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INLEIDING
In het jaarverslag 2019-2020 kijken de manager en het bestuur VU Den Bosch terug op een bewogen
jaar. Bij het schrijven van dit jaarverslag staat Nederland en dus ook VU Den Bosch nog steeds in het
teken van de maatregelen rondom corona. Bij de start van de intelligente lock-down heeft VU Den
Bosch haar deuren moeten sluiten. De toen nog lopende cursussen, gestart in het najaar van 2019 en
het voorjaar van 2020, zijn op dat moment gestopt. Na enkele weken is een groot deel van de
cursussen in aangepaste vorm hervat via mail-contacten; app-contacten en via zoom- en skypesessies. Dat vroeg voor zowel docenten als cursisten flexibiliteit en extra inzet. Het bestuur en de
manager zijn er trots op dat de docenten en onze cursisten mogelijkheden hebben gevonden om,
onder de gegeven omstandigheden, een groot deel van de cursussen af te ronden. Cursussen die
nog niet afgerond zijn, zullen in augustus of september 2020 alsnog afgerond worden.

Tot onze spijt hebben we ons zomerprogramma moeten annuleren. We zagen slechts een klein aantal
inschrijvingen en we waren ondanks inspanningen en ambities nog onvoldoende in staat om een
volledig programma in digitale vorm van kwalitatief niveau aan te bieden.

Het cursusjaar van VU Den Bosch loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het opvolgende jaar. Op drie
momenten wordt een nieuw programma aangeboden: in september/oktober; in januari en in mei. We
hebben ook dit cursusjaar weer een groot aantal cursisten mogen ontvangen met een uiteenlopend
programma van kortere en langere cursussen, leergangen, lezingen, excursies en workshops. Het
bestuur dankt alle betrokken docenten, de medewerkers en de vrijwilligers voor hun inzet en alle
cursisten voor het vertrouwen in VU Den Bosch.

VU Den Bosch werkt al meer dan 95 jaar aan een laagdrempelig, breed aanbod van educatieve en
culturele activiteiten voor een brede doelgroep volwassenen in ’s-Hertogenbosch en omliggende
regio’s. Veelal groepsonderwijs op niveau en in direct contact waar ontmoeting een belangrijke rol
speelt. De coronacrisis vraagt bijzondere aandacht voor de fysieke omstandigheden, faciliteiten en
aangepast gedrag van eenieder. De manager en het bestuur werken er hard aan om in
september/oktober weer een aantrekkelijk programma aan te kunnen bieden met mooie onderwerpen,
van goede kwaliteit en in een veilige omgeving. Veilig voor cursisten, veilig voor medewerkers en
vrijwilligers en veilig voor docenten.

Wij hopen weer veel cursisten te kunnen begroeten. Want: Leren dat doen we samen!

Bart Louwers, namens het bestuur
’s-Hertogenbosch
Juli 2020
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PROGRAMMA 2019-2020
De manager van VU Den Bosch stelt drie keer per jaar een programma samen, in het najaar, voorjaar
en voor de zomer. De inhoud van het programma komt tot stand op basis van externe ontwikkelingen
in vraag en aanbod, directe vragen van belangstellenden, tips en suggesties van bekende en
onbekende docenten en op basis van historische gegevens en ervaring. Het aantal inschrijvingen
bepaalt of een programmaonderdeel daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Een enkele keer vervalt een
programmaonderdeel omdat een docent zich terugtrekt. VU Den Bosch doet haar uiterste best om bij
uitval van een programmaonderdeel de ingeschreven cursisten een alternatief te bieden.

Het aantal cursussen voor het cursusjaar 2019-2020 bedraagt 322.

322
Open Dag
Op zaterdag 31 augustus 2019 heeft VU Den Bosch haar Open Dag tussen
10.00-14.00 uur gehouden. Met een aantal van ruim 200 bezoekers was de

200

Open Dag druk bezocht. Inschrijven, vragen stellen, kennismaken en sfeer
proeven! Aansluitend hebben we afscheid genomen van onze
bestuursvoorzitter Wim Meijers.
Op maandag 9 september 2019 heeft VU Den Bosch voor de eerste keer een

115

Open Talenavond georganiseerd. Belangstellenden die niet bij de Open Dag
aanwezig konden zijn en specifiek interesse hadden in een taal, konden tussen
19.30-21.30 uur bij VU Den Bosch terecht.
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Programma najaar 2019
September tot en met december

In het najaarsprogramma ligt het accent op de start van de taalcursussen. Geheel nieuwe cursussen in
het najaarsprogramma waren:







1.651

Beginnerscursus Japans
Cursus Schrijven van een boek
9 cursussen/excursies Kunstgeschiedenis
Lezingencyclus Pelgrimage
Workshop Ken je talent
Cursus Bloemschikken

Het aantal cursisten voor het najaarsprogramma bedraagt 1.651.

Programma voorjaar 2020
Januari tot en met maart

De taalcursussen lopen in het voorjaar door. Nieuwe cursussen in het voorjaarsprogramma waren:

1.062






Masterclass Geluk
8 cursussen/excursies Kunstgeschiedenis
Cursus Armoede en ellende in het katholieke zuiden 17e en 18e eeuw
Zeven klassieke en moderne wereldwonderen



Workshop Bloemschikken

Het aantal cursisten voor het voorjaarsprogramma bedraagt 1.062.

Programma zomer 2020
April tot en met juni

In maart was het zomerprogramma 2020 gereed en 184 belangstellenden hadden zich
al ingeschreven. De inschrijvingen stopten toen duidelijk werd dat de coronacrisis
voortduurde. Daarnaast gaven docenten aan dat het moeilijk was om in korte tijd een
digitaal programma te kunnen realiseren met hetzelfde kwaliteitsniveau als hun live
programma’s. Het zomerprogramma kon in 2020 helaas geen doorgang vinden.

Covid-19

VU Den Bosch heeft hard gewerkt om de online voortgang van een groot deel van de cursussen
mogelijk te maken. Zo’n 650 cursisten zijn vanaf 30 maart al online verder gegaan met hun cursus.
Voor de cursussen die niet online konden worden afgerond, zijn de lessen met kleine groepen en
binnen de maatregelen van de overheid en RIVM, per 2 juni 2019 hervat.

6
Programmaonderdelen
Talen

203 cursisten
Docenten Engels
Simone te Lintelo
Lida Fluitsma
Adriana Hartmann
Carolijn Waterschoot
Jos Louwes

135 cursisten
Docenten Frans
Monique de Haan
Poel Cillekens
Liesbeth v.d. Hagen
José van Bussel

124 cursisten
Docenten Italiaans
Donatella v.d. Heiden
Henriette Heidstra
Guiseppe Cocomazzi

346 cursisten

127 cursisten

79 cursisten

Docenten Spaans
Maria Rodriguez
Rosa Heras
Marian Janssen
Dorothy Abraham
César Noordewier
Lesddie Saavedra
Alma Rodriguez
Laura Martinez

Docenten NT-2
Erica Huls
Marianne Jonker
Marije Jacobs
Gerrit de Jong
Mieke van Rosmalen

Docenten Duits
Els Westbeek
Marianne Jonker

9 cursisten
Docent Zweeds
Patrick Stunnenberg

33 cursisten
Docent Portugees
Maria Pereira de Souza

33 cursisten
Docent Rusissch
Ljuba Sudolskaja
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16 cursisten
Docent Indonesisch
Nur v.d. Kloet

36 cursisten
Docent Japans
Chiharu Mukai

7 cursisten
Docent Turks
Petra van Dongen

10 cursisten
Docent Latijn
Antoine v.d. Berg

Persoonlijke Ontwikkeling | 212 cursisten
Docenten: Mieke Elfers, Ary Velstra, Lia Goossens, Martijn de Jong, Sigrid Hoppener, Jules Faber,
Lyane Saarberg, Wout Plevier en Petran Liket.

Kunst en Cultuur | 567 cursisten
Docenten: Carla van Bree, Joris van Sleeuwen, Jos Wassink, Antoine v.d. Berg, Aad Engelfriet, Jopie
de Haan, Guus Wesselink, Riet van Laak, Joop de Weger, Willem Wittenberg, Marja Havermans,
Jacomijn Hendrikckx en César Noordewier.

Beweging en Ontspanning | 143 cursisten
Docenten: Jules Faber, Manon Nederpel, Hilke Vrensen, Hilde de Vries, Jules Faber, Floris van
Berkel, Marc v.d. Ven, Fang Hu en Liane Magendans.

Hobby en vrije tijd | 383 cursisten
Docenten: Denise v.d. Stappen, Marianne Parie, Marie-Louise Mettler, Marijke Lucas, Marina van
Wiggen, Marianne van Duijnhoven, Carel van Duijnhoven, Leo Geerlink, Janny van der Vloet en Jeroen
van den Bogaert.

Lezingen en excursies | 220 cursisten
Docenten: verschillende docenten uit de bovengenoemde categorieën.
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Evaluatie
VU Den Bosch wil graag weten hoe cursisten de kortere en langere cursussen, leergangen, lezingen,
excursies en workshops ervaren en hoort graag tips, suggesties, positieve en negatieve bevindingen
om zo het programma waar nodig aan te passen en zo goed mogelijk af te stemmen op de cursisten.
VU Den Bosch stimuleert de docenten om cursisten te vragen een vragenlijst in te vullen. De manager
neemt alle reacties door en neemt waar nodig individueel contact op met docenten en/of cursisten.
Uit de evaluaties blijkt dat onze docenten, de tijdstippen van de lessen en de gezelligheid in de groepen
hoog gewaardeerd worden. De belangrijkste knelpunten die genoemd worden zijn de slechte
parkeergelegenheid en de kantineruimte.
VU Den Bosch krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 8,3.

8,3

“De docent is erg goed, hulpvaardig, professioneel.”
“Gezellige en gemoedelijke ontmoetingsplek.”

VU Den Bosch werkt aan een andere samenstelling van de vragenlijsten en wil komend cursusjaar de
vragenlijsten ook digitaal aanbieden. De verwerking, terugkoppeling en het gebruik van de uitkomsten
voor eventuele aanpassingen aan het programma worden geoptimaliseerd.
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CURSISTEN
Onze cursisten zijn afkomstig uit ’s-Hertogenbosch en omgeving. Mannen, vrouwen,

2.713

volwassenen met een grote variatie aan achtergrond en een grote spreiding in leeftijd. Het
aantal inschrijvingen van het afgelopen jaar (waarin we geen zomerprogramma konden aanbieden)
bedraagt 2731. Hierin zien we ook de cursisten die zich voor meerdere cursussen
inschrijven en cursisten die gebruik maken van de mogelijkheid zich niet alleen per jaar

1.878

maar ook per half jaar in te schrijven voor een taalcursus.
Het aantal cursisten in het afgelopen jaar is gezien het vervallen zomerprogramma, niet

585

goed vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren. Als we alleen kijken naar de deelname
van de programma’s van het najaar en het voorjaar zien we een toename van 120 cursisten voor de
taalcursussen in vergelijking met het cursusjaar 2018-2019. In alle andere onderdelen zien
we een lichte afname.

Inschrijvingen per leeftijdscategorie
91-100 jaar
0%

15-20 jaar
Onbekend
1%
13%

81-90 jaar
4%

1.293

21-30 jaar
6%
31-40 jaar
6%
41-50 jaar
8%

51-60 jaar
17%

71-80 jaar
17%
61-70 jaar
28%

Spreidingsgebied inschrijvingen
Overige gemeenten
26%

Den Bosch
46%

Regio Vught
8%
Regio SintMichielsgestel
5%
Meijerijstad
2%
Maasdriel
2%

Heusden
5%

Regio Boxtel
3%

Rosmalen
3%

VU Den Bosch kent een groot aantal trouwe cursisten. Cursisten die zich voor drie of meer cursussen
volgen met een totaalbedrag van 350 euro, ontvangen een kortingsbon van 35 euro. In het afgelopen
cursusjaar hebben 49 cursisten een kortingsbon ontvangen.
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DE GEZICHTEN VAN DE VOLKSUNIVERSITEIT
Kantoor
De dagelijkse gang van zaken van VU Den Bosch is in handen van Helen van Drunen, manager. Zij
wordt bijgestaan door Marie-Louise Mettler, officemedewerker marketing & communicatie en
administratie en door Mireille du Croque, officemedewerker administratie. In totaal 1,9 fte, in dienst
van Stichting Volksuniversiteit ’s-Hertogenbosch onder Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening.

ICT
Sjak van Drunen heeft zich jarenlang, tot en met dit jaar, ingezet als vrijwilliger voor werkzaamheden op
het gebied van ICT en grote en kleine klussen in het gebouw VU Den Bosch. Komend jaar draagt hij
zijn activiteiten over aan zijn opvolger Michel Korst. Het bestuur waardeert zijn jarenlange inzet en is blij
dat Sjak nog op de achtergrond beschikbaar blijft voor advies.

Facilitaire ondersteuning
Helmuth Stuiver, Bianca Stuiver, en Desiree v.d. Westelaken gastheer en gastvrouwen, zorgen ervoor
dat onze cursisten zich welkom voelen. Als gastheer en gastvrouwen bemensen ze de
horecavoorziening, verzorgen catering en andere activiteiten en spelen een belangrijke rol in de
beveiliging van het gebouw.

Docenten
De cursussen, leergangen, lezingen, excursies en workshops worden verzorgd door docenten op ZZP
basis. Het afgelopen jaar hebben 67 docenten programmaonderdelen verzorgd. Een aantal docenten
verzorgt al jarenlang onderwijs voor VU Den Bosch, andere docenten zijn incidenteel betrokken bij VU
Den Bosch. Docenten hebben een verschillende achtergrond. Een aantal is bij voorbeeld verbonden
(geweest) aan middelbaar- en hoger onderwijs en vormen van volwassenenonderwijs, anderen zijn
deskundige professionals uit de praktijk waarover ze cursussen verzorgen.
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Bestuur
Het bestuur VU Den Bosch bestaat uit 5 leden. Het afgelopen jaar hebben er drie personele
wijzigingen plaats gevonden.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Bart Louwers, voorzitter
Patrick van der Pol, penningmeester
Hanita van Wijchen, secretaris
Marjo Verburg, bestuurslid
Henk Schuurs, bestuurslid

Het bestuur werkt onbezoldigd en is eindverantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van de
Stichting Volksuniversiteit ’s-Hertogenbosch. VU Den Bosch werkt zonder winstoogmerk en ontvangt
geen subsidies. Alle inkomsten zijn volledig afkomstig uit de ontvangen cursusgelden. Het is elk jaar
een uitdaging om enerzijds een divers cursusaanbod van goede kwaliteit aan te bieden, de
cursusprijzen aantrekkelijk en de toegankelijkheid laagdrempelig te houdende en anderzijds de
salarissen van het personeel, de vergoedingen voor de docenten en de vaste kosten van het gebouw
betaalbaar te houden.
Covid-19 heeft dit jaar een grote invloed op de financiële situatie van VU Den Bosch. Het bestuur
heeft een beroep moeten doen op de overheidsmaatregelen. De financiële bedrijfsresultaten zijn bij het
schrijven van dit jaarverslag nog niet bekend. Separaat van dit jaarverslag wordt een financiële
verantwoording afgelegd. Het bestuur stelt in augustus de jaarrekening vast.

Samenwerking
In ’s-Hertogenbosch en omliggende regio’s zijn meerdere organisaties actief op deelgebieden van de
activiteiten van VU Den Bosch. Zowel gesubsidieerde, publieke instellingen zoals Babel en SAS. VU
Den Bosch zoekt samenwerking met andere organisaties op het gebied van educatie en cultuur.
Eerdere contacten met voorheen de bibliotheek zijn hernieuwd in contacten met Babel.
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PLAATS VAN ONTMOETING
VU Den Bosch is gehuisvest in een karakteristiek pand in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Ons
gebouw is prima bereikbaar met het openbaar vervoer en vanuit ons gebouw is een bezoek aan de
Bossche binnenstad bijzonder aantrekkelijk.

Kenmerkend voor locaties in het centrum zijn beperkte parkeermogelijkheden. Tot en met 2019 had
VU Den Bosch afspraken met stadstoezicht ’s-Hertogenbosch betreffende gunstige parkeertijden en
parkeertarieven ten behoeve van cursisten en docenten van VU Den Bosch. Tot onze spijt zijn die
afspraken vervallen en gelden sinds januari 2020 de algemene parkeertijden en tarieven.

Het bestuur ziet in het karakteristieke pand ook beperkingen. Bij een concentratie van lessen op de
avonden is het aantal lokalen soms beperkt, een aantal lokalen is (te) klein. En waar we ontmoeting
belangrijk vinden, missen we een aansprekende ruimte voor die ontmoeting. De huisvesting van VU
Den Bosch staat al langere tijd op de bestuursagenda. Verbouwing, verhuizing, huur in andere locaties
zijn mogelijkheden die we sinds langere tijd onderzoeken. In het afgelopen jaar hebben we een
programmaonderdeel bij Babel gepland. De huidige actualiteit van corona en de nieuwe eisen aan
huisvesting, faciliteiten en logistiek maken niet alleen de onderwijsvorm maar ook de
huisvestingsopgave uitdagender.
Het bestuur en de manager werken aan mogelijkheden om ons pand en de voorzieningen zodanig aan
te passen dat in het nieuwe cursusjaar cursisten, medewerkers, docenten en vrijwilligers veilig kunnen
leren, verblijven, werken en ontmoeten.
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BLIK VOORUIT
We doen er alles aan om in het najaar 2020 op een veilige manier een aantrekkelijk cursusaanbod neer
te zetten. We doen dit met hygiënemaatregelen; voldoende afstand en logistieke tips in de leslokalen
en algemene ruimtes en een mix van klassikaal onderwijs met digitale leervormen. Het is spannend hoe
het publiek zal reageren. We benaderen cursisten en docenten om samen met ons een nieuw
cursusjaar mogelijk te maken. Op korte termijn is het aantal cursisten ons belangrijkste aandachtspunt;
zij moeten hun weg blijven vinden naar ons en in een veilige omgeving kunnen leren en ontmoeten.
Voldoende cursisten vormen de basis van het bestaan van Volksuniversiteit Den Bosch en zijn
noodzakelijk voor het voortbestaan.

Voor de langere termijn zijn we in gesprek met andere organisaties zoals Babel om in samenwerking
educatie en cultuur in de regio te ondersteunen en stimuleren.
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COLOFON
Uitgave
VU Den Bosch
Havensingel 24
5211 TX ’s-Hertogenbosch
Het jaarverslag is online beschikbaar op onze website: www.vudenbosch.nl/jaarverslag

Redactie en productie
Helen van Drunen
Marie-Louise Mettler-van Raamsdonk
Hanita van Wijchen

Concept & Vormgeving
Marie-Louise Mettler-van Raamsdonk

Fotografie
Beelden VU Den Bosch

Reacties
We streven ernaar om onze verslaglegging te verbeteren. Daarbij is de inbreng van kritische lezers
steeds een welkome steun. Hebt u ideeën voor verbetering? Mail dan naar info@vudenbosch.nl .

