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1 Stand van zaken 

Wietske Tijssen werkt vanaf september 2018 één dag voor Rapucation. Voorheen werkte zij 

twee dagen voor ons. Zij heeft een inmiddels een lesbevoegheid voor het basisonderwijs en 

heeft daar een baan van drie dagen. Johan 't Hart heeft dit jaar full time gewerkt voor de 

stichting. Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de inkomsten en uitgaven van de 

Stichting Rapucation in balans zijn. 

De Stichting Rapucation is dit jaar erkent door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs 

(CRKBO). Daarmee zijn alle activiteiten van de stichting vanaf 01-07-2018 vrijgesteld van 

btw wat voordelig is voor onze klanten. Van de belasting ontvingen hiervan een bevestiging. 

2 Werkzaamheden Rapucation 2018  

Op de website van Rapucation staat het volgende ideaal vermeld: 

"In het onderwijs willen wij een veilige en vriendelijke leeromgeving creëren, zodat talenten 

tot hun recht komen en iedereen kan zijn wie die is. 

Dit ideaal gaven wij in 2018 als volgt vorm: 

Vriendelijk orde houden 

Dit jaar zijn er een aantal praktische zaken verbeterd waardoor de administratie nu 

eenvoudiger is en de betalingen soepel verlopen. Dit jaar hebben 19 docenten de cursus 

gevolgd. Ook is er op de website een tabblad gemaakt voor studenten van de HvA. In verband 

daarmee is al het materiaal op de website herzien in samenwerking met Rense Howing uit 

Nijmegen.  

Kizzo Band 

De Kizzo Band kreeg de kans om op 31 oktober te treden bij TEDxAmsterdamED in Theater 

Amsterdam. In de aanloop naar dit optreden zijn er twee try-outs gehouden in Amsterdam in 

de Bron en in Theater Vrijburcht, Technisch is de band nu een stuk verder en er is flink 

geïnvesteerd in onder andere een drumstel. Bij TEDx was de presentatie in handen van 

Sherwin Kirindongo. Hij nodigde bezoekers uit de band te dirigeren. Het thema van dat 

evenement was DutchDNA. De organisatie vroeg of de band iets kon met dit thema. Dit heeft 

geleid tot het spel DutchDNA dat prima is in te zetten bij het activeren van het publiek. Dit 

heeft geleid tot een muziekspel voor het onderwijs DutchDNA. 



Wij maken samen muziek 

Ook dit jaar is er een afsluitende voorstelling geweest bij de Sterrenwacht in Hellevoetsluis. 

Op verzoek van De Sterrenwacht maakten wij voor de methode een derde module en 

introduceerden voor de leerkrachten het nieuwe spel DutchDNA. Voor deze derde module 

hebben wij instructiefilms klaargezet op de website. Deze spelvorm kunnen de leerkrachten 

met hun leerlingen verder uitwerken. Ook zijn er namens Wij maken samen muziek twee 

projecten uitgevoerd voor Meer muziek in de klas. 

ThESEP - een project van José Caballero -   - meten van kosmische straling door 

middelbare scholieren in Bangkok 

José bedacht het project genaamd ThESEP 2018 - Thai Excellence Science Education Project. 

Dit naar het voorbeeld van het HiSPARC project in Nederland van de UvA en de VU.  

In de maanden september t/m december 2018 – voerden scholieren en studenten in Bangkok 

een ’verkenning’ uit met het verrichten van metingen aan Kosmische Straling in de buurt van 

de Evenaar. Daarvoor hebben zij gebruik gemaakt van twee MuonLab kisten met 

muondetectoren die voor het middelbare onderwijs is ontwikkeld door het Nikhef 

(Nederlandse Instituut voor Kern en Hoge Energie Fysica) op het Science Park in Amsterdam. 

De resultaten worden geëvalueerd en door docenten van de Chulalongkorn University aan het 

Thaise Ministerie van Onderwijs gerapporteerd voor eventuele voortzetting met 

medefinanciering door het Thaise ministerie. Met dit project versterkt José de talenten van 

middelbare scholieren in het Zuidoostelijk Aziatische gebied. José heeft ook contacten gelegd 

met collega docenten in Ho Chi Minh City en Can Tho (Vietnam) die belangstelling hebben 

om de verkregen onderwijs inzichten in hun respectievelijke scholen en universiteiten in te 

voeren. 

3 Website 

Naast de drie bestaande websites: 

www.rapucation.eu 

www.wijmakensamenmuziek.nl 

www.vriendelijkordehouden.nl 

is er nu een vierde website bijgekomen: 

www.kizzoband.nl 

4 Nieuwe invalshoeken 2018 

Johan 't Hart is door Han van Dien gevraagd iets te doen met de Statushouders van SET op 

IJburg. Ook daar is het thema is om het publiek actief mee te laten doen bij het muziek 

maken. In dit kader zijn al twee interactieve concerten gegeven. 

 

 

 

 



5 Toekomst 

• Johan 't Hart gaat werkzaamheden verrichting voor de Muziekschool Amsterdam 

Noord. Het betreft 10 vrijdagen op de Poolster, een basisschool in Amsterdam-Noord 

werken met een zogenaamde Hub waaraan meerdere instrumenten elektronisch zijn 

verbonden. Ook gaat Johan naschoolse activiteiten in buurthuizen geven op verzoek 

van de muziekschool Amsterdam-Noord. 

• De Kizzo Band kiest in 2019 voor concerten in kleine bezetting met steeds een andere 

gastspeler. Inmiddels werken wij samen met Leandro Maia uit Brazilië en Abdelhadi 

Baaddi. De eerste concerten vinden plaats in Theater Vrijburcht op IJburg. 

• Belangrijke stappen zijn gezet met de HvA. Wellicht is het mogelijk om met een 

grotere groep studenten samen te werken. 

• Dit jaar verkennen wij de mogelijkheden om erkend te worden als culturele ANBI. 

• Wij danken Wietske voor het vele werk dat ze ook dit jaar voor de Stichting 

Rapucation heeft verzet. Wij hopen ook dat zij in de toekomst nog veel voor 

Rapucation kan betekenen. 

 


