

Januari  
Kerstprogrammering ‘Bijzondere 
technieken, dagelijkse zaken’
23 december 2017 t/m 7 januari 2018. 
Tijdens deze vakantie hadden we een 
vol programma voor het hele gezin, 
alle onder de paraplu van bovenstaand 
thema. Zo konden bezoekers deelnemen 
aan:
• Augmented reality 

Met een speciale bril op waant de 
bezoeker in een andere wereld. In 
die andere wereld konden bezoekers 
games spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Race robothond familie Slim 
Met een afstandsbediening kon de 
robothond bedient worden. Hij moest 
zo snel mogelijk naar het einde van 
een circuit lopen. Iedere dag en 
ieder uur hadden we een winnaar 
die twee bioscoopkaarten kreeg om 
de uitvindersfilm ‘De familie Slim’ te 
bekijken. 

• Familie Piek 
Na aanschaf van een pakketje tegen 
een klein bedrag, konden kinderen 
familie Piek in elkaar knutselen 
volgens eigen fantasie. Familie Piek 
zijn kleine poppetjes gemaakt van een 
waxinelampje. In het pakketje zat ook 
wat lekkers en iets te drinken.

• Schaduwtafel 
De schaduwtafel heeft (kerst)objecten 
die precies goed in het licht moeten 
worden gezet, zodat hun schaduw 
samen een mooi tafereel op de 
achterwand geeft.  

• Onderwijsrobot mét live muziek Oyfo 
leerlingen 
Eddy de onderwijsrobot danste op de 
muziek van Oyfo leerlingen. Kinderen 
zijn dol op Eddy. Na afloop mochten 
ze Eddy aan de hand nemen en een 
rondje lopen met hem. 

• Warmtecamera 
Een demonstratie van dit apparaat 
waarmee je bijvoorbeeld mensen kunt 
opsporen die verdwaald zijn. 

• Science on Tour 
Hoe werkt cryogeen koken en hoe 
wordt je haar statisch? Bezoekers 
konden het zelf doen en beleven. 

• Lezing  
Dr. Ir.  Dennis Reidsma van de UT gaf 
een lezing over het dagelijks gebruik 
of de toepassingen van robots. 

• Zoötroop maken 
Met gebruik van eenvoudige 
materialen werd een film gemaakt. 
Met een zoötroop kun je bewegende 
beelden maken. 

• Bleeping & Tweeking 
Een workshop over de ontwikkeling in 
de muziek tot het digitale heden.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Techniek Doemiddag
Op 27 januari kwamen er 69 kinderen in 
de leeftijd tussen groep 1 t/m 8, naar het 
museum om samen te werken met een 
echte ingenieur. Een jaarlijks terugkerend 
evenement dat samen met het Koninklijk 
Instituut voor Ingenieurs, afdeling Oost, 
wordt georganiseerd. Kinderen maken 
een werkstukje dat past bij hun leeftijd.

Februari
Art Walk-in en Stork
Met regelmaat konden 
amateurkunstenaars een bijeenkomst 
bijwonen waarin een thema centraal 
stond. Soms was de spreker een gast en 
soms een docent van Oyfo. 
Op 10 februari werd er aandacht besteed 
aan 150 jaar Stork middels een lezing 
door Helmig Kleerebezem. Titel van 
de lezing: 150 jaar Stork in Hengelo 
Metaalstad. Er waren circa 25 personen 
aanwezig.
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Maart
MuseumJeugdUniversiteit
Drie musea in Twente organiseren 
samen een collegereeks voor kinderen 
die meer willen weten over een bepaald 
onderwerp: Cosmos Sterrenwacht, 
Natura Docet Wonderryck Twente en Oyfo 
Techniekmuseum. Tijdens ieder college 
ontdek je een ander museum en een 
ander onderwerp. Deze collegereeks is 
onderdeel van een landelijk initiatief. De 
lezing op 18 maart ging over ‘Waarom 
warmt de aarde op?’ door ir. Hans Mulder 
van het Saxion. Er waren 48 kinderen 
aanwezig.

The Dream Center
Van 24 februari t/m 30 maart  was de 
interactieve video-installatie “The Dream 
Center” in de voorjaarsvakantie door de 
bezoeker te bekijken en te beleven. Door 
te bewegen kan de bezoeker de installatie 
zelf activeren en de mooiste kleuren 
tevoorschijn toveren. De kleuren passen 
zich aan, aan de bewegingen.
Op 24 maart vond de finisage van 
The Dream Center in het Museum 
plaats. Onder belangstelling van een 
geïnteresseerd gezelschap van 25 
personen werd The Dream Center 
geopend door bedenkster en kunstenares 
Theodora Ionescu. De tentoonstelling is 
daarna vrij goed bezocht.

Doemiddag
Natuurlijk waren er ook Doemiddagen op 
iedere middag in deze schoolvakantie.

Night @ Oyfo Museum
Fotografeer ’s nachts in een uitgestorven 
museum o.l.v. fotograaf Julius Visser. 
Op woensdag 14 maart konden fervente 
hobbyfotografen de kneepjes van het vak 
leren de mooiste foto’s van technische 
objecten maken en de technische 
kneepjes van het vak leren. Fotograaf 
Julius Visser nam de fotografen mee op 
een tocht door het techniekpand. Een 
onverwachte bezoeker in een technische 
outfit bracht de fotografen even uit 
balans, totdat bleek dat hij als model te 
fotograferen was. Op 21 maart was er 
een terugkomavond. Alle gemaakte foto’s 
werden besproken.

Art Walk-in en perspectief tekenen
Met regelmaat konden 
amateurkunstenaars een bijeenkomst 
bijwonen waarin een thema centraal 
stond. Soms was de spreker een gast en 
soms een docent van Oyfo. Op 30 maart 
was er een workshop Perspectief Tekenen 
door Remko Waanders. Circa 25 personen 
waren aanwezig.

April
Portretwedstrijd “Een koning om in 
te lijsten”
Ter gelegenheid van Koningsdag is er 
een wedstrijd onder amateurkunstenaars 
vanaf 16 jaar georganiseerd. De koning 
mocht worden getekend of geschilderd. 
Op 21 april zijn er prijzen uitgereikt aan 
de kunstenaars van de drie mooiste 
schilderijen. Hoofdprijs: het kunstwerk 
van de winnaar mocht één maand lang 
in het Museumcafé hangen. Publiek kon 
de uitreiking in het museum bijwonen. 
Entree was gratis.
De jury werd aangevoerd door 
kunstschilder Paul Boswijk.

Girlsday
12 april: Op deze jaarlijks terugkerende 
landelijke Girlsday, waarbij alles draait 
om meiden en techniek, hebben we 
de meiden van groep 7 & 8 van De 
Martinus uit Losser opgehaald met een 
Amerikaanse schoolbus. Ze zijn op 
bezoek geweest bij HPValves en hebben 
een programma in ons museum gehad, 
met onder meer een workshop met 
3D-pennen.

Art Walk in
Met regelmaat konden 
amateurkunstenaars een bijeenkomst 
bijwonen waarin een thema centraal 
stond. Soms was de spreker een gast en 
soms een docent van Oyfo. 
Op 25 april stond Frans Baake centraal, 
met als thema: Eilanden. Frans is 
beeldend kunstenaar en zijn werk werd 
op deze middag besproken.

Mei
Meivakantie, Vlog en win
Vanuit de Museumvereniging worden 
kinderen gemotiveerd een museum 
te bezoeken door deel te nemen aan 
de activiteiten van Museumkids. In de 
meivakantie konden kinderen tijdens hun 
bezoek aan Oyfo Techniekmuseum kans 
maken op een instant fotocamera, door 
een vlog te maken over ons museum.

Doemiddagen
Tijdens de meivakantie waren er iedere 
dag Doemiddagen.

KRANG
Op 10 mei, Hemelvaartsdag, vond 
de tweede editie van KRANG plaats. 
Oyfo is een van de organisatoren van 
dit vrolijke festival op de Houtmaat in 
Hengelo. We namen zelf natuurlijk ook 
deel met verschillende activiteiten. Zo 
konden bezoekers een ritje maken op 
onze accuboorauto, kon een tekenrobot 
in elkaar gezet worden, konden er mooie 
dingen gemaakt worden met een 3D pen, 
kon het publiek op de foto met een eigen 
gekozen achtergrond (green screen) en 
kregen ze de foto mee, konden ze koper 
bewerken, kijken naar een glasblazer 
en deelnemen aan wetenschappelijke 
proefjes van Science on Tour. Het festival 
werd goed bezocht, enorm veel mensen 
hebben dan ook deelgenomen aan onze 
workshops.
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Play & Learn
De Play & Learn is een educatief 
voortraject van het Maker Festival 
Twente. Schoolkinderen uit de regio 
komen in schoolverband naar de Play & 
Learn. De hele ochtend is gevuld met 
workshops die 40 minuten duren. Steeds 
weer nieuwe groepen kinderen, circa 10 
tot 15 kinderen per keer, namen deel 
aan onze workshops. ’s Middags namen 
we deel aan het Mini Maker Festival. Een 
soort van opmaat naar het grote Maker 
Festival. Twee docenten waren steeds 
aanwezig met een workshop Papier-
animatie en Tekenrobot. Op 15 en 17 
mei waren we in Enschede. Op 16 mei in 
Hengelo en op 23 mei in Almelo.

Maker Festival Twente
Op 26 en 27 mei waren we een van 
de deelnemers op het Maker Festival 
Twente op het Roombeek Cultuurpark 
in Enschede. In de pakloods waren we 
aanwezig met een workshop solderen, 
muziek instrument maken en koper 
bewerken.

Staking onderwijs
Op woensdag 30 mei werd er door 
veel scholen gestaakt. Daarom hebben 
we op deze dag een extra Doemiddag 
georganiseerd. 

Juli
Twente Gaming Event
Tweede jaars studenten Creative Media 
& Game Technologies van Saxion 
ontwikkelden games als onderdeel van 
hun overgang naar jaar drie. De games 
die ze ontwikkelden zijn niet zomaar 
games, maar zogenaamde serious gaming 
games. Oftewel de games brengen 
de gebruiker meer kennis over een 
onderwerp. Een aantal studenten maakten 
de creatieve inhoud (content) en anderen 
zorgden voor de techniek achter het spel. 
Naast de games die op een interactief 
scherm kunnen worden gespeeld, waren 
er 3 games voor Virtual Reality en 1 game 
voor Augmented Reality. 

Bezoekers mogen gratis naar binnen en 
alle games proberen. Het publiek mag 
ook stemmen op zijn favoriete games. De 
winnende games worden in de herfst in 
de museumcollectie geïmplementeerd.
Ca. 200 studenten en 100 bezoekers.

Augustus
Van 21 juli t/m 2 september was het 
zomervakantie in regio Noord. Deze 
vakantie bood bezoekers op dinsdag en 
donderdag de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de Doemiddagen. Tijdens 
deze dagen kunnen kinderen tussen 
13.00 en 16.00 uur een technische 
doepakketje maken onder begeleiding 
van een vrijwilliger. Deze activiteit boden 
we ook aan in de periode van regio 
Midden en Zuid.

Summer Tech Day
4 augustus: een dag vol techniek op 
het High Tech Systems Park (Thales) 
in Hengelo. Wij namen deel aan 
deze middag met 3D-printing, Lego-
mindstorms en werken met een arduino. 
De dag was erg goed bezocht. Zeer veel 
bezoekers wisten Thales te vinden.

September
Oyfo Live!
Op zaterdag 8 september hadden we zelf 
een groots evenement opgetuigd. Al onze 
gebouwen waren open en alle activiteiten 
die je bij Oyfo kunt verwachten, zowel 
binnen als buiten, waren gratis voor 
de geïnteresseerde te bezoeken. Maar 
liefst twee grote podia waren buiten op 
de stoep langs de Industriestraat en bij 
Esrein opgesteld met een prachtig en 
zeer afwisselend muzikaal programma. 
In diverse tenten vonden workshops 
plaats, van werken met restmateriaal 
tot laten fotograferen voor een green 
screen of het maken van sieraden. 
Ook konden bezoekers een rondje op 
de accuboorauto maken, een lekker 
hapje eten bij een van de foodtrucks of 
genieten van een dansvoorstelling en een 
theatervoorstelling. Ook de collectie in 
het museum was te bekijken, tussendoor 
waren er verschillende muziek- en 
zangvoorstellingen te horen, was er 
Virtual Reality te beleven, kon er een 
3D printer bekeken worden en stond 
er de Chocolate Challenge waarin het 
productieproces van chocolade bekeken 
kon worden. Ook waren er diverse 
lezingen. De dag is bezocht door circa 
2.000 mensen.

Open Monumentendag, 8 september
In het kader van Open Monumentendag 
en Oyfo Live! en Stork 150 jaar, gaf 
Siebe Rossel een lezing over ‘Gebouwd 
om te bewegen’. Fabrieken worden om 
machines heen gebouwd. Daarmee 
bepalen machines hoe fabrieksgebouwen 
er uit zien. Wat is het verschil met 
metaalfabrieken als die van Stork? 

Tevens gaf Siebe een klein doorkijkje 
naar de toekomstige inhoud van Oyfo 
Kunst en Techniek. 
De lezing werd niet druk 
bezocht.
 
Pop-up museum
In de periode van 22 augustus t/m 22 
september stonden we met een  pop-
up museum tijdens de voorstellingen 
van STORK! op het evenemententerrein. 
Bezoekers konden in het museum 
stoommachientjes zelf bedienen, 
een trompet bespelen, met C.T. 
Stork op de foto, deelnemen aan een 
krachtmetingsspel en veel bezoekers 
kregen een gratis ansichtkaart van 
kunstenares Merit de Jong, met 
afbeeldingen van een tentoonstelling 
over Stork die in ons museum stond. Veel 
bezoekers aan de voorstelling kwamen 
kijken naar ons pop-up museum.

Lambertuskermis
Op 23 september, de laatste dag van de 
kermis was een van onze kunstenaars, 
Lara Vos, aanwezig om samen met 
een aantal vrijwilligers een aantal 
lichtobjecten en een draaiend rad te 
maken in de Wemenstraat.

Caleidoscoop van Stork-foto’s
Op 24 september is de presentatie van 
Beeldend kunstenaar Merit de Jong 
geopend met de titel “Een caleidoscoop 
van Stork-foto’s”.  Deze presentatie 
bestaat uit een aantal prachtig verwerkte 
beelden van 150 jaar Stork, waarbij ze 
gebruik heeft gemaakt van onder meer 
de originele foto albums in het archief 
van het museum. Daarnaast waren er 
ansichtkaarten van de tentoonstelling 
te koop in gelimiteerde oplage. De 
tentoonstelling was te zien tot en met 28 
oktober.
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• Folkduo 
Een folkduo, bestaande uit Dororthea 
Mertin van het Orkest van het Oosten 
en Michel Kroeze ook van het Orkest 
van het Oosten én muziekdocent bij 
Oyfo, namen de museumbezoeker mee 
op reis naar Ierland, 150 jaar geleden. 
Men kon meeklappen en zingen 
met deze spannende roadtrip met 
stoomtreinen en stoomschepen. 

• Sieraad smeden 
Er kon een sieraad worden 
gesmeed van een muntstuk, aan de 
emailleertafel met kunstdocent Ligita 
Brinkman. 

• Techniek van fotograferen 
20 Hobbyfotografen deden ’s avonds 
laat in het museum mee om te leren 
experimenteren met compositie en 
beelduitsneden, dit onder leiding van 
fotografiedocent Julius Visser. 

• Stempel Atelier 
In het Stempel Atelier konden 
bezoekers met eenvoudige technieken 
met eigen gemaakte stempels drukken 
op stof. Na afloop konden ze hun 
eindproduct natuurlijk meenemen naar 
huis. 

• Sound Scaping 
werd gegeven door muziekdocent 
Folkert Buis waarbij hij de muziek 
opbouwde als een schilderij; 
ondergrond, kleurstellingen, thema 
en kleine details worden met 
elektronische instrumenten gemengd 
tot een dynamisch geheel. Bezoekers 
konden horen en zien. 

• ‘Vele gezichten van Oyfo’ 
Ook was er een expositie van 
portretten ‘Vele gezichten van Oyfo’. 
Met onder meer werk van kunstenaars 
als Lorenzo Pepe en Titus Leeser, 
afgewisseld met werk van kunstdocent 
Bert Otter. 
 
 
 

Oktober
Weekend van de wetenschap
De lezing ‘De wondere wereld van de 
Nanotechnologie’ was bij te wonen op 
zondag 7 oktober, dit in het kader van 
het Weekend van de Wetenschap. Een 
lezing voor het hele gezin. Prof. Dr. Ing. 
Harold Zandvliet gaf de lezing voor een 
enthousiast gezelschap van circa 70 
personen die geïnteresseerd toehoorden.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…
Tijdens de herfstvakantie, tussen 13 en 
28 oktober, hebben we in samenwerking 
met Urenco een project ingericht 
waarmee kinderen konden onderzoeken 
waaruit materialen zijn opgebouwd. 
Alles wat je om je heen ziet bestaat uit 
kleine deeltjes. Onderzoek ze maar eens. 
Kinderen kregen een onderzoek jas aan 
en konden, met een vergrootglas, op 
zoek naar Ontdekkistjes in het museum. 
Met filmpjes en werkbladen ontdekten 
ze wat ze op het eerste oog niet konden 
zien. Daarna konden ze er een mooie 
tekening van maken en in het museum, 
tussen de collectie, ophangen. Deze 
opdracht was vooral bedoeld voor de 
jongere bezoekers. Een paar honderd 
kinderen heeft hieraan mee gedaan.

Maak kans op een vriendenfeest in 
een museum
Zoek Tikkit, maak een foto met hem en 
win een vriendenfeest in een museum. 
Een activiteit van de Museumvereniging, 
tijdens de herfstvakantie, om meer 
kinderen naar het museum te krijgen. 
Uiteraard doen we hier aan mee.

November
MuseumJeugdUniversiteit
18 november: de tweede lezing van 
de MuseumJeugdUniversiteit dit jaar, 
ging over ‘Is de dirigent de baas van 
het orkest?’ Anne Knappstein, celliste 
bij het Orkest van het Oosten, leerde 
vandaag kinderen hoe dirigeren werkt. 
Via Meneer Cello, hij staat hieronder 
op de foto tussen de machines, leerden 
kinderen over muziek, het maken van 
muziek en over het spelen in een orkest. 
29 kinderen deden mee en waren onder 
de indruk van Anne en meneer Cello. 
Er was een vlogster aanwezig vanuit de 
landelijke organisatie van de MJU. 

December
Wordt museuminspecteur
Door in de Kerstvakantie het museum 
te inspecteren, konden kinderen 
museuminspecteur worden en een mooie 
vlogcamera winnen. Deze actie is van de 
Museumvereniging en wij als kidsproof 
museum doen hier aan mee. 

Oyfo Kerstconcert
Op woensdag 19 december was het 
Kerstconcert in het Museumcafé van 
het museum. Burgemeester Sander 
Schelberg opende de avond in Twentse 
klederdracht, samen met de Hengeler 
Mirreweenterhoarnbloazers. De zaal zat 
tot de nok toe gevuld met 220 bezoekers, 
die allen genoten van een prachtige 
muzikale avond.

Kerstprogrammering Oyfo Toont!
Onder het mom van deze titel pakte Oyfo 
deze kerst uit met een vol programma 
onder leiding van diverse docenten van 
Oyfo. 

• ‘Percussion and Poetry’  
Een workshop door museumbezoekers 
en muziekdocenten Folkert Buis 
en Wouter Munsterman, die body 
percussion en syllable percussion 
mengen met elkaar. Uiteindelijk 
ontstond een muziekstuk met 
sprekende stemmen, een lach en een 
fluister van een beat. Samen maakten 
ze een ritmisch verhaal. 

• TIMMM  
The Incredible Minimal Music Machine 
was muziek die paste bij machines, 
gemaakt door de museumbezoeker 
samen met muziekdocent Wouter 
Munsterman.  

• Zangleerlingen lieten horen wat ze dit 
seizoen hebben geleerd. Sfeervol om 
naar te luisteren tijdens deze periode 
van het jaar, onder begeleiding van 
Simone Ewouds, zangdocent. 

• Pajaki 
Kunstdocent Gertie van Nuenen ging 
met kinderen en volwassenen aan 
de slag om een pajaki te maken. Een 
geluksbrenger die tijdens de winter in 
Polen gemaakt wordt. 

• Balletdansers 
Bezoekers konden leerling 
balletdansers bezig zien met ballet 
aan een barre in het Museumcafé. Ze 
kregen uitleg en over de dans door 
dansdocent Sonja Bleijerveld. 
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Museaal
Speerpunten Oyfo 
Techniekmuseum
In 2017 werd het museum middels een 
steekproef door het Museumregister 
geselecteerd voor een Museumaudit De 
audit gaf op positieve wijze richting aan 
een werkwijze die is vertaald in een PvA 
2018. Dit PvA werd de leidraad om de 
museale basis van het huidige museum 
op orde te brengen en dit door te trekken 
naar de herhuisvesting. De volledige audit 
diende op 31 december 2018 aangeleverd 
te zijn bij het Museumregister.

De focus ten aanzien van het huidige 
museum ligt vervolgens in de volle 
breedte op de museale kwaliteitszorg. 
Bij elk proces, of afweging, wordt direct 
gekeken naar de professionalisering en 
de te maken efficiëntieslagen ten aanzien 
van de herinrichting van het nieuwe 
museum op het Hazemeijercomplex.  

Collectiebeheer: 
Speerpunt is om onvolledigheden 
en achterstalligheden in de 
collectieregistratie weg te werken en de 
collectiedatabase voor te bereiden op een 
conversie naar Adlib.

Museumregistratie en daaruit 
voortvloeiende verplichtingen:
Speerpunten zijn beheer en behoud van 
de collectie, zowel in de vaste opstelling 
als in depot. Verhogen van de museale 
basiskennis door middel van scholing.

Look & feel van het museum 
Speerpunt is om tijdens de 
voorbereidingen naar een herhuisvesting 
de balans te vinden tussen een huidig 
museum dat voor bezoekers aantrekkelijk 
en actueel blijft, zodanig dat het 
investeringsniveau in balans blijft. Een 
voortdurende afweging: wat doen we 
nog wel, wat doen we niet (meer) en wat 
doen we later op de nieuwe locatie.

Belangrijk samenspel is de signalen van 
vrijwilligers en medewerkers oppikken 
aangaande wensen en mogelijkheden, 
en het betrekken van vrijwilligers en 
medewerkers hierbij. 

Verhaal & Publicaties 
Speerpunt is de borging van kennis en 
het ophalen van (nieuwe) informatie voor 
de nieuwe verhaallijn.

De ambitie blijft ook de komende jaren 
op de museale agenda staan om vanuit 
de verhalen en research te komen tot 
gestroomlijnde documentatie in Adlib en 
publicaties.

-Externe, museale, contacten en relaties
Speerpunt in 2018 is om contacten in 
de museumwereld te verstevigen. Dit 
gebeurt middels werkbezoeken, bijwonen 
van vergaderingen en congressen, maar 
ook via contacten over collecties van 
collega-musea of stichtingen.

Wat is aangepakt en 
gerealiseerd?
Nieuw vrijwilligersbeleid
In 2018 is een nieuw vrijwilligersbeleid 
opgesteld vanuit een breed draagvlak. 
Vrijwilligers en medewerkers uit staf, 
ondersteunende staf en docenten hebben 
zich in een aantal denktanksessies 
gebogen over hoe een, van 
oorsprong op het museum gericht, en 
verouderd vrijwilligersbeleid naar een 
toekomstgericht en Oyfo-breed beleid 
ontwikkeld kon worden. Eind 2018 was 
het beleid gereed en geaccordeerd. 
Implementatie van alle onderleggers 
staat vervolgens voor 2019 op de rol.

Een belangrijk aspect is een duidelijke 
rol voor de vrijwilligers te beleggen; er 
is gewerkt aan een indeling in meerdere 
teams.

Collectiebeheer
De focus wordt meer en meer gelegd 
op de conditie van de collectie; er zijn 
restauraties uitgevoerd of beschermende 
maatregelen genomen. 

Op alle zalen is aandacht voor 
intensivering van algemene schoonmaak, 
reguliere collectieschoonmaak, de 
plaatsing van objecten, restauratie 
van objecten, renovatie van vitrines en 
handhaving van museale richtlijnen. 
Vanuit het Plan van Aanpak is er in 
2018 in het huidige pand klimaatmeting 
ingesteld. Lux-meting is onderdeel van 
de reguliere werkzaamheden van de 
collectiemedewerkers; tevens draagt 
dit in de opmaat naar de herhuisvesting 
bij aan de professionalisering van ons 
museum.

Alle ingezette trajecten verstevigen 
tevens de kennis en betrokkenheid van 
museummedewerkers en vrijwilligers. 

De (kunst)collectie van het museum 
werd als eerste in een restauratietraject 
opgenomen. Het ingezette 
restauratietraject maakt het mogelijk dat 
meer collectie stapsgewijs gerestaureerd 
wordt, deels vanuit de eigen expertise en 
onder leiding van collectiebeheer, deels 
door externe restaurateurs, bijvoorbeeld 
die van het Rijksmuseum Twenthe.  

De collectie wordt onder de loep 
genomen om de tijd die er is tot aan de 
herhuisvesting te gebruiken om deze in 
goede conditie te houden en daar waar 
nodig is te restaureren. 

Een ander aspect van collectierestauratie 
is de samenwerking met SAXION. Het 
Lectoraat Industrial Design van SAXION 
(Enschede) heeft Oyfo uitgenodigd 
in te stappen in een innovatief 3-D 
metaalprinting restauratieproject; het 
Spare-Parts project. Doel is om een 
casus (of meerdere cases) vast te stellen 
op basis van defecte onderdelen uit de 
collectie waarbij studenten het onderzoek 
doen hoe deze gerestaureerd kunnen 
worden. De studenten worden begeleid 
door museumvrijwilligers.
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Collectie in depot
Alle objecten die lijden onder de 
klimaatomstandigheden in het buiten-
depot zijn naar een externe transitie-
ruimte overgebracht waar deze 
schoongemaakt, museaal verpakt en 
opgeslagen worden.  De registratie 
van objecten is voor aanvang van de 
transporten nauwkeurig gecontroleerd. Te 
beschermen collectie gaat voor passieve 
conservering naar het binnendepot in het 
museum waar klimaat- en vochtmeting 
is gerealiseerd. Het gehele traject 
zal, gecombineerd met zorgvuldige 
ontzameling, doorlopen tot eind 2019.

Collectieregistratie en Adlib
De collectieregistratie werd in alle 
facetten doorgelopen. Ook werd 
de collectie fysiek gecontroleerd 
met als resultaat het administratief 
scheiden van inventaris, educatie- 
tentoonstellingsmateriaal, ICT-
apparatuur etc. Alle objecten die 
gekenmerkt zijn als collectie worden 
overgezet in het nieuw aan te schaffen 
collectieregistratiesysteem Adlib. Alle 
overige data blijven behouden in de 
oorspronkelijke INVENT-database. 
Museumvrijwilligers werken intensief 
aan mee aan de nauwkeurige correcties, 
fotografie, registratie en de afspraken 
daaromtrent. De technische omgeving 
voor Adlib is verkend; ter voorbereiding 
werd een proefversie geïnstalleerd. 
Conversie vindt plaats medio 2019.

Het proces van digitale ontsluiting van de 
collectie kan hierna in gang gezet worden 
en zal in 2020 operationeel zijn. 

Collectie Hulp Verlening (CHV)
Het opstellen van een CHV met daarbij 
behorende acties is in 2018 actief ingezet.
Het Oyfo-brede veiligheidsbeleid is 
opgepakt vanuit bedrijfsvoering; BHV 
en CHV worden voor de museumlocatie 
samengevoegd.

De museumvrijwilligers worden in de 
diverse team overleggen betrokken bij 
dit proces en gedurende de vorderingen 
op de hoogte gesteld van de procedure 
rondom het opstellen van de CHV.

De collectie is volledig gescreend op 
CHV en staat als zodanig geregistreerd 
op standplaats ingetekend in de 
collectiedatabase.

De CHV moet voor eind 2019 
geïmplementeerd zijn; de 
basisprocedures zijn overdraagbaar naar 
de nieuwe situatie.

Scholing
Museale kennis en handelswijze is 
een duidelijk speerpunt; in 2018 
is een start gemaakt om tijdens 
Vrijwilligersbijeenkomsten ook museale 
thema’s te behandelen zoals de 
Museumnorm, de Ethische Code, LAMO 
(Leidraad Afstoting Museale Objecten). 

Vanuit het PvA is door collectiebeheer 
een scholingscyclus opgezet van lezingen, 
workshops en bijeenkomsten voor 
medewerkers en museumvrijwilligers:
• Omgaan met Objecten
• Klimaat
• Onderhoud Collectie en Presentatie 

(Housekeeping en IPM)
• Museaal inpakken

• 

De gehele cyclus is afgerond in 2019 en 
zal op maat blijvend herhaald worden. 

In de voorbereiding naar de 
meerjarenbegroting is een, museaal, 
scholingsbudget opgenomen met een 
uitbreiding van de financiële ruimte. Ook 
in het nieuwe document Vrijwilligersbeleid 
is scholing opgenomen als een belangrijk 
onderdeel uit van het uit te voeren beleid.
Als eerste wordt een pilot voor scholing 
van suppoosten ontwikkeld. 

Look & Feel
Tot aan de herhuisvesting zullen 
actualisaties op zaal blijven plaatsvinden. 
De textielzaal ondergaat een herinrichting 
waarbij de vrijwilligers van de afdeling 
Textiel een inhoudelijke rol hebben bij 
de totstandkoming van de herinrichting, 
het objectbeheer en het werkzaam 
krijgen van het grote mechanische 
weefgetouw. Hierbij zijn uit diverse teams 
museumvrijwilligers betrokken.

Fashion and textile designer Hellen van 
Rees heeft een exhibit ontworpen voor de 
textielzaal. De uitvoering vindt plaats in 
2019.

Verschillende exhibits (waaronder 
de Virtual Reality opstelling, een 
nieuw ontworpen schuifpuzzel en een 
‘schaduwtafel’ kregen een nieuwe vaste 
opstelling.

Het nieuwe museum 
Eind 2018 werd duidelijk dat Oyfo in 2020 
verhuist naar het Hazemeijercomplex. 

Voor de organisatie van de verhuizing 
van het museum worden de genoemde 
speerpunten, daar waar mogelijk, 
voortdurend gewogen om zowel de 
te realiseren basisprocessen voor het 
huidige museum als de eisen voor 
herhuisvesting efficiënt te combineren.

De geprioriteerde voorbereidingen 
betreffen in 2018:
• Het ontwikkelen van verantwoorde 

collectiekeuzes op basis van verfijning 
en detaillering van de inhoudelijke 
verhaallijn; 

• Toewerken naar een beeld van 
technische eisen t.b.v. herplaatsing 
van de collectie; 

• Beheer- en behoud; conditie van de te 
herplaatsen collectie; 

• De bij de collectiekeuze behorende 
aanpak van collectieregistratie 
(eigendom, bruikleen/informeren 
bruikleengevers, onderzoek, 
conditierapporten etc.); 

• Intern verhalen ophalen bij vrijwilligers 
en beroepskrachten; 

• Daar waar overige collectiebeherende 
instellingen en musea Oyfo hebben 
benaderd voor (gedeeltelijke) 
overname en/of bruiklenen deze te 
beoordelen langs de inhoudelijke lijnen 
en/of erfgoedopdracht. 

• Externe, museale, contacten en 
relaties

 
De museale contacten zijn in 2018 
verbreed; dit is mede een resultaat van 
de aanstaande herinrichting van het 
museum. 
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De rol van (technische) bedrijven in 
aansluiting op de nieuwe verhaallijn 
is geïntensiveerd, bezoeken aan 
collega-musea staan op een reguliere 
werkagenda. 

Tevens is er een tendens zichtbaar 
dat musea met kleine collecties, of 
stichtingen met kleine verzamelingen, 
het moeilijk hebben om voort te bestaan. 
Met name wanneer er sprake is van grote 
aantallen vrijwilligers die onmisbaar 
zijn voor de voortgang is de inmiddels 
vaak hoge leeftijd van hen een prangend 
probleem. Oyfo is door enkele van deze 
kleine musea benaderd voor een gehele, 
of gedeeltelijke overname van deze 
collecties. Hoe we hiermee om kunnen 
gaan is afhankelijk van de herinrichting 
en zullen wij in 2019 ons een beter beeld 
kunnen vormen. 

Doelgroepen en reikwijdte 
Eind 2018 kunnen wij concluderen dat 
de bezoekersaantallen redelijk gelijk 
gebleven zijn aan die van 2017.  

In 2018 is er organisatie breed intern 
ingezet op de ontwikkeling van de visie 
van Oyfo en is er kritisch gekeken naar 
organisatorische haalbaarheid. Er werd 
gewerkt aan het opzetten van een Oyfo-
brede programmeringskalender en aan de 
koppeling van de marketing hieraan. Om 
ook de organisatieontwikkeling voorop 
te laten staan is, na een succesvolle 
december – en januariprogrammering, 
op de meivakantie en de zomervakantie 
geen grote programmering ingezet anders 
dan de reguliere Doe-middagen.  

Over het gehele jaar werden cycli 
aangeboden met lezingen, workshops en 
Art-walk-ins op locatie van het museum. 
Voorspeelavonden van de afdeling muziek 
werden in het museum geprogrammeerd 
mede om het publiek op laagdrempelige 
wijze kennis te laten maken met de 
museum-omgeving. 

Zaal Zuid kunstpodium liet zich zien 
binnen de museummuren via een groots 
opgezette installatie van beeldend 
kunstenaar Theodora Ionescu in de 
tentoonstellingszaal Twente Nu; een 
interactieve installatie waarin de cross-
over tussen kunst en techniek zichtbaar 
was.

In het kader van 150 jaar Stork werd 
vanuit Zaal Zuid kunstpodium een 
beeldende kunstopdracht verstrekt voor 
een installatie op zaal in het museum en 
richtte Oyfo Techniekmuseum een pop-
up museum in op het festivalterrein van 
de theaterproductie ‘’Stork 150 jaar! Dit 
tijdelijke museum werd bezocht door 
duizenden bezoekers. 

Oyfo LIVE!, de open dag in de vorm 
van een kunst- en techniekfestival, werd 
gekoppeld aan de Open Monumentendag 
en trok ook in het museum grote getalen 
bezoekers.

De programmering in december 
werd in het museum ingevuld met 
workshops en voorstellingen, en kleine 
tentoonstellingen, door docenten van 
Oyfo Podiumkunsten en Beeldende Kunst.
Om naast de Doe-middagen met de 
technische werkstukjes jonge kinderen 
te interesseren voor techniek werden 
techniekcursussen opgestart. Deze 
cursussen zijn opgenomen in het 
reguliere vrijetijdsaanbod.

Conclusie
Het museum is in 2018 op organisatorisch 
vlak intern enorm in beweging: 
processen, richtlijnen, museaal handelen, 
kennisverbreding en scholing worden 
volgens PvA uitgevoerd. De workshops 
museaal handelen vanuit collectiebeheer 
zijn positief ontvangen. Vrijwilligers en 
collectiebeheer werken nauw samen 
om hieraan uitvoering te geven in de 
dagelijkse praktijk.  

Samen met de museummedewerkers 
en museumvrijwilligers is een museaal 
team ingericht dat met opgedane kennis 
een stap verder denkt en handelt en zich 
hiermee inzet voor het huidige, en voor 
het toekomstige museum. Het bewustzijn 
dat basisprocessen terugkeren op de 
nieuwe locatie maakt dat er stijgende lijn 
in de professionalisering plaatsvindt.
De aandachtsgebieden en de 
aanspreekpunten zijn duidelijker 
geworden; de verantwoordelijken voor 
museaal- en collectiebeleid zijn hierdoor 
in staat om de uitrol van geplande 
processen volgens PvA uit te voeren, in 
gezamenlijkheid met museumvrijwilligers. 

De herhuisvesting is voor het museum 
en de museale afdeling een bepalende 
factor in alle afwegingen die gedaan 
worden; de lijn die is ingezet, en door 
de audit van het Museumregister in een 
stroomversnelling kwam, is helpend aan 
het direct stroomlijnen van alle processen 
die in het nieuwe museum op het 
Hazemeijercomplex op orde moeten zijn.

Het museum is en blijft een 
familiemuseum waar voor kinderen 
veel te beleven is: met een nominatie 
in de top 8 van het ANWB Leukste Uitje 
Overijssel en de verkiezing tot meest 
Kidsproof museum van Overijssel zette 
Oyfo zich goed op de kaart.
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Iets vergelijkbaars valt te constateren 
bij het kortlopende aanbod. Dit verloopt 
niet naar wens en wordt gezien als een 
overblijfsel van de oorspronkelijke drie 
gefuseerde instellingen. Om ook dit in 
de toekomst goed te laten verlopen zal 
hiervoor een plan worden opgesteld t.b.v. 
het seizoen 2019-2020.

Een goedlopende nieuwe korte cursus is 
‘Maëstro’ (genoemd naar het gelijknamige 
tv-programma) waar cursisten zich het 
ambacht van ‘dirigent’ eigen kunnen 
maken.

Podiumkunsten en 
beeldende kunst
De doelstelling van de 
afdelingen 
Met het samenbrengen van dans, 
muziek en theater onder de noemer 
Podiumkunsten ontstaat er een nieuwe 
afdeling. Docenten werkzaam binnen 
deze drie disciplines kennen echter een 
verschillende normjaartaak (njt).

Voor de muziekafdeling betekende dit 
dat in 2018 is overgegaan op de, in 
september 2017, nieuw geïntroduceerde 
werkwijze met een gewijzigde njt.

Als gevolg van deze nieuwe werkwijze  is 
er progressie geboekt in de manier van 
werken bij de docenten. Langzaam raakt 
men gewend aan ‘eigenaarschap’ met 
bijbehorende verantwoordelijkheden.

Een andere erfenis uit het 
‘muziekschoolverleden’ is de overgang 
naar een andere cao waarbij een aantal 
docenten de individuele cao-overgang pas 
in het najaar 2018 tekenden.  De hiermee 
gepaard gaande cao-transitie kan naar 
verwachting eind 2019 worden afgerond.

De fusie(s), directiewisselingen en de 
daar bijbehorende veranderingen hebben 
de afgelopen 10 jaar niet bijgedragen aan 
de rust en het vertrouwen binnen- en in 
onze organisatie. Vanaf 2018 komt hier 
langzaam verbetering in.

Iedere werknemer werkt hard voor ‘de 
goede zaak’ en samen met de komst van 
een aantal nieuwe docenten draagt dit bij 
aan het vertrouwen in de toekomst.

Verhuizing
Vanaf februari 2018 verruilt de 
muziekafdeling van Oyfo haar 
onderkomen Deldenerstraat 20 voor het 
Esrein 5. In de voorjaarsvakantie 2018 
wordt binnen een week verhuisd zodat 
geen enkele lesuitval is.

Zowel de medewerkers muziek als de 
medewerkers die reeds op het Esrein 
werkzaam zijn, zijn verheugd en wennen 
snel aan hun nieuwe situatie. 
Wij zijn weliswaar van drie naar twee 
locaties gegaan maar desalniettemin 
zullen er in de komende jaren nog 
wel de nodige aanpassingen worden 
aangebracht maar de lessen blijven 
zonder onderbreking in volle gang.

De concertvleugel uit de Waterstaatskerk 
die als gevolg van de verkoop van de 
Waterstaatskerk geruime opgeslagen 
is geweest wordt in het Museumcafé 
geplaatst en met een passend 
pianoconcert door docent Wouter 
Munsterman weer in gebruik genomen. 
Vanaf dat moment wordt er dankbaar 
gebruik gemaakt van deze vleugel bij 
concerten en voorspeel-
avonden van leerlingen. 

Aantallen cursisten
Bij de dans- en beeldende 
kunstafdeling is er sprake van stabiele 
cursistenaantallen. Bij de muziek- en 
theaterafdeling is sprake van dalende 
cijfers. 
Als mogelijke oorzaken hiervan zien 
wij de vindbaarheid van de website, 
de effecten van de fusies, een nieuw 
administratiesysteem, mogelijk ook de 
mindere belangstelling voor kunst en de 
hoogte van de cursusgelden. 

Als gevolg hiervan is het aanbod van 
de theater-musical afdeling aangepast. 
De dansafdeling heeft in het najaar van 
2018 te kampen met langdurige ziekte 
van haar danscoördinator. Hierdoor is de 
afdeling minder actief dan gewenst. 
In november komen dansschool ‘All 
Styles’ en Oyfo tot overeenstemming 
om per 1 januari 2019 via Oyfo hip-hop 
lessen aan te gaan bieden.

Cursusaanbod
Op de beeldende kunstafdeling worden de 
cursussen gegeven in twee blokken van 
16 lessen, van september t/m december 
en van januari t/m mei. Administratief 
loopt dit niet in de pas met de cursussen 
van de overige afdelingen, waar men 
zich voor onbepaalde tijd opgeeft en 
maandelijks op kan zeggen. Voor onze 
klanten is dit verwarrend en omslachtig. 
Daarom is besloten dit met ingang van 
het seizoen 2019/2020 aan te passen 
zodat er een eenduidig beleid geldt voor 
alle cursisten.
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Samenwerkingen
De samenwerking met de st. 
Kamermuziek Hengelo wordt uitgebouwd 
en zo nu en dan vinden workshops binnen 
onze muren op het Esrein plaats.

De contacten tussen Oyfo en de Federatie 
van Hengelose Muziekverenigingen 
verlopen goed. Tweemaandelijks 
vergaderen zij aan het Esrein 9 en voor 
het eerst wordt met een gezamenlijk 
orkest deelgenomen aan de eerste editie 
van Oyfo Live!

Ook met de ‘Stichting 
Centrummanagement Hengelo’ 
lopen contacten door en wordt Oyfo 
gevraagd wederom met Sinterklaas 
en Kerst in de stad aanwezig te zijn 
met een leerlingenorkest. Daarnaast 
wordt gedacht over een nieuw samen 
te stellen looporkest welke multi-
inzetbaar is. De eindresultaten van de 
Popweek zijn op zaterdagmiddag in 
de binnenstad te horen waarbij de St. 
Centrummanagement de financiering 
van de huur van het podium voor haar 
rekening neemt.

Activiteiten
Evenals in 2017 is het aantal activiteiten 
van de cluster Podiumkunsten & Beeldend 
groot te noemen met als hoogtepunten 
het Kerstconcert, de Popweek, het WAK 
weekend, de Kunstmarkt Tuindorp, de 
cursistenexpositie, de theatervoorstelling 
bij de Houtmaat, de dansvoorstelling in 
de Schouwburg, de leerlingenconcerten 
en de einduitvoering muziek. 

In plaats van de jaarlijkse ‘open dag’ 
wordt door een projectteam de eerste 
editie van ‘Oyfo Live!’ op poten gezet. 
Een niet eerder in deze omvang opgezet 
project waarbij Oyfo zich na een goede 
reclamecampagne met een spetterend 
evenement op 3 september 2018 op de 
kaart zet waarbij museum, diverse podia, 
foodtrucks, orkesten, bands, vrijwilligers 
en alle medewerkers hun deel bijdragen. 
De dag is goed bezocht en zal een 
vervolg krijgen. Het is moeilijk te duiden 
of de dag bijdraagt aan een stijging van 
het aantal cursisten maar is van groot 
belang voor het positioneren van Oyfo als 
culturele organisatie in Hengelo. 

Hieronder een overzicht van activiteiten 
waaraan met name het cursuscentrum 
heeft deelgenomen en dat een goed 
beeld geeft van de (maatschappelijke) 
betrokkenheid van Oyfo bij de Hengelose 
samenleving en  daarbuiten. 

• Sinterklaas, Kerstoptredens 
stadscentrum (Stichting 
Centrummanagement Hengelo)

• Intocht sinterklaas (St. Hengelo Sint 
Nicolaasstad)

• Sinterklaasfair (St. Hengelo Sint 
Nicolaasstad)

• De Popweek (in stadscentrum)
• Krang festival
• Kunstmarkten Tuindorp 
• WAK Hengelo 
• Masterclasses i.s.m. St. Kamermuziek 

Hengelo
• Kids@the park
• Borns Kleinkoor
• BAM Festival 
• Bigband Festival Goor
• Bigband Festival Hengelo
• Jazzpodium ‘de Tor’ Enschede
• Young Evergreens (koor)
• Koperdag Twente (gezamenlijke 

musiekscholen)
• Artikel 1 Overijssel (muziek bij 

Stolpensteiners)
• Optredens op culturele avonden 

middelbare scholen
• Oyfo Live! i.s.m. Hengelose federatie 

van muziekverenigingen/Mannenkoor/
Storkpaviljoen

• Bibliotheek Enschede
• Wijkfeest Slangenbeek
• BSO Smallsteps 
• Tuindorp culturele wandeling
• Lionsclub Carelshaven Delden
• Amateurtoneelvereniging Big Times
• Amusing Hengelo (korenfestival)
• Avondvierdaagse Hengelo

Doelgroepen en reikweidte
De doelgroepen die het Oyfo 
cursuscentrum bereikt zijn van van alle 
leeftijden. Deze bereieken wij door niet 
alleen vanuit de Esrein cursussen aan te 
bieden maar ook vanuit de wijken zoals 
het Wijkcentrum Slangenbeek en het 
Kulturhus in de Hasseler Es. 

Voor de toekomst is het belangrijk dat 
de cursussen een betere aansluiting 
vinden bij de behoefte in de samenleving 
(markt). 

Conclusie
De conclusie van het jaar 2018 is positief.
Doordat er organisatie breed langzaam 
verbetering optreedt en daardoor 
duidelijkheid richting medewerkers 
gegeven wordt kan er sneller ingespeeld 
worden op de vraag van de klant. 
Kanttekening hierbij is dat een fusie 
tussen de partijen resulterend in Oyfo een 
langzaam proces is wat intern plaatsvindt. 
Hierbij kan het de medewerkers enerzijds 
niet snel genoeg gaan en dient Oyfo 
anderzijds zorgvuldig te werk te gaan 
om veranderingen door te voeren om 
voor Hengelo een prachtige organisatie 
neer te zetten waarbij kunst en techniek 
verbonden worden.
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Zaal Zuid kunstpodium 

In 2018 heeft Zaal Zuid kunstpodium 
twee tentoonstellingen gerealiseerd met 
daarbij een educatief programma voor 
het B.O. in Hengelo. Daarnaast heeft zij 
een tentoonstellingsproject gefaciliteerd 
die door stichting Beeldruimte in opdracht 
van de provincie Overijssel en Drenthe is 
ontwikkeld. Tenslotte heeft Zaal Zuid haar 
medewerking verleend aan een project in 
het Techniekmuseum n.a.v. 150 jr. Stork.

IDENTITEIT
De eerste tentoonstelling in 2018 betreft 
IDENTITEIT waar Zaal Zuid een meer 
faciliterende rol speelt. Het project is 
door Stichting Beelruimte ontwikkeld 
en richt zich op zowel professionele 
als amateur kunstenaars. Zij worden 
uitgenodigd een werk te maken waar het 
begrip Identiteit in voorkomt. Wat betreft 
Overijssel was het resultaat hiervan in 
Zaal Zuid te zien tussen 2 februari en 10 
maart. Vier ¨boegbeelden¨, professionele 
kunstenaars uit Overijssel met een 
behoorlijke staat van dienst maakten 
uit het aanbod een selectie aangevuld 
met de voorkeur van het publiek. De 
winnaars kregen een vervolgtraject 
aangeboden met persoonlijke begeleiding 
van de boegbeelden uitmondend in een 
eindpresentatie in KiK te Kolderveen. Op 
deze tentoonstelling kwamen crca 1000 
bezoekers af. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Jop Horst
Op 15 april ging de tweede 
tentoonstelling van start, een uitgebreid 
overzicht van de Hengelose kunstenaars 
Jop Horst bij Zaal Zuid en Rijksmuseum 
Twenthe.
 
Een denker met zijn handen. Een 
aristocratische anarchist. Tekeningen, 
objecten en installaties kenmerken zich 
door een informele, speelse manier 
van werken. Constructies zijn simpel, 
fragiel en aandoenlijk maar zeker niet 
onnauwkeurig.
 
In een gelijktijdig eerbetoon presenteren 
Rijksmuseum Twenthe (Enschede) en 
Zaal Zuid (Hengelo) een keuze uit het 
veelzijdige oeuvre van de Hengelose 
kunstenaar Jop Horst (1961-2014). Op 
beide locaties was divers werk te zien: 
installaties, tekeningen, films. Bovendien 
verscheen er een publicatie met verhalen, 
tekeningen en vele foto’s en filmstills. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horst werkte bij de gratie van toeval 
en speels onderzoek, dan kwam hij tot 
verrassende ontdekkingen. En fout was 
het nooit. Hij zocht het pure, liet zich niet 
framen. Een gepolijste presentatie had 
niet zijn interesse. Apparaten als mixers, 
platenspelers, of een sinaasappelpers 
werden gebruikt als aandrijfmechaniek. 
Snoeren, stekkers, constructies bleven 
zichtbaar en toonden het ruwe materiaal. 
Het complexe werd teruggebracht tot 
de basis. Vaak werden onderdelen 
hergebruikt in nieuwe installaties.
 
 Voor collega-kunstenaars was Jop 
Horst een inspirerend voorbeeld, en hij 
werkte met velen samen. Zo maakte hij 
ondermeer deel uit van de Hengelose 
Slaapclub en de band IQ-loze Mietjes. 
In de FAB 5 namen vijf Hengelose 
kunstenaars de orde op de hak met 
ter plekke ontstane ideeën: kunst in 
wanorde.

Deze tentoonstelling trok naast de 
schoolprojecten nog eens 390 bezoekers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jop Horst
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Poëzie van het Mechanische
De najaarstentoonstelling had als titel, 
De Poëzie van het Mechanische, opening 
14 oktober t/m 9 december 2018. Een 
tentoonstelling waar het thema haar 
begin heeft in de viering en herdenking 
van 150 jaar Stork. 

De kunstenaars Mariska de Groot, Roos 
van Haaften, Veronique Schrama en 
Alexandra Roozen hebben een fascinatie 
voor techniek en natuurkundige 
fenomenen. In de installatie CineChine 
onderzoekt Mariska de relatie tussen 
optische patronen, projectie, licht, 
beweging en geluidstrillingen. Ze baseert 
zich op technieken die in de vroege 
analoge film gebruikt werden. Ook Roos 
maakt gebruik van licht die zij via een 
opstelling van spiegels laat reflecteren tot 
een caleidoscopisch geheel van vlakken 
en perspectieven. Veronique tekent op 
groot formaat industriële constructies 
met een imponerende aanwezigheid.  
Alexandra tenslotte gebruikt 
onconventionele tekentechnieken. 
Zo maakt zij tekeningen met een 
boormachine of tekent zij met een groot 
aantal potloden tegelijkertijd. De werken 
verwijzen naar zichzelf, een concrete 
esthetiek waar de menselijke hand en 
beslissingen in zichtbaar blijven.  
 
Deze tentoonstelling trok naast de 
schoolprojecten nog eens 350 bezoekers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariska de Groot

Caleidoscoop van Stork foto’s 
Caleidoscoop van Stork foto’s op 
doorzichtig doek een samenwerking 
tussen het Techniek Museum en Zaal 
Zuid. 

In het kader van 150 jaar Stork was 
van 8 september tot eind oktober 
2018 in de Storkzaal van OYFO/HEIM 
techniekmuseum een caleidoscoop van 
Stork foto’s te zien die is samengesteld 
door beeldend kunstenaar en grafisch 
ontwerpster Merit de Jong uit Hengelo. 
Merit studeerde in 1992 af aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Haar bijzondere 
werk wordt ondersteund door een 
selectie van kunst en techniek 
tekeningen van Stork uit het archief 
van het techniekmuseum. Speciaal 
voor deze feestelijke gebeurtenis van 
150 jaar Stork heeft Merit een aantal 
herdenkingsprenten in een gelimiteerde 
uitgave gemaakt en een set van 
ansichtkaarten.
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Merit de Jong
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Jeugdplein Hengelo

Via de website van Jeugdplein Hengelo 
(JPH) wordt kennismakingsaanbod 
met laagdrempelige activiteiten op het 
gebied van sport, cultuur en ontmoeting 
aangeboden door diverse aanbieders uit 
Hengelo; professionele instellingen en 
zelfstandige, commerciële aanbieders.
De activiteiten zijn hoofdzakelijk bedoeld 
voor 2,5 t/m 16 jarigen, waarbij de 
nadruk ligt op 4 t/m 12 jarigen.
Doel van de website: ouders en kinderen 
informeren over toegankelijk aanbod in 
de eigen wijk. Ook voor leerkrachten is 
JPH een vindplaats voor activiteiten.
Een tweede doel is dat na kennismaking 
een naar regulier aanbod mogelijk is. 

Jeugdplein Hengelo wordt uitgevoerd 
in opdracht van de gemeente. De 
coördinatie ligt bij Oyfo met de nadruk 
dat Oyfo op onafhankelijke wijze 
zorgdraagt voor de contacten met de 
aanbieders van sport, cultuur en welzijn.
Naast beheer van de website, PR en 
verantwoording van de gelden is Oyfo 
betrokken bij de omvorming van JHP die 
op de agenda voor 2019 staat.

Oyfo verzorgt JPH vanuit een 
combinatiefunctie, zo ook in 2018 gaat 
dit om een bedrag van € 20.000,- (40% 
subsidie met matching van 60%).

 

Aanbieders 
Aanbieders worden net als in voorgaande 
jaren na hun eerste aanmelding 
goedgekeurd door JPH voordat zij aanbod 
mogen plaatsen op de website.
Gezien de omvorming is de acquisitie 
in 2018 niet proactief geweest, nieuwe 
aanbieders wisten JPH desondanks nog 
steeds te vinden.

PR
Jeugdplein Hengelo handhaaft de 
Facebook-pagina en de maandelijkse 
activiteitenkalender die automatisch 
vanuit de website wordt verstuurd. 
Jeugdplein Hengelo is zichtbaar op 
evenementen. JPH stond twee dagen op 
de Kidslifestylebeurs ‘Kids@thepark’.

Aanbod
Het aanbod op de website blijft heel 
divers; er zijn trouwe aanbieders die met 
zekere regelmaat activiteiten plaatsen. 
Soms zijn aanbieders niet meer actief 
op JPH; van sommige is bijvoorbeeld 
de praktijk gestopt. Ook in 2018 
worden door aanbieders geregeld gratis 
activiteiten aangeboden. Het bereik is 
daarmee niet altijd meetbaar.
Kennismakingscursussen die door Oyfo 
zijn aangeboden, lopen via de eigen 
cursusadministratie. 

De Zomeractiviteiten in het kader van 
Armoedebeleid Jeugd zijn gefinancierd 
uit de speciale regeling van de Gemeente 
Hengelo.

De ambitie van het Armoedebeleid 
Jeugd: alle kinderen, ook die in 
achterstandssituaties, de mogelijkheid 
geven om hun talenten te ontdekken 
en deze te vergroten. Het doel: zoveel 
mogelijk kinderen in achterstandssituaties 
de mogelijkheid geven mee te doen 

• Door het aanbod laagdrempelig 
toegankelijk voor de doelgroep te 
maken 

• Door ondersteuningsmogelijkheden 
te geven om aan dit aanbod deel te 
nemen

Activiteiten in kader van 
Armoedebeleid Jeugd
In de zomer van 2018 organiseert 
Bibliotheek Hengelo de Zomerbieb voor 
4-10 jarigen in Hengelo die niet met 
vakantie gaan. Het totale programma is 
een samenwerking tussen bibliotheek 
Hengelo en diverse partners en met 
Jeugdplein Hengelo als vliegwiel.

Gezinnen die in aanmerking kwamen 
voor de regeling ontvingen van de 
gemeente een brief met het overzicht 
van de gratis activiteiten waaraan zij, op 
vertoon van de brief, konden deelnemen 
(+ kleine extra’s ontvingen die werden 
aangeboden). 

Oyfo participeerde als aanbieder op 
locatie Bibliotheek Hengelo Stad met 
workshops ‘groots schilderen’ en 
theaterworkshops.

Omdat het de rol van JPH is om altijd 
de activiteiten open te stellen voor alle 
kinderen in Hengelo werd het totale 
aanbod van de Zomeractiviteiten op JPH 
geplaatst. 

Oyfo bood naast de activiteiten in de 
Bibliotheek ook op locatie van het 
Techniekmuseum workshops aan: 
‘Waterbrushpen’ en ‘Boeken i.c.m. 
letters’. Gezinnen die gebruik maakten 
van het aanbod van de gemeente hadden 
gratis entree, gratis deelname aan de 
workshops en kregen een versnapering in 
het museumcafé. 
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Weekend van de 
Amateurkunst

Korte geschiedenis 
In 2018 vierde Hengelo alweer het 12 
jarig bestaan van de WAK in de stad. 
De WAK18 stond net als in 2017 voor 
‘Weekend van de Amateurkunst’.

Organisatie
De organisatie van de WAK18 werd in 
opdracht van de Gemeente Hengelo 
uitgevoerd door Simone Roerink, 
coördinatie en vertegenwoordiger namens 
de amateurkoepels, en Oyfo Kunst & 
Techniek, als organisator.

Wie zijn erbij betrokken
Hengelose gesubsidieerde (kunst)
instellingen: Bibliotheek Hengelo, 
Schouwburg Hengelo, Oyfo Kunst & 
Techniek, Federatie van Hengelose 
Muziekverenigingen, Hengelose 
Korenkoepel, Podium Kunsten Hengelo, 
Platform Beeldend Amateurkunstenaars 
Hengelo, vele winkeliers in de binnenstad, 
Brasserie So Nice en de Gemeente 
Hengelo als opdrachtgever.

Startmoment 2018 
Op 14 januari 2018 organiseerde WAK18 
bij Buitenplaats de Houtmaat voor en 
met het volledige amateurkunstenveld 
de jaarlijkse startbijeenkomst met een 
brainstorm voor de definitieve aanzet 
naar de programmering van de WAK18.

Overkoepelend thema van WAK18: ” 
Beweeg mee!”.  
 
Data WAK18
De WAK-projectweek vond plaats van 
de openingsavond op donderdag 7 juni 
tot en met zondag 11 juni. Decentraal 
organiseerde de WAK gedurende het 
hele jaar projecten in de wijken met 
betrekking tot de Community Art. 

Van 21 augustus tot en met 22 
september 2018 werd de 2e editie van 
RAAM!KUNST georganiseerd waarbij 
amateurkunstenaars exposeerden in 
etalages/winkels. Deze RAAM!KUNST 
2018 stond in het teken van het 150 jarig 
bestaan van Stork. 

De doelgroep
• Beoefenaars vanuit alle disciplines, van 

alle leeftijden, de organiserende en 
medewerking verlenende partijen, de 
inwoners van Hengelo en de bezoekers 
van de binnenstad.  

• De netwerken van amateurkunstenaars 
c.q. –verenigingen en de culturele 
instellingen- vele geïnteresseerden en 
genodigden. 

• De amateurkunstenaars 
zijn vertegenwoordigd in 4 
amateurkunstkoepels (muziek/koren/
podiumkunsten/beeldende kunst). 
Deze koepels hebben nauw contact 
met groepen/verenigingen/individuele 
kunstenaars. 

• De (aan de amateurkunst verbonden) 
professionals in alle kunstdisciplines.  
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Programma
Met de indeling van het programma 
in: KLEIN!KUNST, PLEIN!KUNST, 
STRAAT!KUNST, KROEG!KUNST en 
PARK!KUNST was er gedurende 
alle dagen binnen elk segment van 
alles te beleven voor het publiek. 
Bezoekers van de binnenstad kwamen 
de acts op straat tegen, of konden 
naar de speciale voorstellingen op de 
openingsavond (Route 074), meedoen 
aan het MEEZINGFestival, of inlopen en 
deelnemen aan workshops. 

Op de zondagochtend werd op 
het Schouwburgplein de inmiddels 
traditionele WAK-brunch met concerten 
en optredens gehouden. Nieuw was 
de opstelling van 2 geschakelde podia 
op het Schouwburgplein waarmee de 
changementen elkaar snel opvolgden.  

Op zondag 10 juni werd ook de Weustdag 
gehouden; de Weustdag en WAK18 
werkten samen in de programmering. 

Oyfo Kunst & Techniek was naast 
organisator ook deelnemer aan de WAK 
en presenteerde zich met optredens 
van de Theater- en Muziekafdeling; een 
sneak preview van de Musical, optredens 
van Pop-Lab en de blazersgroep, 
optredens door leerlingen van de diverse 
muziekdocenten in de stad en deelname 
van cursisten beeldende kunst aan 
RAAM!KUNST. 
 
 
 

Bereik
Aan de WAK18 deden ruim 1250 
amateurkunstenaars mee uit alle 
disciplines. 

PR en media
De WAK Hengelo heeft een aantal 
eigen kanalen: Facebook en Twitter 
(www.facebook.com/wak.hengelo) en 
maakt tevens gebruik van de website 
Kunst in Hengelo, de website van de 
vier Hengelose amateurkunstkoepels: 
Podiumkunsten Hengelo, Federatie 
van Hengelose Muziekverenigingen, de 
Hengelose Koren Koepel en het Platform 
Beeldend Amateurkunstenaars Hengelo 
(www.kunstinhengelo.nl). 

De WAK18 heeft programmaflyers en 
affiches uitgegeven en Centercomborden 
langs de uitvalswegen en in het centrum 
geplaatst. 

Radio Hengelo TV hield interviews en 
besteedde geregeld aandacht aan de 
WAK. Daarnaast was er aandacht in 
lokale en regionale kranten, via Wij zijn 
Hengelo (vh. Bureau Hengelo), overige 
social media, websites van verenigingen, 
groepen en samenwerkingspartners, en 
mond tot mondreclame. 

Financiën
WAK18 werd mogelijk gemaakt door 
subsidies vanuit de GIDS Gelden (Gezond 
In De Stad), Provincie Overijssel en de 
Fuldauerstichting.
Stichting Oyfo was als organisator van 
de WAK aanvrager van de subsidie en 
verantwoordelijk voor de financiële 
afhandeling.



jaarrekening
























