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1 Stand van zaken  

Wietske Tijssen heeft een vaste aanstelling voor één dag per week bij Rapucation. Zij heeft haar 

lesbevoegdheid voor het basisonderwijs en heeft een vaste aanstelling op een basisschool voor vier dagen 

per week. Johan 't Hart heeft dit jaar full time gewerkt voor de stichting. Corona heeft ervoor gezorgd dat de 

inkomsten van Rapucation sterk zijn teruggelopen. 

2 Werkzaamheden Rapucation  

www.rapucation.eu 

Centraal bij deze website staat: Wij willen dat alle leerlingen en docenten gelukkig zijn en zich kunnen 

ontwikkelen. 

Per maand bezoeken 250 bezoekers deze website 45 seconden. 

Rapucation is in 2021 opnieuw voor vier jaar geregistreerd bij het CRKBO (Centrale registratie kortdurend 

beroepsonderwijs. Een medewerker van het CRKBO is langsgekomen en ontdekte een aantal punten die 

verbeterd konden worden. Die verbeteringen zijn uitgevoerd. 

José en Johan hebben op 18 januari 2022 de ubo gegevens ingevuld voor de KvK. Een bewijs hiervan 

bevindt zich in de map ubo op intranet. 

Rapucation is benaderd door een organisatie genaamd ‘de nieuwe gevers’. Deze organisatie koppelt ANBI’s 

aan vrijwilligers die het goede doel een extra impuls kunnen geven. 

3 Coachen studenten en docenten 

www.vriendelijkordehouden.nl 

Deze site toont een groeiend aantal bezoekers. Rond 1100 bezoekers per maand. Deze bezoekers blijven iets 

langer kijken: gedurende twee en een halve minuut. Per maand bekijken zij ongeveer 2300 pagina's. 21 

procent van alle bezoekers komt terug naar de site. In al deze gegevens zit een duidelijke stijgende lijn. 

Dit jaar hebben door corona slechts 7 docenten de cursus gevolgd (In 2020 waren dat 24 docenten). De 

docenten die de cursus volgen zijn onverdeeld positief en geven een zeer hoge beoordeling: gemiddeld 9.6.  

Van het cursusboek 2021 van Vriendelijk orde houden zijn achttien exemplaren verkocht. De betalingen van 

cursussen en de verkoop van boeken verlopen via de online winkel. 

Dit jaar hadden we alle tijd om het cursusboek 2021 te redigeren. Wiepkje ’t Hart heeft hier belangeloos aan 

meegewerkt. Zij is samen met Johan ’t Hart, Michel Couzijn, Rense Houwing en Wietske Tijssen auteur van 

het boek. Eind februari 2022 komt het boek van de drukker. Voor de nieuwe versie van het Cursusboek 2022 

hebben 30 mensen aangegeven het te willen kopen. 

Johan ’t Hart heeft online gewerkt met de studenten van het Prins Claus Conservatorium in Groningen die 

daar de opleiding Docent Muziek verzorgen. 

http://www.rapucation.eu/
http://www.vriendelijkordehouden.nl/


Een lerares muziek die de cursus online volgde, ontving een diploma. Zij heeft via beeldbellen haar 

ervaringen gedeeld met de studenten in Groningen. 

Johan ’t Hart werkt aan een presentatie over de ideale onderwijsomgeving. Na elke presentatie werkt hij 

deze presentatie bij. Met dank aan Michel Couzijn, Jan Wolters, Bastiaan Bouwman, Frank de Git en Dick 

Bruinzeel 

Op 13 januari 2022 gaf Johan via beeldbellen een gastcollege aan de NHL Stenden hogeschool in 

Leeuwarden. 

5 Muziek 

De Site van de Kizzo Band heeft een nieuw naam: Conductorsband. www.conductorsband.com 

De reden hiervoor is dat Kizzo (Tiërce Person – oud-leerling van Johan) genomineerd is voor vier 

grammy’s. Daarom wilde hij een eigen website. De site van de Kizzo Band zorgde voor verwarring. 

Vandaar dat wij nu een nieuwe naam hebben bedacht. De naam Conductors Band past veel beter bij wat er 

werkelijk gebeurt in deze band. 

Johan ’t Hart heeft een aantal lessen gegeven op de muziekschool Amsterdam. Daarvoor heeft hij een nieuw 

softwareprogramma ontwikkeld in Scratch samen met Joek van Montfort. 

Wietske heeft samen met Sherwin Kerindongo met leerlingen van de Sterrenwacht een rap opgenomen. 

5 Toekomst 

• Afspraak maken ‘de nieuw gevers’ voor ondersteuning door vrijwilligers 

• De sterrenwacht maakt van de rap die Wietske en Sherwin met de kinderen maakte een Clip. 

• Samen met Arjan Anema en Davey Raabe werkt Johan ’t Hart aan een CD genaamd Blues 

Sandwich. 

• Eind februari verwachten wij het cursusboek 2022 van de drukker in een oplage van 100 exemplaren. 

• Erkenning als culturele ANBI en een aanvraag voor een Cedeo-erkenning (als de cursus weer gaat 

lopen). 

• In de nieuwsbrief vermelden we een discount van 50 euro voor docenten die in februari 2022 een 

cursus volgen. 

• MoodsCarpet buiten gebruiken i.v.m Corona, als promotie van de Conductors Band. 

• MoodsCarpet aansturen met techniek van Xbox – virtual reality. 

• Wij danken Wietske voor het vele werk dat ze ook dit jaar voor de Stichting Rapucation heeft verzet. 

 


