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Samenvatting
De komst van het kabinet Rutte één najaar 2010 brengt ook een nieuw beleid met zich mee,
waardoor er enige tijd sprake is van afschaffing van de Cultuurkaart, een kaart voor jongeren
met overheidsfinanciering voor culturele activiteiten. Bovendien zou Culturele Kunstzinnige
Vorming (CKV) als verplicht vak waarschijnlijk verdwijnen. Deze veranderingen zijn de
aanleiding geweest, voor de Stichting Kunsteducatie Walcheren een onderzoek te laten doen
naar de stand van zaken van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs op Walcheren.

In deze masterscriptie wordt een overzicht gegeven van eerdere onderzoeken naar de stand
van zaken van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Bovendien wordt een overzicht
gegeven van de doelen die de overheid met het cultuureducatiebeleid in het voortgezet
onderwijs voor ogen had. Voor dit onderzoek heb ik cultuurcoördinatoren uit het voortgezet
onderwijs op Walcheren geïnterviewd. Ik heb hen gevraagd naar de mogelijke gevolgen die
bovenstaande beleidsveranderingen met zich mee zouden brengen. Hierdoor is duidelijk
geworden welke positie cultuureducatie in het schoolcurriculum heeft.

Ondanks het feit dat geen enkele school op Walcheren een actueel, vastgelegd cultuurbeleid
heeft, wordt momenteel meer ondernomen op het gebied van cultuureducatie dan bij de
komst van het beleidsprogramma Cultuur en School in 1996.1 Meerdere scholen op
Walcheren zijn bezig met diverse talentontwikkelingsprogramma’s en zijn, op twee na,
voornemens de Cultuurkaart voor schooljaar 2013-2014 aan te schaffen. Omdat er door de
overheid bezuinigd wordt op onderwijs moeten scholen ook bezuinigen. Dit heeft directe
gevolgen voor cultuureducatie voor alle leerlingen omdat het door de schoolleiding als extra
activiteit naast het reguliere lesprogramma wordt gezien. Dat het vak CKV en de
Cultuurkaart niet worden afgeschaft is positief voor de leerlingen, cultuurcoördinatoren en
Stichting Kunsteducatie Walcheren.

1

Grinten, van der, et. al. Pegasus’ vlucht gevolgd. Cultuur en School 1997-2007: doelstellingen, onderzoek en resultaten. Cultuur+Educatie
21. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland, 2008. p.5.
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Woord vooraf
Deze masterscriptie betekent het einde van de Master Kunstbeleid- en management en van
mijn stageperiode bij Stichting Kunsteducatie Walcheren. Het geeft het startsein voor een
zoektocht naar interessant werk, passend bij mij en mijn studie.
Ik ben geboren in Amsterdam maar opgegroeid op Walcheren, een regio van de provincie
Zeeland. Mijn jeugd in Middelburg heeft veel invloed gehad op het soort en de hoeveelheid
cultuur waarmee ik in aanraking ben gekomen. Het bruist hier niet van de ‘cultuur’ zoals in
een stad als Amsterdam. Hoe is mijn liefde voor kunst en cultuur ontstaan? Was dat op
school? Toen ik in 2000 in de brugklas kwam was de Tweede Fase net gestart. In de
bovenbouw kreeg ik CKV1, 2 en 3; dat was in elk geval een uitermate interessante en
plezierige inhoudelijke kennismaking. Waren het mijn ouders? Ik heb waarschijnlijk ook iets
van hen meegekregen, beiden onderlegd met brede culturele kennis en interesse in theater,
beeldende kunst en muziek.

Ik ben benieuwd naar de motieven waardoor de ene persoon zich wel tot kunst en cultuur
aangetrokken voelt en de ander niet of minder. Die nieuwsgierigheid
heeft in zekere mate geleid tot het onderwerp van deze scriptie. Ondanks dat het werken
aan dit onderzoek soms een heftige worsteling met de materie opleverde, heb ik toch ook
erg genoten van het lezen van alle literatuur en de gesprekken over cultuureducatie en de
stagetijd bij Stichting Kunsteducatie Walcheren.

Graag wil ik hier een aantal mensen bedanken voor hun begeleiding tijdens het
onderzoeksproces: Christa Kranenburg, cultuurcoördinator VO bij KEW, voor haar coaching,
bemoediging en vertrouwen. Ik ben de medewerkers van Stichting Kunsteducatie Walcheren
zeer dankbaar voor de tijd, vrijheid en bemoediging die ze me hebben gegeven.
Tevens wil ik aangeven dat Krootje mijn dank verschuldigd is voor haar advies over schrijfstijl
en taalgebruik. Mijn afstudeerbegeleider Dr. Lelieveldt wil ik bedanken voor haar
begeleiding, kennis en geduld en Dr. Haanstra voor zijn waardevolle tips gedurende de
onderzoeksperiode. Tenslotte wil ik mijn lieve familie, vriend en vrienden bedanken voor
hun interesse en bemoedigende woorden.
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Hoofdstuk 1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksonderwerp geïntroduceerd en wordt de opzet van
deze masterscriptie gegeven. Achtereenvolgens komen aanleiding, doel- en
probleemstelling, en de relevantie van het onderzoek aan bod. Daarna wordt de
onderzoeksmethode geïntroduceerd. Tot slot wordt in de leeswijzer de structuur van deze
scriptie uiteengezet en een inleiding gegeven van de gebruikte literatuur.

1.1.

Aanleiding voor het onderzoek

Stichting Kunsteducatie Walcheren
Van 1 april tot en met 30 juni 2013 liep ik stage bij Stichting Kunsteducatie Walcheren (KEW)
in Vlissingen. KEW is een centrum voor de kunsten. Quirine van der Hoeven definieert dat in
haar proefschrift Van Anciaux tot Zijlstra als volgt: “Centra voor de kunsten is een
verzamelnaam voor het geheel aan muziekscholen, creativiteitscentra en gecombineerde
instellingen waar cursussen worden gegeven op het gebied van muziek, podiumkunsten en
beeldende kunsten is een instelling die cultuureducatie verzorgt. De centra zijn stichtingen
die meestal gemeentelijke subsidie ontvangen.”2
KEW heeft als doel om zoveel mogelijk mensen op Walcheren te bereiken: “De Stichting
Kunsteducatie Walcheren zet zich in om cultuurparticipatie, in de breedste zin van het
woord, onder de Walcherse bevolking te vergroten.”3
KEW verzorgt cultureel aanbod op Walcheren, een regio van de provincie Zeeland, in
de vorm van reguliere cursussen en culturele activiteiten voor het primair onderwijs (PO) en
voortgezet onderwijs (VO).
KEW heeft vestigingen in de gemeentes Middelburg, Vlissingen en Veere en bereikt
jong en oud met cursussen op gebied van beeldende kunst, dans, theater, audiovisuele
2

Hoeven, Q., van der. Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurparticipatie en cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. Diss. SCP, 2012. p.353.
Stichting Kunsteducatie Walcheren. Kunsteducatiewalcheren.nl. Versie maart 2013. 14 maart 2013.
<http://www.kunsteducatiewalcheren.nl/>
3

7

vorming en literatuur. Muzieklessen maken geen deel uit van het reguliere cursusaanbod
van de kunstencentrum van KEW, maar wel van de culturele activiteiten in het PO en VO.
Het overige aanbod van muziekeducatie wordt verzorgd door de Zeeuwse Muziekschool in
zowel Middelburg als Vlissingen.

Ontstaan en functies KEW
KEW is in 2005 ontstaan uit een fusie tussen het Middelburgs Instituut voor Kunstzinnige
Vorming (MIKV) en het centrum voor kunsteducatie in Vlissingen. Een belangrijke taak van
KEW is het verzorgen van cultureel aanbod voor het onderwijs. Voor het PO biedt ze
cultuurmenu´s aan. Het menu is specifiek opgebouwd want de leerlingen maken met behulp
van de menu’s kennis met verschillende kunstdisciplines, zowel actief als receptief. Het
actieve gedeelte van het cultuurmenu bestaat uit een leskist met informatie en opdrachten
over een bepaald kunstdiscipline. Het receptieve gedeelte is het bezoeken van een
voorstelling of museum. Bij het doorlopen van de basisschool, groep één tot en met acht,
hebben de leerlingen aan het einde alle kunstdisciplines gehad.
Verder organiseert KEW het bezoeken van een museum en/of dansvoorstelling met
een schoolklas. KEW maakt voor de scholen een voorselectie van deze voorstellingen en
bezoeken. Een van de andere taken van KEW adviseren en ondersteunen bij de organisatie
van culturele activiteiten in het VO. Het gaat hierbij om het verzorgen van
schoolvoorstellingen en andere culturele projecten zoals workshops en kunst- en
cultuurwandelingen4. Een aantal voorbeelden van culturele activiteiten die KEW voor het VO
verzorgt zijn: workshops dans, theater, djembé, rappen, sieraden maken, tattoos maken,
mode maken, graffiti, stop motion, portrettekenen, striptekenen en film- en theaterbezoek.
Daarnaast organiseert KEW op maat gemaakte projecten en werkt daarvoor veelal samen
met musea, zoals het Polderhuis in Westkapelle en het Bunkermuseum in Zoutelande.
Voorts worden er voor alle leeftijden cursussen yoga, jazzdans, klassiek ballet,
portrettekenen, keramiek, edelsmeden, schilderen, fotografie in het kunstencentrum
aangeboden.
Voor het uitvoeren van deze zogenaamde “loket”functie voor het PO en VO wordt
KEW, naast de gemeentes Middelburg, Vlissingen en Veere, gesubsidieerd door de Provincie
Zeeland. De kernwaarden van de Provincie Zeeland voor cultuureducatie zijn: “Een
4

Stichting Kunsteducatie Walcheren. Jaarverslag 2012. Vlissingen: KEW, 2013. p.16.
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doorgaande leerlijn zowel binnen als tussen de onderwijssoorten PO en VO en HO,
samenwerking onderwijs en cultuur in netwerken en cultuureducatie met Kwaliteit.”5

Veranderingen overheidsbeleid
De overheid heeft ingrijpende veranderingen doorgevoerd in het cultuurbeleid. De toekomst
van de Cultuurkaart en het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) kwam tijdens kabinet
Rutte één ter discussie te staan. Toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs
Cultuur en Wetenschap (OCW) schafte in 2011 de Cultuurkaart af. 6 Met de Cultuurkaart
wordt getracht de drempel voor jongeren om deel te nemen aan culturele activiteiten te
verlagen. Dit gebeurt door middel van een tegoed en door kortingen waar leerlingen met de
kaart recht op hebben. Tijdens kabinet Rutte één kwam de afschaffing van CKV als
examenvak ter sprake.7
De discussie rond het mogelijk afschaffen van de Cultuurkaart en CKV als verplicht
examenvak was de aanleiding voor KEW om te laten onderzoeken hoe de aansluiting met
culturele programma’s binnen het VO behouden kan blijven. De afschaffing van de
Cultuurkaart zou er waarschijnlijk toe leiden dat onderwijsinstellingen minder
cultuuractiviteiten afnemen via KEW. Bovendien baarden de veranderingen in het
cultuureducatiebeleid van de overheid KEW ook om intrinsieke redenen zorgen. Zij vreesde
dat cultuureducatie in het VO een kleinere rol gaat spelen als deze veranderingen zouden
doorgaan. De redenen voor het in kaart brengen van de visies en het cultuureducatiebeleid
binnen het lokale VO zijn evident. KEW wil haar doel, het vergroten van de
cultuurparticipatie, bereiken en de continuïteit van de organisatie waarborgen. Tevens is ze
benieuwd naar de effecten van cultuureducatie, omdat ze wil weten of haar werk nut heeft.

5

Cultuurnetwerk Nederland. Over de infrastructuur cultuureducatie per 1 januari 2013. [Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland], 2012. p.40.
Zijlstra, H. Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid. Den Haag: Ministerie van OCW, 2011. p.40.
7
Daalmeijer, J. en J. Bartelse. Concept wetsvoorstel Havo/VWO. Den Haag: Raad voor Cultuur, 14 december 2012. p.1.
6
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1.2 Doel- en probleemstelling8

Mijn onderzoek heeft als doel het doen van aanbevelingen aan KEW over haar toekomstige
rol in het cultuureducatieveld van het VO. De visie en het beleid van Walcherse middelbare
scholen op het gebied van cultuureducatie worden met dat doel voor ogen geïnventariseerd.
Eveneens wordt nagegaan in welke mate cultuureducatie verankerd is binnen het
schoolcurriculum. In deze masterscriptie wordt geen theorie getoetst maar een
inventarisatie gemaakt van de actuele stand van zaken van cultuureducatie in het VO op
Walcheren.9

De hoofdvraag van dit onderzoek is:

Wat zijn de visies van het VO op Walcheren op de toekomstige inrichting van cultuureducatie
in het voorgezet onderwijs en welke rol kan KEW hierbij spelen?

Veranderingen in overheidsbeleid
De concrete vraag vanuit KEW is wat scholen zouden doen als de huidige opzet rondom de
Cultuurkaart zou blijven en wat scholen zouden doen als de Cultuurkaart eventueel
afgeschaft zou worden. Afschaffing van de kaart zou tot gevolg hebben dat het VO culturele
activiteiten geheel zelfstandig zou moeten financieren. In het schooljaar 2011-2012 wordt de
Cultuurkaart geheel door de overheid gefinancierd met een bedrag van vijftien Euro per
leerling. In het schooljaar 2012-2013 wordt nog een klein gedeelte van de Cultuurkaart
gesubsidieerd door de overheid en is er sprake van eventuele zelfstandige financiering door
het VO. Dit houdt in dat een school twaalf Euro per leerling voor de Cultuurkaart betaalt, dat
bedrag bestaat uit tien Euro eigen bijdrage en twee Euro administratiekosten. De school
krijgt drie Euro subsidie, waardoor een budget van vijftien Euro op de kaart staat. Dit
betekent dat scholen vanaf 2012-2013 een budget in hun begroting moeten opnemen als de
Cultuurkaart gewenst is.

8
9

Zie voor een overzicht Bijlage 3. p.88.
Periode van dit onderzoek: 1 april tot en met 30 juni 2013.
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Minister Van Bijsterveldt van OCW stelde tijdens kabinet Rutte 1 het bestaansrecht van
het vak CKV ter discussie. Cultuureducatie in het VO op Walcheren baarde KEW om die
reden ook zorgen. Hieruit zijn de volgende deelvraag ontstaan:
-

Welke visies zijn er op de rol van cultuureducatie op middelbare scholen?

-

Hoe kijkt het VO aan tegen de ontwikkelingen in het overheidsbeleid?

Uit onderzoek dat Scoop, Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling, heeft
gedaan, blijkt dat maar een klein deel van de scholen in Zeeland een visie op cultuureducatie
op papier heeft gezet.10 Voor mijn onderzoek zal ik opnieuw vragen welke visies er in het VO
zijn op cultuureducatie.11 Christa Kranenburg, cultuurcoördinator VO bij KEW, heeft intensief
contact met de meerderheid van de cultuurcoördinatoren van de middelbare scholen op
Walcheren en werkt intensief met hun samen. In de huidige situatie heeft KEW een
ondersteunende functie voor het VO. n In mijn onderzoek neem ik als deelvraag mee:
-

Hoe ziet het VO de rol van KEW bij de inrichting van de cultuureducatie voor het VO?

-

Welke inhoudelijke en financiële rol wil het VO spelen om een cultuureducatiebeleid
tot stand te brengen?

Om dit onderzoek in opdracht van KEW een bredere wetenschappelijke relevantie te geven,
is het van belang de resultaten te relateren aan discussies en visies op de rol van
cultuureducatie in het VO zoals die in recente wetenschappelijke en beleidsliteratuur naar
voren komen. Er zal een vergelijking worden gemaakt met landelijke gegevens uit de
Monitor cultuureducatie 2008-2009. Cultuureducatie in het primair en voorgezet onderwijs
onderzocht door onderzoeksbureau Oberon en dit onderzoek in het Walcherse VO. Hoe
verhoudt dit onderzoek op Walcheren zich tot de Monitor 2009? is de laatste deelvraag.
Oberon is een bureau dat gespecialiseerd is in beleidsonderzoek. Het doet onderzoek
en geeft advies in de sectoren: onderwijs, welzijn en zorg.12
In deze publicaties is de kernvraag: in welke mate is cultuureducatie verankerd in het
schoolcurriculum? Het ministerie van OCW wilde met het beleidsprogramma Cultuur en
School, dat vanaf 1997 is ingevoerd, ervoor zorgen dat cultuureducatie een sterkere positie

10

Scoop. Rapportage monitor CE-VO2012. [Middelburg], 2012. p.4. N.B: Scoop refereerde met cultuureducatie alleen aan het gedeelte dat
de overheid met het beleidsprogramma Cultuur en School voor ogen had, niet het gedeelte reguliere kunstvakken.
11
In hoofdstuk twee behandel ik het verschil tussen cultuureducatie en reguliere kunstvakken.
12
Oberon. ‘Algemeen’. Oberon.eu. Versie 2013. Bezocht op: 24-06-2013.

11

zou krijgen in het onderwijs. Middels deze monitor wordt de invloed van het
beleidsprogramma Cultuur en School in het VO gemeten. Daarom wordt in de laatste
deelvraag ook meegenomen in welke mate cultuureducatie in het Walcherse VO is
verankerd.

1.3 Onderzoeksmethoden

Voor deze scriptie worden wetenschappelijke literatuur en verschillende beleidsnota´s
bestudeerd om inzicht te krijgen in de kernbegrippen voor dit onderzoek, te weten de
context van het cultuureducatiebeleid. Een belangrijk vertrekpunt was het proefschrift van
Marie Louise Damen uit 2010, getiteld Cultuurdeelname en CKV. Studies naar effecten van
kunsteducatie op de cultuurdeelname van leerlingen tijdens en na het voortgezet onderwijs.
Het ministerie van OCW heeft de Universiteit Utrecht de opdracht gegeven het vak CKV
vanaf de start in 1999 te volgen.
Voor dit proefschrift is onderzocht of het vak CKV effect heeft op de cultuurdeelname
van de leerlingen die dit vak volgden. Het proefschrift van Damen was voor deze scriptie zeer
bruikbaar omdat het een duidelijk overzicht biedt van de geschiedenis van het vak CKV.
Tijdens de zoektocht naar literatuur valt op dat onderzoeksbureau Oberon de term
´verankeringsmaat van cultuureducatie in het VO’ gebruikt in de Monitor cultuureducatie in
het VO. Dit onderzoek is landelijk in 2006, 2007, 2008 en 2009 in opdracht van het ministerie
van OCW uitgevoerd. Om de mate van verankering van cultuureducatie in het
schoolcurriculum te meten, hebben de onderzoekers een graadmeter opgesteld aan de hand
van een aantal vragen. In deze masterscriptie wordt gebruik gemaakt van enkele vragen uit
de Monitor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Peiling 2006. Door middel van
meerkeuzevragen, die ik tijdens de interviews met de scholen aan mijn gesprekspartner
voorgelegde, probeerde ik te achterhalen in welke mate cultuureducatie verankerd is in het
beleid van de middelbare scholen op Walcheren. Hierin wijk ik af van het onderzoek door
Oberon want ik stel de vragen mondeling, zij deden dat schriftelijk. De bevindingen van het
onderzoek op Walcheren worden vergeleken met de landelijke monitor in 2009. Deze
verankeringsmaat is te meten aan de hand van een aantal indicatoren, zoals:
-

Heeft de school een cultuurcoördinator?

-

Hoeveel uren heeft de cultuurcoördinator voor zijn taken?
12

-

Welke doelen heeft de school met cultuureducatie?

-

Is het programma voor cultuureducatie samenhangend?

-

Heeft de school een doorlopende leerlijn?13

Interviews
Ik nodigde cultuurcoördinatoren, CKV-/kunstvakdocenten en directies uit voor een interview
om erachter te komen hoe zij tegen de beleidsveranderingen in het cultuureducatieveld
aankijken. Negen middelbare scholen, variërend van Lwoo tot gymnasium waren bereid mee
te werken. Deze interviews hield ik op basis van een semigestructureerde vragenlijst en een
meerkeuzevragenlijst. In hoofdstuk drie wordt de aanpak van de interviews en methoden
verder uiteengezet.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk twee bestaat uit een inleiding in de geschiedenis van cultuureducatie in het VO.
Hierbij worden de invoering van het vak CKV en de Cultuurkaart besproken. Tevens wordt
hier beschreven wat het huidige cultuureducatiebeleid van de rijksoverheid is. Voorts wordt
een overzicht gegeven van het wetenschappelijke discours aan de hand van de Monitor
cultuureducatie VO, Peiling 200614 en Peiling 200915, en het proefschrift van Marie-Louise
Damen Cultuurdeelname en CKV. Studies naar effecten van kunsteducatie op
cultuurdeelname van leerlingen tijdens en na het VO.
De onderzoeksmethode van mijn scriptie komt in hoofdstuk drie aan bod. De
deelvragen worden in hoofdstuk vier beantwoord aan de hand van de onderzoeksresultaten.
Hier worden eveneens de interviews geanalyseerd.
De conclusie, het antwoord op de hoofdvraag, en de discussie, mogelijke andere
interpretaties en visies dan de uitkomsten van dit onderzoek, worden in hoofdstuk vijf
weergegeven. Ik doe KEW in hoofdstuk zes aanbevelingen.

13

Oomen, C., et. al. Monitor cultuureducatie VO. Peiling 2006. Utrecht: [Oberon & Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten/Universiteit
Utrecht], 2006.
14
Vanaf hier wordt deze publicatie aangeduid met Monitor 2006.
15
Vanaf hier wordt deze publicatie aangeduid met Monitor 2009.
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Hoofdstuk 2
Beleidskader en kernbegrippen
2.1 Historisch overzicht van het vak CKV en de Cultuurkaart

Cultuur en School
In 1996 komen voormalig staatssecretarissen van OCW, Aad Nuis van D66 en Tineke
Netelenbos van de PvdA, met een nieuw beleidsplan genaamd Cultuur en School. Zij hebben
met dit nieuwe plan als doel dat jongeren meer culturele vaardigheden aanleren. Bovendien
moeten culturele activiteiten meer plaats krijgen binnen het onderwijs en hiervoor moet
worden samengewerkt met culturele instellingen in de buurt. Zij beogen hiermee meer
cultuurparticipatie door leerlingen tijdens hun schoolcarrière en daarna. 16
Het doel van het beleidsplan Cultuur en School is cultuureducatie te ‘verankeren’ in
het schoolcurriculum. Met andere woorden: ervoor zorgen dat cultuureducatie een sterkere
positie krijgt binnen het schoolprogramma. Een manier om tot verankering van
cultuureducatie te komen, is het onderbrengen van lesstof over kunst- en cultuur bij andere
vakken, dan is er sprake van vakoverstijging.17 Van der Grinten et. al.18 schrijven in Pegasus’
vlucht gevolgd. Cultuur en School 1997-2007: doelstellingen, onderzoek en resultaten,
onderzoek uitgevoerd in opdracht van Cultuurnetwerk, dat het begrip verankering door
toenmalig staatssecretaris van OCW, Rick van der Ploeg van PvdA, voor het eerst gehanteerd
is. Van der Ploeg wil een bestendig beleid ontwikkelen om ervoor te zorgen dat cultuur een
verankerde plek in het schoolcurriculum krijgt. Dit in tegenstelling tot de impulsen, veelal op
projectbasis, die daarvoor met het beleid aan cultuureducatie op school gegeven worden. 19
De verankering van cultuureducatie betekent dan ook, in hoeverre cultuureducatie een
vaste plaats binnen het schoolcurriculum verworven heeft. Om dat te is onderzoeksbureau
Oberon, in 2006, in opdracht van het ministerie van OCW, een monitor gestart. De
onderzoekers hebben een verankeringsmaat ontwikkeld waarmee gepeild kan worden in
hoeverre de verankering van cultuureducatie in het onderwijsprogramma succesvol is.
De situatie waarin cultuureducatie zich voor Cultuur en School bevindt, kan het beste
worden weergegeven met het volgende citaat, aangehaald in Pegasus’ vlucht gevolgd:
16

Grinten, van der, et. al. 2008: p.5.
Grinten, van der, et. al. 2008: p.25-26.
18
Grinten, van der, et. al. Pegasus’ vlucht gevolgd. Cultuur en School 1997-2007: doelstellingen, onderzoek en resultaten. Cultuur+Educatie
21. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland, 2008.
19
Grinten, van der, et. al. 2008: p.26.
17

14

“Culturele activiteiten blijven te vaak afhankelijk van enkele enthousiaste docenten. Scholen
die gebruik maken van het culturele aanbod maken niet altijd een afweging over wenselijk
doelen en inhouden van cultuur op school. Integratie van het culturele aanbod in het
schoolprogramma is vaak meer wens dan werkelijkheid; scholen organiseren culturele
activiteiten veelal buiten schooltijd en dus op basis van vrijwilligheid. Weinig culturele
instellingen bieden een op het onderwijs toegesneden pakket en overheden vinden dat het
aan samenhang en afstemming ontbreekt.”20

CKV ten tijde van de Tweede Fase
Het vak CKV1 wordt in 1998 als verplicht vak in de Tweede Fase, voor havo en vwo,
ingevoerd. Op het vmbo wordt CKV, in kleinere omvang dan bij havo en vwo, in 2003
ingevoerd.21 CKV1 heeft meer cultuurdeelname als doel en: “Het heeft als doel dat
leerlingen een gemotiveerde keuze leren maken voor betekenisvolle activiteiten op het
gebied van kunst en cultuur. Dat leren ze vooral door ervaring op te doen met deelname aan
verschillende soorten culturele activiteiten.”22
Samen met het vak CKV1 doet de kunstcoördinator zijn intrede. Doorgaans en ook in
dit onderzoek wordt deze cultuurcoördinator genoemd. De cultuurcoördinator is
verantwoordelijk voor het organisatorische en inhoudelijke deel van het vak CKV1.23
De middelbare scholen zijn verplicht om in de eerste jaren twee kunstvakken aan te
bieden, een beeldend vak en daarnaast een vak als muziek, dans of drama. In de Tweede
Fase van havo en vwo moeten alle leerlingen CKV1 volgen en afsluiten met een
einddossier.24 Zo is het gebleven ondanks de herinrichting van de Tweede Fase in 2007.
Leerlingen kunnen er echter voor kiezen, afhankelijk van het schoolaanbod, om Kunstzinnige
Culturele Vorming (KCV) te volgen in plaats van CKV1.

Kritiek op Het Studiehuis
Tegelijkertijd met de invoering van de Tweede Fase gaan er stemmen op voor de invoering
van een nieuwe didactiek, genaamd Het Studiehuis. Bij deze nieuwe aanpak hoort
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voornamelijk dat scholieren leren op een autonome en actieve wijze.25 Damen signaleert
kritiek van docenten op Het Studiehuis. Het commentaar gaat voornamelijk over de
hoeveelheid van het onderwijsprogramma. Er zijn volgens hen teveel vakken bijgekomen, en
de vakken raken daardoor versnipperd. Bovendien beklagen de scholieren zich over het feit
dat ze tal van werkstukken moeten produceren.” 26
Vanwege de hoeveelheid en de versnippering van vakken tijdens de Tweede Fase,
wordt deze in 2007 herzien. Voor cultuureducatie heeft dit als gevolg dat de vakken CKV2 en
CKV3 voortaan onder de noemer Kunst vallen. CKV1 heet vanaf september 2007 CKV. De
meningen zijn verdeeld over de keuzezelfstandigheid van leerlingen wat betreft de culturele
activiteiten. Het vak CKV bestaat uit de vier onderdelen A t/m D, deze worden domeinen
genoemd. Respectievelijk bestaan de onderdelen uit: culturele activiteiten, kennis van kunst
en cultuur, praktische activiteiten en reflectie.27
Het eerste domein culturele activiteiten is er om de leerling een zelfstandige keuze te
laten maken uit het culturele aanbod. Dit domein staat in verbinding met Domein D, waarbij
gereflecteerd moet worden op de bezochte culturele activiteit. Bovendien is er per
leerniveau een verplichting aan het aantal activiteiten dat de leerling moet beproeven.
Volgens Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) is het wenselijk dat leerlingen hierbij met
verschillende kunstdisciplines in aanraking komen. 28
Domein B kennis van kunst moet leiden tot een leerling die bewust is van de
historische context waarin een kunstwerk gemaakt is en de verschuiving in betekenis van het
werk door de jaren heen. De leerling moet kunnen aangeven wat voor relaties er zijn tussen
de inhoud, vorm, functie en historische context onderling, met andere culturen en andere
kunstdisciplines. Omdat dit een lastige opgave is volgens SLO wordt aangeraden deze
aspecten door middel van thema’s te behandelen.29
Zoals het begrip praktische activiteiten al doet vermoeden, is het de bedoeling dat de
leerling op een actieve wijze met cultuur bezig is. Hierbij is het, net als in domein A,
hoofdzaak dat de leerling leert reflecteren op de activiteit. Bovendien is dit onderdeel
slechts ter ondersteuning van de domeinen A en B.30
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Het laatste van de vier domeinen is reflectie en daarvoor moet worden geput uit de
ervaring uit voorgaande domeinen. De leerling moet zijn ervaringen en keuzes kunnen
beschrijven en onderbouwen aan de hand van de inhoud, vorm, functie en historische
context van een kunstvorm. Deze beschrijvingen moeten resulteren in een eindverslag, het
kunstdossier genaamd.31

Beginsituatie: CKV-vouchers
Om ervoor te zorgen dat leerlingen culturele activiteiten kunnen bezoeken wordt de CKVvoucher in het leven geroepen, dit is de voorloper van de Cultuurkaart. De CKV-voucher doet
eveneens zijn intrede met de invoering van de Tweede Fase, bovenbouw, in 1998-1999 in
het VO. De leerlingen krijgen de CKV-vouchers echter voor het eerst in schooljaar 19992000.32 Het ministerie van OCW wil hiermee een bijdrage leveren aan de kosten die scholen
en leerlingen moeten maken voor culturele activiteiten. Daarnaast krijgen de leerlingen een
CJP/CKV-pas, die recht op korting geeft bij culturele instellingen. Hierbij hebben middelbare
scholen de keuze om het tegoed door de leerlingen individueel, of klassikaal te besteden.33
De middelbare scholieren krijgen allemaal hetzelfde bedrag van 22,70 Euro, ondanks dat de
hoeveelheid obligatoire culturele activiteiten uit domein A per schoolniveau verschilt. Het
vmbo moet er vier, havo behoeft er zes en vwo dient er tien te bezoeken.34
De organisatie van deze CKV-vouchers wordt door de Stichting Voucher Centrale
gedaan en valt onder de verantwoordelijkheid van CJP, Stichting Cultureel Jongeren
Paspoort.35

Oude situatie Cultuurkaart
De Cultuurkaart doet in schooljaar 2008-2009 zijn intrede als vervanging van de CKVvouchers. Toenmalig minister van OCW, Maria van der Hoeven, van het CDA, stelt dat: “de
bonnen nogal ouderwets waren. Leerlingen zagen de waarde van de ‘papiertjes’ niet in en
raakten ze bovendien nogal eens kwijt.”36 De Cultuurkaart is, volgens Van der Hoeven,
administratief gezien ook handiger. Bovendien waren voorheen de bonnen slechts bedoeld
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voor de leerlingen die het vak CKV hadden. Middels de komst van de Cultuurkaart krijgt
iedere leerling budget om aan culturele activiteiten te besteden. Dit zou de
cultuurparticipatie onder jongeren nog meer vergroten.37
Op de Cultuurkaart staat, tot 2012, vijftien Euro tegoed, gefinancierd door de
overheid. De kaart geeft tevens korting op culturele activiteiten en is een middel: “waarmee
88% van de middelbare scholieren in schooljaar 2009-2010 hun kunstbezoek financierde.”38

Doorstart en huidige situatie Cultuurkaart
De Cultuurkaart heeft, dankzij het CJP, in 2012 een doorstart kunnen maken nadat
staatssecretaris Zijlstra van OCW de Cultuurkaart in datzelfde jaar afschafte. In de huidige
situatie wordt aan middelbare scholen de mogelijkheid geboden om een Cultuurkaart voor
twee Euro per leerling aan te schaffen. Een voorwaarde is dat dit gelijk voor de gehele school
gedaan wordt. Op de kaart komt vijf Euro individueel tegoed te staan, dat gefinancierd
wordt vanuit het fonds Cultuur en School. 39 Voorts kan een school ervoor kiezen het
individuele tegoed op de Cultuurkaart met tien Euro aan te vullen. Tezamen wordt dat
vijftien Euro klassikaal te besteden tegoed. Dit kan in schooljaar 2012-2013 mede doordat de
overheid éénmalig 600.000 Euro in het fonds Cultuur en School heeft gestort om de
Cultuurkaart een doorstart te kunnen laten maken. Voorheen werd de gehele vijftien Euro
per leerling door de overheid beschikbaar gesteld, waarbij de school kon beslissen of dit
tegoed individueel of klassikaal werd besteed.40
Culturele instellingen moeten een eigen bijdrage leveren van vijf procent per
betaling met de Cultuurkaart. De instellingen kunnen er echter voor kiezen die eigen
bijdrage niet te leveren. 41 Zij kiezen er in dat geval voor deze vijf procent door te berekenen
aan de klant. 42 Het aanschaffen van de Cultuurkaart kost de school twee Euro per leerling,
anders ontvangen scholen de vijf Euro individueel tegoed niet. Met andere woorden: de
school ontvangt drie Euro aan financiering van de overheid voor cultuureducatie. Echter, om
invloed te hebben op wat de leerlingen met de Cultuurkaart doen, moet de school het
tegoed nog eens met tien Euro aanvullen om het klassikaal te kunnen besteden. Uiteindelijk
37
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moet de school in schooljaar 2012-2013 twaalf Euro zelf financieren, tegenover niets het
schooljaar daarvoor (2011-2012).43
Op het moment van schrijven van dit onderzoek is CKV een verplicht examenvak voor
alle leerlingen in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Leerlingen van het gymnasium
volgen het vak KCV. De afsluiting van het vak CKV vindt plaats door middel van een
schoolexamen. De leerlingen moeten gedurende de tijd dat ze het vak CKV volgen een
dossier bijhouden van wat ze gemaakt en gezien hebben. Daarin moeten zij ook hun
reflecties op het gemaakte en bezochte werk geven. De leerling krijgt hier geen cijfer voor
maar moet het vak afsluiten met een voldoende. 44

2.2 Het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken

De Verkenningscommissie Kunstvakken brengt in maart 2010, in opdracht van het ministerie
van OCW, advies uit over: “de ontwikkeling van de kunstvakken in de tweede fase van havo
en vwo.”45 Dit onderzoek wordt kort besproken omdat het de richting aangeeft die minister
Bussemaker wellicht zal volgen in haar beslissing over het vak CKV.

Advies van Verkenningscommissie Kunstvakken over het vak CKV
“Leerlingen moeten worden opgeleid tot culturele wereldburgers en uitgedaagd worden om
gebruik te maken van hun talenten op dit gebied.”46 Specifiek voor havo en vwo in de
bovenbouw stelt de Verkenningscommissie Kunstvakken dat het vak CKV afgesloten zou
moeten worden met een eindcijfer zodat het vak meer status krijgt. Ook verwacht de
commissie dat leerlingen om die reden beter hun best voor het vak gaan doen, wat de
kwaliteit ten goede komt. Het verplicht bijscholen van docenten voor CKV zou ook voor een
hoger niveau moeten zorgen. Er zou een duidelijkere en kortere omschrijving moeten komen
van welke kennis leerlingen van kunst en cultuur moeten hebben. De Verkenningscommissie
Kunstvakken vergelijkt de gewenste aanpak met het vak KCV, waar dit al het geval is.47
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De commissie ziet de culturele activiteiten als fundament van het vak. Bij CKV gaat
het om het opdoen van ervaringen en het maakt daarbij niet uit of dat individueel of
klassikaal is. De kennis en vaardigheden die tijdens CKV worden opgedaan moeten dan ook
gaan over de culturele activiteiten en het reflecteren daarop.48
Voor de onderbouw geeft de Verkenningscommissie Kunstvakken als advies dat het
programma op zo’n manier moet worden ingevuld dat er een goede aansluiting is tussen de
kunstvakken in de onderbouw en die in de bovenbouw. Het lesaanbod moet breed blijven in
de onderbouw en het is van belang dat leerlingen in aanraking komen met begrippen die bij
bepaalde kunstdisciplines horen en dat zij deze disciplines ook kunnen analyseren.49
Voor het vak CKV moeten overkoepelende kerndoelen worden geformuleerd aan de
hand van de vier kunstvakken: beeldende kunst en vormgeving, muziek, dans, en theater.50
Voor het vmbo gelden dezelfde uitgangspunten als eerder in deze paragraaf
genoemd. Bovendien zou het programma beeldend, waarin de leerlingen van het vmbo
eindexamen doen, herzien moeten worden. Dit zal een goede aansluiting van vmbo op havo
bevorderen. 51

Internetconsultatie ‘Wetsvoorstel bovenbouw havo-vwo’
Het ministerie van OCW negeert het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken
wanneer zij in september 2012 met een internetconsultatie voor het wetsvoorstel van de
bovenbouw havo en vwo komt.
Van 20 september tot 29 november 2012 hebben middelbare scholen de
mogelijkheid om te reageren op de plannen van de overheid over veranderingen in de
bovenbouw havo en vwo. Deze adviesronde gaat onder andere over het plan CKV af te
schaffen en daar een algemene wettelijke opdracht voor culturele vorming voor in de plaats
te geven.52 De algemene vraag aan scholen is: “Welke opmerkingen heeft u over het
wetsvoorstel inzake de Tweede Fase havo/vwo?” 53
Op deze vraag hebben uiteindelijk 3908 respondenten gereageerd. Uit hun
antwoorden blijkt, dat zij niet willen dat het vak CKV wordt afgeschaft. Zij geven hier
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bijvoorbeeld als reden voor, dat er de afgelopen decennia geïnvesteerd is in het vak en dat
anders weggegooid geld zou zijn. Ook vinden zij het vak van waarde voor de leerlingen en
vrezen zij dat er op deze wijze povere cultuureducatie zou overblijven. Zij stellen dat dit
besluit ten aanzien van CKV, de adviezen van de Verkenningscommissie Kunstvakken ten
onrechte negeert.54
De adviescommissie kunstvakken vermeldt in haar adviesrapport dat het vak CKV
ervoor heeft gezorgd dat scholen en culturele instellingen langdurige relaties opgebouwd
hebben. Die relaties hebben vervolgens voor ontwikkeling van de culturele activiteiten
gezorgd.55
Bussemakers´ voorganger op OCW, minister Van Bijsterveldt, was voornemens het vak CKV
af te schaffen om meer ruimte te creëren voor de kernvakken Nederlands, Engels en
Wiskunde. 56 Toenmalig staatssecretaris Zijlstra van OCW achtte cultuureducatie in zijn
kamerbrief Meer dan kwaliteit zeer belangrijk, maar bezuinigde op culturele instellingen en
talentontwikkeling.57 Wat blijft er van cultuureducatie op middelbare scholen over als zij
minder financiële middelen hebben voor culturele activiteiten? Daarnaast raken scholen in
de ban van ranglijsten en kwaliteitseisen waaraan ze moeten voldoen, waardoor de
aandacht grotendeels bij cognitieve vakken komt te liggen. Ondanks het feit dat beide
plannen van kabinet Rutte één (het afschaffen van de Cultuurkaart en het vak CKV) geen
doorgang vinden, geven deze gebeurtenissen de toon van het discours van de afgelopen
maanden aan.

54

Overheid. ‘Verslag internetconsultatie wetsvoorstel bovenbouw havo-vwo’. Overheid.nl. Versie 05-06-2013. Bezocht op 06-07-2013. p. 4-

5.
55

Leden adviescommissie kunstvakken 2010: p.19-20.
Leeuwerink, A. “Bussemaker wil ckv en cultuurkaart behouden”. Theaterkrant.nl, 18-12-2012.
57
Zijlstra, H. Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid. Den Haag: Ministerie van OCW, 2011.
56

21

2.3 Visiebrief ‘Cultuur beweegt’ van minister Jet Bussemaker van OCW

Op 10 juni 2013 komt minister Bussemaker van OCW met haar visie Cultuur beweegt. De
betekenis van cultuur in een veranderende samenleving. De minister heeft in haar visiebrief
een beduidend positievere kijk op cultuur dan toenmalig staatssecretaris Zijlstra, die
daarvoor verantwoordelijk voor dit beleidsonderwerp was. Ze lijkt meer waardering te geven
aan de intrinsieke en maatschappelijke waarde van cultuur. Zijlstra leek de waarde van
cultuur hoofdzakelijk uit te drukken in een economische waarde en deed dit met name met
betrekking tot de creatieve industrie. Ook Bussemaker hecht waarde aan de bevordering van
de creatieve industrie, zij het met een andere drijfveer dan Zijlstra.
Bussemaker vindt cultuureducatie belangrijk vanwege de creatieve ontwikkeling van
kinderen. Deze ontwikkelingen zijn volgens haar nodig omdat de maatschappij verandert en
er in de toekomst bijvoorbeeld beroepen zullen zijn waar we ons nu geen voorstelling van
kunnen maken.58 Dit noemt zij de “21st Century Skills: het vermogen om in te spelen op
veranderingen, met creatieve en inventieve oplossingen.”59 De creatieve industrie zou
oplossingen voor sociale kwesties kunnen vinden. Daarom zijn er dan ook creatievelingen
nodig, en ook om ervoor te zorgen dat de kennissamenleving kan blijven groeien.

De toekomst van de Cultuurkaart
De minister biedt in haar visiebrief in juni 2013 helderheid over de toekomst van de
Cultuurkaart. Bussemaker vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich blijven
ontwikkelen op cultureel gebied. Ze wil hiervoor vanaf 2013-2014 dan ook 4,9 miljoen per
schooljaar beschikbaar stellen. De situatie van de kaart blijft grotendeels hetzelfde als in
schooljaar 2012-2013. Echter, scholen die ervoor kiezen een vrijwillige bijdrage van tien Euro
te verschaffen hoeven geen vergoeding meer te betalen voor de pas zelf. De vijf Euro
financiering vanuit de overheid komt in dat geval geheel ten goede aan de school.
Bussemaker hoopt met deze aanpak alle leerlingen in het VO te bereiken. 60 Voor de
Cultuurkaart nieuwe stijl wordt de komende tien jaar ongeveer 50 miljoen Euro
gereserveerd. Dit budget komt voor een groot deel uit het restant van middelen van het

58

Bussemaker, J. Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving. Den Haag: Ministerie van OCW, 2013. p.3.
Bussemaker 2013: p.3.
60
Bussemaker 2013: p.7.
59

22

frictiekostenbudget, namelijk 37,9 miljoen. Dit bedrag wordt aangevuld met al
gereserveerde middelen op de begroting voor cultuur tot 50 miljoen Euro.61
De vraag is echter of scholen het komende schooljaar (2013-2014) en de
daaropvolgende jaren ook voldoende private financiering hebben of dat de Cultuurkaart ten
dode opgeschreven is. Doordat de overheid de financiering niet geheel aan de scholen
overlaat, bevindt cultuureducatie, zoals men met het project Cultuur en School voor ogen
had, zich al in een minder lastige situatie dan toen er sprake was van definitieve afschaffing
van de kaart.

Toekomstige situatie van het vak CKV
In juni 2013 is er niet tegelijkertijd met een besluit over de Cultuurkaart, een besluit over het
vak CKV. Minister Bussemaker vindt dat cultuuronderwijs sterker verankerd moeten worden
in het schoolcurriculum en schrijft in haar visiebrief: “Om ervoor te zorgen dat die
verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk wordt ingevuld en de positie van cultuur in het
onderwijs steviger wordt, wil ik dit samen met de staatssecretaris van Onderwijs in een
bestuurlijk kader vastleggen. Beoogde partners hierin zijn de PO-raad en lokale bestuurders.
Hiermee spannen we ons langere tijd in voor goed cultuuronderwijs. We maken afspraken
over inzet van tijd, geld en faciliteiten.”62
Op vijf juli 2013 komt staatssecretaris van OCW Sander Dekker, van de VVD, met een
summier nieuwsbericht dat het kabinet voornemens is het vak CKV een verplicht examenvak
te laten blijven. Het kabinet zal Stichting Leerplan Ontwikkeling(SLO) laten onderzoeken hoe
het vak beter kan worden gemaakt voor de leerlingen. Hier legt het ministerie van OCW voor
een tweede keer het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken naast zich neer. De
commissie heeft namelijk in haar rapport reeds adviezen gegeven over hoe het vak
geoptimaliseerd kan worden.63
Kabinet Rutte twee wil dat iedere leerling kwalitatief hoogwaardige cultuureducatie
krijgt. Ook hecht zij grote waarde aan de kwaliteit van de kernvakken Nederlands, Engels en
Wiskunde. Minister Bussemaker onderkent echter dat het afschaffen van CKV als examenvak
waarschijnlijk niet leidt tot een hoger niveau van de kernvakken. Het niveau van kunst- en
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cultuureducatie moet omhoog en daarom geeft het kabinet scholen meer ruimte. Het
verplicht aantal activiteiten per opleidingsniveau wordt afgeschaft.64

Cultuureducatiebeleid door de jaren heen
Voormalig staatssecretaris Van der Ploeg (PvdA) van OCW wil met zijn Actieplan
Cultuurbereik in 2001 kunst en cultuur toegankelijk maken.65 Cultuureducatie moet
leerlingen een inleiding bieden in de kunst en cultuur om ervoor te zorgen dat zij
weerbaarder zijn voor: “de economisering, verzakelijking en commercialisering van de
samenleving.”66 Eveneens is Van der Ploeg van mening dat het ervaren van kunst
belangrijker is dan de verplichting hiertoe. Van der Ploeg biedt de leerlingen de mogelijkheid
culturele ervaringen op te doen door de cultuurvouchers in te voeren. 67
In 2004 staat volgens Quirine van der Hoeven bij staatssecretaris Medy van de Laan
(D66) van OCW, cultuureducatie weer op de agenda. Van der Hoeven schrijft hierover dat
Van der Laan het als onontbeerlijk deel van het gehele onderwijsprogramma zag. Bovendien
zou cultuureducatie volgens haar de “Zij omschrijft ontwikkeling van kinderen en jongeren
stimuleren. 68
Toenmalig minister van OCW Ronald Plasterk (PvdA) heeft met zijn beleidsplan Kunst
van leven cultuurparticipatie als speerpunt. Daarvoor wordt het Fonds voor
Cultuurparticipatie dan ook opgericht. Plasterk geeft in zijn brief over de voortgang van het
beleidsplan cultuureducatie aan, dat het SCP al tekenen ziet van meer cultuurdeelname door
jongeren. Plasterk ziet dit als een reden om te continueren in het mogelijk maken van
cultuurparticipatie voor een breed publiek.69
Cultuureducatie als speerpunt ‘op zich’ komt pas met de cultuurnota van
staatssecretaris Zijlstra van OCW op gang. Zijlstra stelt in 2011 in zijn uitgangspuntenbrief:
“Het is belangrijk om alle kinderen actief in aanraking te brengen met cultuur. Ik wil mij
daarom vooral richten op de culturele ontwikkeling van leerlingen in primair en voortgezet
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onderwijs en hun leraren. Binnen de basisinfrastructuur zal ik toegankelijkheid voor kinderen
en jongeren borgen. Educatie is dan ook een criterium bij aanvragen.”70
Hoewel cultuureducatie significant wordt geacht in het overheidsbeleid is er een
verschuiving waarneembaar van het bevorderen van publieksbereik bij toenmalig
staatsecretaris Van der Ploeg van OCW naar cultuureducatie als economisch instrument bij
Zijlstra en Bussemaker.71 Voor dit overzicht wordt gebruik gemaakt van het proefschrift Van
Anciaux naar Zijlstra, van Quirine van der Hoeven, dat zij voor het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) heeft geschreven.
Van der Hoeven signaleert het gebruik van bepaalde beleidsinstrumenten om
drempels voor cultuurparticipatie te verlagen. Dit kunnen praktische drempels zijn zoals het
busvervoer naar een culturele instelling. Een andere drempel is de culturele drempel. Bij
deze term gaat het om het verwerven van kennis over cultuur ofwel cultuureducatie. De
Cultuurkaart is een beleidsinstrument dat de financiële drempel van cultuurparticipatie
verlaagt.72

2.4 Opbrengsten van cultuureducatie
In de twee publicaties die voor dit onderzoek gebruikt worden, wordt allebei op een andere
manier ingaan over de opbrengsten van cultuureducatie. In de publicatie van Damen wordt
over effecten gesproken, in de monitoren is gevraagd naar de opbrengsten van
cultuureducatie die scholen waarnemen. Deze uitwerkingen van cultuureducatie worden
ook met de resultaten gepresenteerd.

Publicatie Marie-Louise Damen
Marie-Louise Damen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van CKV op cultuurdeelname
van havo en vwo leerlingen. Uit het proefschrift van Damen blijkt dat de effecten van CKV in
de zes jaar nadat leerlingen het vak hebben gevolgd klein zijn. Leerlingen blijken weer in hun
oude gewoontes te vervallen en even weinig als voorheen aan culturele activiteiten deel te
nemen. Eveneens blijkt de sociale gelijkheid in cultuurparticipatie onveranderd. Tevens blijkt
uit dit onderzoek dat ouders grote invloed hebben op de cultuurdeelname van hun kinderen.
70
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Het opleidingsniveau van kinderen kan hoger worden door hun cultureel actieve ouders. Het
opleidingsniveau van leerlingen heeft vervolgens weerslag op de latere cultuurdeelname na
de middelbare school, deze wordt namelijk groter bij een hoger opleidingsniveau. De
conclusie van het proefschrift van Damen is dat CKV1 geen invloed heeft op het verkleinen in
de sociale ongelijkheid tussen lager en hoger opgeleiden wat betreft cultuurdeelname.73
Hierbij moet benadrukt worden dat dit onderzoek de effecten van twee tot zes jaar
na CKV1 heeft gemeten. Het zou dus kunnen dat dit vak na deze periode van zes jaar toch
effect heeft, hier is echter nog geen onderzoek naar gedaan. Aan dit gegeven besteedt
Damen in haar discussie ook aandacht, wellicht is er te vroeg gemeten, stelt zij. Dit argument
weerlegt ze echter met de stelling dat er in ander onderzoek naar kunsteducatie geen
aanwijzingen te vinden zijn, dat er een verband is tussen effecten van cultuureducatie en de
tijd die nodig is om effect te waar te nemen.
De cultuurparticipatie van leerlingen is verhoogd gedurende de periode dat ze het
vak CKV1 volgen en dan het meeste bij de traditionele vormen van cultuur. 74 “Gegeven het
genre van de gekozen culturele activiteiten, verandert de complexiteit van de gekozen
culturele activiteiten niet onder invloed van CKV1.”75
In de discussie van het proefschrift van Damen wordt ook aangekaart dat de
hoeveelheid uren CKV in relatie staat tot het opleidingsniveau.76 Uit het onderzoek van
Damen is gebleken dat cultuurdeelname van ouders samenhangt met het opleidingsniveau
van leerlingen. Verondersteld kan worden dat vwo-leerlingen al meer in aanraking komen
met cultuur, en dat het daarom belangrijker is vmbo’ers meer in aanraking te laten komen
met cultuur als het doel van cultuureducatie, cultuurparticipatie is. De vmbo’ers vormen een
groot deel van de leerlingenpopulatie in Nederland. Een van de conclusies van het
proefschrift is dat kunst ‘jong geleerd, oud gedaan’ is.77
Damen stelt eveneens: “Het eerste opvallende verschil is dat bij CKV1 in principe een
groot aantal kunstdisciplines aan de orde komt, terwijl de eerder onderzochte kunstvakken
zich op een kunstdiscipline richten.”78 Dit is een belangrijk punt gezien de eventuele
afschaffing van CKV1 omdat de Walcherse praktijk uitwijst dat er veelal beeldende vorming
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en muziek als kunstvakken worden gegeven. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bepaalde
kunstvakken hebben geleid tot meer cultuurdeelname. Wellicht komt dit door de intensiteit
van de vakken. Het nadeel van CKV is dat er relatief weinig diepgang kan plaatsvinden
doordat in een beperkte tijd een scala aan disciplines de revue moet passeren.79 “CKV1 heeft
daarnaast de professionalisering van het educatief werk door culturele instellingen een
impuls gegeven door de noodzaak om het cultureel aanbod op een aantrekkelijke manier te
presenteren aan jongeren en waar nodig geschikt te maken voor deze doelgroep.80”
Het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken is om een kortere en
duidelijkere omschrijving opstellen van de kennis die leerlingen op moeten doen.81 Als de
overheid dit advies zou overnemen, wordt het eenvoudiger om de effecten van
cultuureducatie te meten.

Publicatie Monitor 2006 en 2009
Oberon is een onderzoeksbureau, gespecialiseerd in beleidsonderzoek. Het voert onderzoek
uit en geeft advies in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg.82
In deze publicaties, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, is de
kernvraag in welke mate cultuureducatie verankerd is in het schoolcurriculum. Dit wordt
gemeten omdat de overheid dit doel met de implementatie van het beleidsprogramma
Cultuur en School, in 1997, voor ogen had. Middels de Monitor cultuureducatie in het
voortgezet onderwijs Peiling 2006 worden de ontwikkelingen van cultuureducatie binnen het
onderwijsprogramma periodiek gemeten. Dit is voor de jaren 2007, 2008 en 2009 ook
gedaan. Op deze manier laat het ministerie van OCW zich informeren over de situatie van
cultuureducatie. De onderzoekers van deze monitor hebben een verankeringsmaat
opgesteld. De mate van verankering wordt gemeten aan de hand van een aantal indicatoren,
die door middel van meerkeuzevragen vastgesteld worden.
De Monitor 2006 wordt gebruikt voor dit onderzoek omdat daar de onderzoeksopzet
en indicatoren van verankering van cultuureducatie in het schoolcurriculum uitgebreid
besproken worden. Dit onderzoek moet fungeren als start en nulmeting voor het meerdere
jaren monitoren van cultuureducatie in het VO. Zij signaleren dat cultuureducatie tot dan
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toe voornamelijk een beleidsbegrip is en vragen zich af in hoeverre het geoperationaliseerd
is op middelbare scholen. Voor deze monitor 2006 wordt gekeken naar wat er vakinhoudelijk
aan cultuureducatie op de scholen wordt aangeboden. Op welke wijze cultuureducatie
wordt aangeboden, of de school een visie heeft geformuleerd en financiën gereserveerd.
De meest recente meting, uit voorjaar 2009, wordt in hoofdstuk vier, paragraaf vijf,
vergeleken met de resultaten op Walcheren. De Monitor 2009 is anders dan voorgaande
omdat hierin ook de resultaten van het onderzoek in het PO worden gepresenteerd en
vergeleken. Die samenvoeging van PO en VO is ook gelijk het nadeel van deze meest recente
monitor. De resultaten van het onderzoek naar het VO worden beknopter gepresenteerd
dan in voorgaande monitoren. In de Monitor 2006 komen de meerkeuzevragen die ik ook
tijdens dit onderzoek aan de scholen gesteld heb, uitgebreider aan bod.
Voor het onderzoek van Oberon zijn 611 scholen in Nederland benaderd om een
digitale vragenlijst in te vullen. Scholen die niet reageerden, hebben telefonisch een verkorte
vragenlijst voorgelegd gekregen. Uiteindelijk zijn de vragen door 54% van de scholen
beantwoord. Voorts is er een discussiebijeenkomst gehouden. 83 In deze versie wordt
hoofdzakelijk ingegaan op het aantal uren voor en de invulling van cultuureducatie, een
geformuleerde visie, een doorlopende leerlijn, samenwerking met culturele instellingen en
vakkenintegratie. Bovendien wordt er, in tegenstelling tot eerdere versies, gevraagd naar de
opbrengsten van cultuureducatie. 84
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2.5 Kernbegrippen

Kunst- of cultuureducatie?
Het begrip cultuureducatie heeft verschillende benamingen gehad, van kunstzinnige vorming
naar kunsteducatie tot cultuureducatie.85 Onder cultuureducatie vallen kunst, erfgoed en
media, terwijl kunsteducatie verwijst naar beeldende en uitvoerende kunstvormen.
Hoe wordt het begrip cultuureducatie in het culturele veld gebruikt? In het
beleidsprogramma Cultuur en School wordt cultuureducatie als volgt gedefinieerd: “Alle
vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet.”86 Cultuurnetwerk,
nu het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), geeft daarnaast
nog een extra definitie: “Cultuureducatie is ook de verzamelnaam voor kunsteducatie,
erfgoededucatie en media-educatie.“87 Cultuureducatie is daarmee een breder begrip dan
kunsteducatie. “Het begrip cultuureducatie verwijst bovendien zowel naar onderwijs met
kunst als onderwijs over kunst, cultureel erfgoed en media.”88 De Onderwijsraad hanteert
dezelfde definitie als Cultuurnetwerk, maar voegt hier literatuureducatie aan toe.
De breedte van het begrip cultuureducatie blijkt eens te meer, wanneer het
toegepast wordt in het VO. De culturele activiteiten voor het vak CKV en de inhoud van het
reguliere lesprogramma, kunstvakken als handenarbeid en tekenen, kunnen onderscheiden
worden. Damen stelt in haar proefschrift dat voor de invoering van de Mammoetwet
leerlingen vooral traditionele cultuur te zien kregen. Zij schrijft dat hier echter verandering in
is gekomen door de populaire jongerencultuur en het groeiende cultuurrelativisme.89 Tevens
leert de praktijk op de middelbare scholen op Walcheren, dat daar het brede begrip
gehanteerd wordt, mede door de activiteiten op het gebied van straatcultuur (zoals rap en
streetdance) en het aanbod op het gebied van het nieuwe media.
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Kunst- of cultuurcoördinator?
Tijdens de invoering van het vak CKV is ook het beroep van de kunstcoördinator: “de
inhoudelijke organisatoren van het vak” 90 ontstaan. Voor dit onderzoek wordt de term
cultuurcoördinator gehanteerd, omdat het begrip kunstcoördinator specifiek bij het vak CKV
hoort.

Actief, receptief en reflectief
Cultuureducatie kan zowel actief als receptief plaatsvinden. In een notendop houdt actieve
cultuureducatie in dat de leerling zelf een cultuurvorm beoefent, receptieve cultuureducatie
is het ervaren van een cultuurvorm, en reflectief betekent dat de culturele activiteit moet
worden beschouwd.
Folkert Haanstra en Jacob Oostwoud Wijdenes behandelen deze begrippen in de
publicatie Over actief, receptief en reflectief. Literatuurverkenning samenhang
kunsteducatie. Zij noemen het eerste begrip bij voorkeur productief in plaats van actief.
Deze term staat voor: “de uitvoerende praktijk: het (leren) omgaan met de materialen,
gereed- schappen en instrumenten (waaronder ook het eigen lichaam wordt begrepen) ten
einde zelf kunst(zinnige producten) voort te brengen. Receptief staat voor de confrontaties
met kunst: het (leren) ervaren en ondergaan van (kijken en luisteren naar)
tentoonstellingen, concerten, voorstellingen, vertoningen, optredens en uitvoeringen van
(amateur)kunstenaars. Reflectief staat voor de theoretische kant van productieve en
receptieve praktijken: enerzijds kennis(nemen) van materialen, gereedschappen,
instrumenten, technieken, werkwijzen en opvattingen daarover en anderzijds
kennis(nemen) van vormgevingen en betekenissystemen en het (leren) beschouwen en
interpreteren van (eigen en andermans) kunst(zinnige)werken, binnen bepaalde contexten
(persoonsgebonden, historische, culturele).”91
Bij de term reflectief benadrukken Haanstra en Oostwoud Wijdenes dat het hier om
kunsteducatie gaat waarbij toegelegd wordt op het bijschaven van productieve en
receptieve kennis en vaardigheden. Zij stellen dat de begrippen weliswaar losstaand
geformuleerd worden maar dat ze in onderwijspraktijk met elkaar verbonden zijn. Naast het
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opdoen van vaardigheden gaat het ook om inzicht en moet na actieve en/of receptieve
kunsteducatie in ieder geval reflectie volgen. 92

Het belang van cultuureducatie
In het Regeerakkoord van kabinet Rutte één, in september 2010, wordt de afschaffing van
de Cultuurkaart aangekondigd. 93 Ondanks dat de kaart een doorstart maakt is lange tijd
onzeker wat ermee gaat gebeuren. Voorts doet ook de eventuele afschaffing van het vak
CKV veel stof op scholen opwaaien. Het afschaffen van CKV als verplicht vak zou ook
negatieve consequenties kunnen hebben voor de latere buitenschoolse cultuurparticipatie
van deze generatie.
De Raad voor Cultuur beschrijft in een advies aan minister Bussemaker over
cultuureducatie in het VO dat de significantie van cultuureducatie benadrukt wordt door het
feit dat CKV een verplicht examenvak is voor de bovenbouw. Het bevreemd de Raad voor
Cultuur dan ook dat voormalig minister Van der Hoeven, van OCW, voornemens was de
beslissing over het wel of niet behouden van het vak CKV bij de middelbare scholen neer te
leggen, door het vak niet meer verplicht te willen stellen. Volgens de Raad voor Cultuur zou
dit ten koste gaan van de doorlopende leerlijn voor cultuureducatie die men door middel
van overheidsbeleid juist probeert te implementeren in het onderwijsprogramma. Zij vinden
het onbezonnen om actief cultuureducatiebeleid in het PO te ontwikkelen en dit vervolgens
niet door te trekken naar het VO.94
Ook Quirine van der Hoeven beschrijft het belang van het cultuureducatiebeleid van
de overheid. Zij stelt in haar proefschrift Van Anciaux tot Zijlstra: “Het project Cultuur en
School draagt zichtbaar en meetbaar bij aan de toename van projecten en activiteiten in het
primair en voortgezet onderwijs. Een kanttekening daarbij is dat men nauwelijks werkt met
een samenhangend programma of doorlopende leerlijn.” 95
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Hoofdstuk 3
Onderzoeksmethoden
3.1. Inventarisatie van het VO en de Cultuurkaart

Het doel was om per schoolafdeling (lwoo, vmbo, havo, vwo) zowel cultuurcoördinator als
de directie van een school te interviewen. De cultuurcoördinator en een directielid hebben
een andere functie binnen de school en daarom wellicht ook een andere visie. Om de visie
en het beleid van een school te bespreken, is het van belang beide aan het woord te laten.
Verondersteld werd dat zij samen beslissingen nemen over cultuureducatie, waarbij de
directie zeggenschap heeft over de financiën en de cultuurcoördinator vermoedelijk
inhoudelijk aan de touwtjes trekt. De eerste stap in mijn onderzoek bestond uit het maken
van een inventarisatie van de soorten VO op Walcheren, de aanwezigheid van de
Cultuurkaart en bij afwezigheid daarvan de redenen. De resultaten hiervan worden getoond
in de drie tabellen hieronder.

Schoolsoorten

Aantal scholen in
responsgroep

Praktijkschool

1 (10%)

Vmbo

4 (40%)

Havo/vwo en gymnasium

2 (20%)

Scholen met breed onderwijsaanbod (vmbo, havo, vwo)

1 (10%)

Overige (school voor asielzoekers, en lwoo)

2 (20%)

Tabel 1. Overzicht van soorten VO op Walcheren.96

In de volgende tabel geef ik een overzicht van de te interviewen scholen op Walcheren.
Hierbij is een tabel voor Middelburg en een tabel voor Vlissingen gemaakt omdat dit de twee
steden zijn waarin voortgezet onderwijs gegeven wordt. Voor de tabel heb ik bovendien
geïnventariseerd of de school de Cultuurkaart heeft en zo niet wat de reden daarvoor is.
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Te interviewen scholen in

Niveau

Bijzonderheden

Middelburg

Cultuurkaart
2012-2013

Christelijk

Bestaat uit drie

Scholengemeenschap

afdelingen

Walcheren (CSW)
CSW Toorop

Vmbo

Ja

CSW Van de Perre

Havo/vwo

Nee, wel 15
Euro voor
cultuureducatie
gereserveerd.

OPDC Griffioen

Lwoo

Onderdeel van CSW

Stedelijk

Bestaat uit twee

Scholegemeenschap

afdelingen

Nee

Nehalennia
Nehalennia Kruisweg

Vmbo

Ja

Nehalennia Breeweg

Havo en vwo

Ja

Het Molenwater

School voor

Onderdeel van CSW en

anderstaligen

Nehalennia

Nee

leeftijd 12 – 18
jaar
Calvijn College

Vmbo

Ja

Het Bolwerk

Praktijkonderwijs

Nee

Tabel 2. Overzicht van middelbare scholen in Middelburg en de aanwezigheid van de
Cultuurkaart in het schooljaar 2012-2013.97
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Te interviewen scholen

Cultuurkaart

in Vlissingen
CSW Bestevaer

Vmbo en havo en vwo

Ja

brugklas
Scheldemond College

Vmbo, havo en vwo

Ja

Tabel 3. Overzicht van middelbare scholen in Vlissingen en aanschaf Cultuurkaart 20122013.98

Wat opvalt is dat een aantal scholen geen Cultuurkaart heeft. De kaart moet in het
schooljaar 2012-2013 grotendeels door de middelbare scholen gefinancierd worden. Is dat
de reden dat een aantal Walcherse scholen geen Cultuurkaart heeft aangeschaft?
Het OPDC Griffioen, Het Bolwerk, Het Molenwater en CSW Van de Perre noemen,
tijdens de gesprekken die ik met de cultuurcoördinatoren van deze scholen heb,
verschillende redenen voor het feit dat ze in het schooljaar 2012-2013 geen Cultuurkaart
hebben. CSW Van de Perre was te laat met aanvragen maar heeft een bedrag van 10 Euro
per leerling voor cultuur gereserveerd op de begroting.99 Het Bolwerk vond de Cultuurkaart
overbodig omdat de school slechts een klein budget aan cultuureducatie besteedt. Het
Molenwater heeft geen Cultuurkaart omdat dat organisatorisch niet rond komt. De school is
onderdeel van zowel CSW als Nehalennia. De cultuurcoördinator van OPDC Griffioen is met
verlof op het moment van aanvraag van de Cultuurkaart, waardoor deze taak vermoedelijk is
blijven liggen.100 De overige scholen binnen het VO hebben de Cultuurkaart voor het
schooljaar 2012-2013 wel.101
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Stichting Kunsteducatie Walcheren. Jaarverslag 2012. Vlissingen: KEW, 2013.
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Francke, H. Persoonlijk interview. 03-06-2013.
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3.2 Opzet van de vragenlijsten voor de interviews
Tijdens de interviews heb ik gebruik gemaakt van meerkeuzevragen, en overige102 vragen.
Een groot gedeelte van de meerkeuzevragen aan de cultuurcoördinatoren zijn overgenomen
uit de Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs. Peiling 2006. Alle overige vragen en
meerkeuzevraag 5a heb ik, in overleg met het KEW, opgesteld en toegevoegd om
duidelijkere antwoorden op onze deelvragen te krijgen.
Voor het opstellen van de interviewvragen heb ik gekeken naar de belangrijkste
indicatoren voor de verankeringsmaat van cultuureducatie in het VO. Deze indicatoren zijn:
o Heeft de school een cultuurcoördinator?
o Is er een schriftelijk vastgelegde visie?
o Is er sprake van structurele samenwerking met culturele partners?
o Wordt cultuureducatie geëvalueerd?
o Is er sprake van structurele financiën, een meerjarenbegroting?
o Is er een samenhangend programma van en draagvlak voor cultuureducatie?
o Zijn er goede accommodaties voor cultuureducatie?103

In onderstaande tabel (vier) wordt een overzicht gegeven van de oorsprong van de
meerkeuzevragen. In de eerste kolom staat de vraag met het nummer, zoals in de vragenlijst
aan de cultuurcoördinatoren staat. In de tweede kolom staat het nummer, waar dezelfde
vraag in de directievragenlijst te vinden is. Op deze manier is het voor de lezer direct
inzichtelijk welke vragen niet aan de directies zijn gesteld.
Voorts heb ik vragen geselecteerd waarmee een impressie van de mate van
verankering van cultuureducatie in het VO op Walcheren verkregen kan worden. Het is niet
noodzakelijk alle vragen over te nemen omdat het meten van de verankeringsmaat slechts
een onderdeel van dit onderzoek is.104 Het is echter handig voor de stand van zaken van in
het Walcherse VO om een indicatie van de verankering van cultuureducatie in het
onderwijsprogramma te hebben. Tevens wordt een selectie van de vragen uit de Monitor
2006 gemaakt omdat het door de geringe duur van de interviews, namelijk een uur, niet
102

Overige vragen zijn zowel open als gesloten vragen.
Oomen, C., et. al 2006: p.11.
104
N.B: Slechts een selectie van vragen wordt overgenomen uit de Monitor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Peiling 2006 omdat
er geen nulmeting met de landelijke gegevens wordt gehouden. Tevens zijn tijd en omvang van dit onderzoek beperkt, en daarom worden
niet alle vragen gebruikt.
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mogelijk was alle vragen te laten beantwoorden. De antwoordopties van de
meerkeuzevragen staan in Bijlage 1.

Cultuurcoördinatoren

Directies

Bron: Monitor
cultuureducatie VO.
Peiling 2006.105

1. Wat verstaat uw school onder het concept

Vraag 1

Figuur 5, pagina 16.

‘cultuureducatie’?
2. Welke (kunst)vakken/disciplines worden op uw school als

Figuur 9, pagina 19

eindexamen aangeboden?
3. Welke financieringsbronnen zet uw school in om

Vraag 2

Figuur 20, pagina 27

Vraag 3

Figuur 19, pagina 26

cultuureducatie vorm te geven?
4. Welk budget heeft u beschikbaar voor cultuureducatie in
het schooljaar 2013-2014?
4a Op welke manier kunt u beschikken over deze gelden?

Vraag 3a

5. Hoeveel uren per week heeft de cultuurcoördinator

Figuur 16, pagina 25

beschikbaar?
6. Hoe beoordeelt u de ruimtes/faciliteiten voor

Figuur 21, pagina 28

cultuureducatie?
7. Welke doelstellingen heeft u met cultuureducatie?

Vraag 4

Figuur 6, pagina 17

8. Met welke vernieuwingen op gebied van cultuureducatie is

Figuur 7, pagina 17

uw school bezig?

(m.u.v. antwoordoptie:
intra/intersectorale ontwikkeling
kunst en cultuur)

9. In hoeverre komen de volgende aspecten van

Figuur 12, pagina 21

cultuureducatie aan bod binnen het curriculum?
10. In hoeverre is er sprake van een samenhangend

Figuur 15, pagina 24

programma voor cultuureducatie?
11. Is er sprake van draagvlak voor cultuureducatie?

Vraag 5

Figuur 17, pagina 26

12. Welke opbrengsten van cultuureducatie ziet u?

Vraag 6

Figuur 22, pagina 28

13. Met welke externe partners werkt u samen?

Figuur 14, pagina 23

Tabel 4. Meerkeuzevragen106
105

De vragen in de eerste kolom zijn citaten, maar om het geheel leesbaar te houden wordt in de derde kolom verwezen naar de plaats van
de vraag uit de bron. Alle vragen komen uit dezelfde bron, namelijk:
Oomen, C., et. al. Monitor cultuureducatie VO. Peiling 2006. Utrecht: [Oberon & Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten/Universiteit
Utrecht], 2006. p.16-28.
106
Zie voor de antwoordopties van de meerkeuzevragen Bijlage 1. p.81.
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Overige vragen
De onderwerpen van overige vragen die in overleg met KEW zijn toegevoegd, zijn op te
delen in de vier deelonderwerpen: beleid, het vak CKV, de Cultuurkaart en samenwerking
met KEW. Onder het onderwerp beleid vallen vragen naar financiering, een schriftelijk
vastgelegd beleid, speerpunten en de invulling van cultuureducatie. Voor meer informatie
over de Cultuurkaart vroeg ik naar de redenen waarom een school wel of niet gebruik maakt
van de pas. Eveneens heb ik gevraagd naar voornemens in de toekomst en financiering voor
cultuureducatie naast de Cultuurkaart. Er wordt naar verschillende scenario’s en gevolgen
gevraagd voor het geval dat CKV als verplicht vak afgeschaft wordt.
KEW is naast de perspectieven op de Cultuurkaart en CKV ook benieuwd naar de
mate van tevredenheid over de samenwerking. Daarom worden ook gevraagd naar de
manier van samenwerken, zwakke en sterke punten, reacties van andere leerkrachten en
leerlingen en eventuele verbeterpunten. De antwoorden op deze vragen zullen worden
gebruikt in de aanbevelingen voor KEW. Uiteindelijk zijn de gestelde vragen in te delen in
drie thema’s: beleid, financiering en samenwerking. De conclusie zal aan de hand van deze
punten gegeven worden.

3.3. Opzet van de Interviews

De visies op cultuureducatie binnen het VO op Walcheren zijn belicht door middel van
interviews. Mondelinge interviews hadden de voorkeur vanwege de mogelijkheid dieper op
het onderwerp in te gaan, en een grotere kans op beantwoording van de vragen. Daarom
stelde ik ook meerkeuzevragen tijdens het interview.
Voor de interviews benaderde Christa Kranenburg, cultuurcoördinator VO voor KEW,
de cultuurcoördinatoren van de scholen in april 2013 per e-mail. Op deze e-mail werd niet of
nauwelijks gereageerd. Ik nodigde vervolgens alle cultuurcoördinatoren, kunstvakdocenten
en directies van middelbare scholen op Walcheren in een persoonlijke gerichte e-mail,
indien nodig meermaals, uit voor een interview.
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Dertien van de eenentwintig te interviewen personen beantwoordden mijn vragen,
waarvan vier schriftelijk. De respons van de directieleden was zeer laag. Ondanks herhaalde
pogingen deze personen per e-mail en telefonisch te bereiken heb ik uiteindelijk slechts één
directielid geïnterviewd.

Tijdens de aanvang van het onderzoek bleek dat docenten, vanwege het drukke
einde van een schooljaar, weinig enthousiast waren mee te werken aan het onderzoek. De
personen die desondanks meewerkten aan een interview waren zeer gemotiveerd en
vertelden uitgebreid over cultuureducatie op hun school. Vijf personen wilden vanwege
tijdgebrek of ziekteverlof niet meewerken aan een interview.

Respondenten interviews
Geen respons

3

Geen medewerking

5

Mondeling interview

9

Schriftelijk interview

4

Totaal aantal te interviewen personen

21

Tabel 5. Overzicht interviews. 107

Het woord scholen wordt gebruikt, als de cultuurcoördinatoren en directieleden bedoeld
worden, om de leesbaarheid te vergroten. Vanwege de lage respons van de directies wordt
het antwoord op de hoofdvraag voornamelijk vanuit de visies van de cultuurcoördinatoren
geformuleerd. Ondanks het gebrek aan weerklank van de directies, is het me toch gelukt om
negen van de elf scholen te persoonlijk te interviewen. Uiteindelijk zijn in totaal dertien
personen geïnterviewd wat uit komt op een percentage van 61,9%. Daarom zijn de
resultaten van dit onderzoek representatief voor een inventarisatie van de stand van zaken
van cultuureducatie op Walcheren.
De interviews duurden, vanwege eerdergenoemde tijdsdruk van docenten,
gemiddeld niet langer dan een uur. De vragen werden tijdens de interviews bijna allemaal
beantwoord, maar er was soms geen tijd om door te vragen op nieuwe bevindingen.

107

Gegevens verkregen door interviews VO op Walcheren mei-juni 2013.
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Alle interviews vonden plaats op de school waar de te interviewen persoon werkte.
De interviews werden gehouden aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst. De
vragenlijst bestond uit 28 vragen, waarvan veertien meerkeuzevragen.
De ervaring tijdens dit onderzoek leerde dat het hielp wanneer ik de geïnterviewde
vroeg tijdens het invullen van de meerkeuzevragen hardop te denken. Dit bevorderde de
efficiëntie doordat bruggetjes naar open vragen sneller konden worden gemaakt en
daardoor een deel van de open vragen vlot beantwoord werd. De interviews nam ik op met
mijn mobiele telefoon. Voorts heb ik alle interviews getranscribeerd, met uitzondering van
onderwerpen die geen betrekking op het onderzoek hadden.

Aanpak interviews
De te interviewen persoon werd bij aanvang gevraagd de meerkeuzevragen in te vullen. De
resultaten hiervan zijn verderop in deze scriptie in figuren weergegeven. De vragenlijst werd
tijdens een interview niet strikt afgewerkt. Om erachter te komen wat de geïnterviewde
belangrijk vond, probeerde ik de persoon in kwestie zijn verhaal te laten doen en waar nodig
te sturen door middel van de voorbereide vragen. Gaandeweg merkte ik dat er
verschillende opvattingen waren over thema’s als samenhang en verdieping. Ik heb ervoor
gekozen de geïnterviewde persoon hier niet op te corrigeren maar deze verschillen in
opvattingen in mijn resultaten te verwerken.
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Hoofdstuk 4
Onderzoeksresultaten
4.1 Welke visies zijn er op de rol van cultuureducatie in het VO op Walcheren?

Doelstellingen met cultuureducatie
Om te achterhalen wat de visie van de scholen op cultuureducatie is, heb ik de scholen
gevraagd naar de drie meest significante doelstellingen. Ik behandel de resultaten niet in
dezelfde volgorde als de vragenlijst, maar doe dit per thema.

Cultuureducatie is vliegwiel voor onderwijskundige vernieuwingen
Cultuureducatie draagt bij aan de maatschappelijke/culturele…
Cultuureducatie heeft een positief effect op het schoolklimaat
Leerlingen vergaren kennis over cultuur en maatschappij
Leerlingen vergaren kennis en vaardigheden m.b.t. cultuur
Leerlingen ontwikkelen persoonlijkheid en sociale vaardigheden
Leerlingen ontwikkelen expressieve/communicatieve middelen
Leerlingen beleven plezier aan cultuur
0

1

2

3

4

5

6

7

Figuur 1. Welke doelstellingen heeft u met cultuureducatie?108

De top drie motieven van het Walcherse VO zijn: leerlingen beleven plezier aan cultuur,
cultuureducatie zou hun expressiviteit en communicatieve vaardigheden moeten
ontwikkelen evenals hun persoonlijkheid en sociale vaardigheden. Uit de enquête blijkt dat

108

Gegevens verkregen door middel van interviews mei-juni 2013. Zie Bijlage 1, vraag 7. p.82.
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8

9

pas na deze doelstellingen het doel is dat leerlingen kennis en vaardigheden vergaren met
betrekking tot cultuur. Het gebruiken van cultuureducatie als middel voor onderwijskundige
vernieuwingen is geenszins aan de orde.

Leerlingen laten kennismaken met/in contact brengen met kunst/cultuur
CKV en andere kunstvakken
Het ontwikkelen van actieve en/of receptieve middelen
Anders namelijk: talentontwikkeling, enthousiasmeren voor de toekomst

Figuur 2. Wat verstaat uw school onder het concept ‘cultuureducatie’?109

Uit de gegevens in figuur twee blijkt dat de helft van de scholen ‘leerlingen laten
kennismaken met/in contact brengen met kunst/cultuur’ onder de term cultuureducatie
verstaat. 30% van hen verstaat onder dit concept ‘CKV en andere kunstvakken’. Tien procent
van de scholen heeft een geheel eigen opvatting over wat onder het begrip cultuureducatie
verstaan wordt.
Door middel van bovenstaande meerkeuzevraag is gevraagd wat de scholen onder de
term cultuureducatie verstaan maar ook in de gesprekken die ik met het VO voerde. In deze
antwoorden wordt een aantal doelen geformuleerd. Over het algemeen vinden scholen
leerlingen cultuur laten ervaren het belangrijkste doel. Hierbij is het opvallend dat meerdere
respondenten benadrukken dat deze ervaring positief moet zijn. Zoals cultuurcoördinator

109

Gegevens verkregen door middel van interviews mei-juni 2013. Zie Bijlage 1, vraag 1. p.81.
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Wouter de Vries van het CSW Bestevaer het stelt: “Leerlingen enthousiasmeren voor de
toekomst.”110
Er heerst op het CSW Bestevaer geen consensus over het doel van cultuureducatie.
De sectie wil graag dat leerlingen de techniek onder de knie krijgen, maar de directie wil
cultuur graag breed aanbieden met als doel de leerlingen te enthousiasmeren.111 Niet alle
scholen zijn van mening dat de leerling de activiteit ook leuk moet vinden. Josien Pootjes,
cultuurcoördinator op CSW Van de Perre vertelt me dat ze dit niet noodzakelijk vindt. Een
voorstelling die negatief ontvangen wordt door de leerlingen, veroorzaakt zowel bij hen als
de ouders een keur aan reacties. De discussie die hierop volgt, is ondanks de afkeuring van
de leerlingen waardevol, concludeert Pootjes.112 Vmbo-leerlingen leren het best door ze
actief bezig te laten zijn, merkt cultuurcoördinator Jolente de Nooijer van het Scheldemond
College op. 113 Tijdens de interviews wordt ook meerdere keren benadrukt dat het per
(gast)docent verschilt of de leerlingen geënthousiasmeerd raken tijdens een workshop of
rondleiding, of niet. Ook wordt de positieve invloed van culturele activiteiten op het
schoolklimaat benoemd als waardevol effect.
Naast het enthousiasmeren van leerlingen lijkt nog een doelstelling ten grondslag te
liggen aan cultuureducatie, namelijk het ontwikkelen van talent. In eerste instantie lijkt dit
enkel weggelegd voor het CSW omdat deze zich met die term profileert, maar de twee
andere grote scholen op Walcheren blijken hier ook mee bezig te zijn. Nehalennia Breeweg
heeft in de onderbouw kunst- en cultuurklassen waarbij de leerling de mogelijkheid geboden
wordt zich op cultureel gebied te ontplooien. Dit geldt ook voor het Scheldemond College,
de school die bekend staat als broedplaats voor topsporters, waar leerlingen sinds kort
danslessen kunnen krijgen en ook de keuze hebben projecten met kunst- en cultuur te doen.
Op de overige scholen speelt talentontwikkeling geen specifieke rol in het programma.
Op Het Molenwater zitten anderstalige kinderen. Sommige van deze leerlingen
hebben nog nooit een tekening gemaakt omdat dat in de landen waar zij vandaan komen
niet gebeurt. Deze leerlingen tekenen nog kopvoeters, wat inhoudt dat zij tekeningen maken
van hetzelfde niveau als kleuters in Nederland doen. Voor deze leerlingen is een basisleerlijn
opgesteld, waarbij ze basistechnieken aangereikt krijgen. De school heeft als doel haar
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leerlingen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur in Nederland. De school laat de
leerlingen, op een laagdrempelige receptieve manier, nieuwe dingen zien. Karin Mijnders,
cultuurcoördinator op Het Molenwater, vertelt in een gesprek dat op deze school leerlingen
met een verschillende culturele achtergrond zitten. Door die culturele achtergrond ervaren
sommige leerlingen bepaalde culturele activiteiten, als schokkend, zoals een film waarin
twee mensen elkaar zoenen. Ondanks het feit dat er af en toe sprake is van confrontaties,
vindt de school het belangrijk de leerlingen met culturele uitingen in Nederland kennis te
laten maken.114

De aard van de culturele activiteiten

7
6
5
4

In grote mate

3

in enige mate

2

n.v.t.

1
0
Actief

Receptief

Reflectief

Figuur 3. In hoeverre komen de verschillende aspecten van cultuureducatie aan bod binnen
het curriculum?115

Uit figuur drie blijkt dat scholen actieve cultuureducatie in grote mate binnen het
schoolcurriculum aan bod laten komen. Receptief en reflectief komen respectievelijk en in
enige mate op de tweede en derde plek. Op één school is zelfs geen sprake van reflectieve
cultuureducatie.
Tijdens de interviews wordt duidelijk dat de scholen culturele activiteiten bij
voorkeur actief invullen omdat de leerlingen daarbij het meest geconcentreerd zijn. Dit
gegeven blijkt eveneens uit bovenstaande figuur en de uitkomsten van de doelstellingen die
scholen met cultuureducatie hebben. Damen geeft in haar proefschrift ook al aan dat
scholen een leerlinggerichte aanpak hebben, zodat leerlingen meer kans hebben op een
114
115

Mijnders, K. Persoonlijk interview. 31-05-2013.
Gegevens verkregen door interviews VO op Walcheren mei-juni 2013. Zie Bijlage 1, vraag 9. p.83.
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positieve ervaring met kunst.116 Die leerlinggerichte aanpak lijkt ook op Walcheren het geval.
Dit is opvallend omdat met de culturele activiteiten die onder Domein A vallen,
oorspronkelijk voorstellingen en tentoonstellingen bedoeld zijn, met andere woorden
receptieve activiteiten. Het actieve gedeelte van cultuureducatie speelt binnen de vier
domeinen voor CKV een veel kleinere rol. Hieruit blijkt dat scholen cultuureducatie op een
andere manier invullen dan het overheidsbeleid voorschrijft.
Een andere verklaring voor het hoge percentage actieve cultuureducatie in
Walcherse VO is dat het eenvoudiger is vast te stellen of de activiteit op de doelgroep
aansluit. Uit de gesprekken blijkt dat receptieve activiteiten tegenvallen als de voorstelling of
expositie niet aansluit op de leeftijd en/of niveau van de leerlingen. Dit is bij workshops, ook
vanwege de populariteit van de activiteit, minder het geval. Op het gereformeerde Calvijn
College is dit anders. Op deze school wordt beeldende vorming en muziek gegeven en
worden voornamelijk receptieve activiteiten georganiseerd. Deze school vindt het belangrijk
leerlingen kunst in de openbare ruimte te laten ervaren. Echter, culturele activiteiten die
niet overeenkomstig zijn met het christelijke geloof vallen op voorhand al af, zoals dans en
theater. Arie van Leeuwen van het Calvijn College zegt in het interview veel waarde te
hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen en stuurt ze dan ook in kleine groepjes op
pad, om bijvoorbeeld een galerie te bezoeken.117
Op de meeste scholen wordt op de culturele activiteiten gereflecteerd. De
cultuurcoördinatoren lichten in onze gesprekken toe hoe dat in de praktijk werkt. Na een
activiteit wordt in de klas besproken hoe de leerlingen het ervaren hebben. Voorstellingen
worden in de les voorbereid en nabesproken. Op Het Molenwater is geen sprake van
reflectie omdat de leerlingen het Nederlands onvoldoende beheersen.
Het activiteitenaanbod van de meeste scholen toont overeenkomsten met het
aanbod van de brede scholen voor het VO. Brede scholen beginnen wanneer het reguliere
lesprogramma ophoudt, dit wordt ook wel naschools aanbod genoemd. Op de brede school
wordt gewerkt met verschillende domeinen zoals cultuur, sport en voeding. Ondanks dat er
op Walcheren geen brede scholen zijn, vult het VO het onderwijsprogramma op eenzelfde
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Damen 2010: p.22.
Leeuwen, A, van. Persoonlijk interview. 13-06-2013.
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manier in. Leerlingen kunnen een aantal keer per jaar kiezen voor een van de domeinen en
krijg daar vervolgens les in. 118

Deelconclusie
De scholen hebben het ontwikkelen van verscheidende vaardigheden (sociaal, persoonlijk,
communicatief en expressief), en leerlingen plezier doen beleven aan cultuur als
hoofddoelstelling met cultuureducatie. Afgezien van expressieve vaardigheden wordt hierbij
cultuur als middel gebruikt om een ander doel te bereiken. Het lijkt de scholen daarom niet
zozeer te gaan om de leerlingen culturele en kunstzinnige vorming bij te brengen. De
leerlingen plezier laten beleven aan cultuur sluit bepaalde kunstvormen al uit omdat die
door de cultuurcoördinatoren niet geschikt worden geacht voor de middelbare scholieren.

4.2 Hoe kijkt het VO aan tegen de ontwikkelingen van het overheidsbeleid?

In de gesprekken heb ik gevraagd naar mogelijke veranderingen op de scholen als CKV en de
Cultuurkaart worden afgeschaft. Beide onderwerpen staan voorlopig niet meer ter discussie,
want het kabinet is voornemens beide te laten voortbestaan. Het is relevant de resultaten
van de interviews, die ik heb gehouden, alsnog te bespreken. Ze geven namelijk inzage in de
invloed van beleidsveranderingen op de bedrijfsvoering van de scholen, in dit geval op het
gebied cultuureducatie, ook wat betreft de toekomst. Bovendien kan op deze manier een
beschrijving worden gegeven van de stand van zaken van cultuureducatie in het VO. Deze
uitkomsten zijn nuttig voor KEW omdat zij daarmee kan inspelen op eventuele
veranderingen.

Reacties op afschaffing van de Cultuurkaart
Het merendeel van de scholen heeft in schooljaar 2012-2013 gebruikt gemaakt van de
Cultuurkaart. De redenen hiervoor zijn dat het tegoed op de kaart geoormerkt geld is en/of
118
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omdat er gedeeltelijk subsidie op zit. De cultuurcoördinatoren vinden het zonde om dat geld
te laten liggen. Hieronder worden drie tabellen getoond die een overzicht geven van de
financiën op de, door mij, ondervraagde scholen.

Budget voor cultuureducatie
meer dan 40.000 euro
20.000 - 40.000 euro
10.000 - 20.000 euro

Budget voor cultuureducatie

0 - 10.000 euro
geen budget
0

1

2

3

4

5

Figuur 4. Welk budget heeft u beschikbaar voor cultuureducatie in het schooljaar 20132014?119

Uit figuur vier valt op te maken dat de meerderheid van de scholen een budget voor
cultuureducatie van tussen de nul en 20.000 Euro beschikbaar heeft. Er zijn twee uitschieters
die over meer dan twintig duizend Euro beschikken.120 Op één school is er geen budget
beschikbaar voor cultuureducatie.
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Gegevens verkregen door middel van interviews mei-juni 2013. Zie Bijlage 1, vraag 4. p.81-82.
Hierbij moet wel vermeld worden dat er verschillen in het aantal leerlingen per school zijn. Het is evident dat een kleine school minder
budget heeft dan een grote school.
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Beschikking over gelden
Opgenomen in de begroting
Via de Cultuurkaart
Beide

Figuur 5. Op welke manier kunt u beschikken over deze gelden?121

Uit bovenstaand figuur blijkt dat 56% van de scholen een bedrag op de begroting heeft
opgenomen en via de Cultuurkaart beschikt over de gelden voor cultuureducatie. Uit dit
percentage blijkt dat een meerderheid van de scholen meer dan vijftien Euro per leerling per
jaar aan cultuureducatie besteedt. Slechts elf procent heeft alleen de Cultuurkaart als middel
om uitgaven aan cultuureducatie te doen, zij besteden vijftien Euro per leerling, per jaar aan
cultuureducatie. 33% van de scholen heeft een bedrag voor cultuureducatie op de begroting
geplaatst in plaats van een Cultuurkaart. Uiteindelijk beschikt 67% van de scholen over de
Cultuurkaart.
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Gegevens verkregen door middel van interviews mei-juni 2013. Zie Bijlage 1, vraag 4a. p.82.
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Figuur 6. Welke financieringsbronnen zet uw school in om cultuureducatie vorm te geven?122

De grootste financieringsbron van cultuureducatie zijn de eigen middelen van een school. Op
de tweede plaats komt de Cultuurkaart. Deze verhouding is verklaarbaar omdat de kaart
sinds schooljaar 2012-2013 voor 66% uit eigen middelen gefinancierd moet worden. De
ouderbijdrage en subsidie van de overheid hebben een gedeelde derde plek.
De Cultuurkaart blijkt een belangrijk middel om structurele financiering voor
cultuureducatie op de schoolbegroting te krijgen. Door middel van de Cultuurkaart kan dat
ieder jaar vijftien Euro per leerling zijn. Het budget dat scholen hebben voor cultuureducatie,
het merendeel tussen de nul en 20.000 Euro, bestaat grotendeels uit het tegoed van de
Cultuurkaart. Daarnaast is er in een enkel geval ook geld voor extra culturele activiteiten of
materiële zaken voor cultuureducatie. Het budget wordt door de cultuurcoördinator
aangevraagd en er wordt per keer bekeken of er voldoende financiering voor is.
De financiering van de speciale cultuurprogramma’s, zoals de Highschool Creative123,
kunst- en cultuurklassen en talentontdekking vallen buiten de Cultuurkaart. Het budget
hiervoor komt apart op de begroting te staan. Dit is extra geld voor cultuureducatie, maar
wel slechts voor een gedeelte van de leerlingen.
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Gegevens verkregen door interviews VO op Walcheren mei-juni 2013. Zie Bijlage 1, vraag 3. p.81.
Dit zijn projecten op gebied van kunst en cultuur waarbij de leerlingen vier keer per jaar een keuze kunnen maken uit verschi llende
kunst- en cultuurdisciplines. Vervolgens krijgen ze vier uur in de week les in dat vak
123
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Het Cultuurkaarttegoed wordt op alle scholen, behalve in bovenbouw havo/vwo,
klassikaal besteed. De meeste scholen geven aan dat het tegoed nauwelijks of niet gebruikt
wordt als de leerlingen het individueel mogen besteden. Daarom wordt het grootste
gedeelte van het Cultuurkaarttegoed klassikaal besteed. De scholen stellen voor de
leerlingen met CKV vijf Euro individueel te besteden tegoed beschikbaar. Op deze manier
lijkt de Cultuurkaart een van de doelen van de Tweede fase, keuzezelfstandigheid, voorbij te
schieten. Leerlingen kunnen de culturele activiteiten niet meer zelfstandig kiezen en
ontdekken, want dat doet de docent voor hen.
Als de situatie hetzelfde zou blijven als in het jaar 2012-2013, zijn de scholen grotendeels
voornemens de Cultuurkaart ook volgend jaar aan te schaffen. Zij vinden de Cultuurkaart
een goed middel omdat het geoormerkt geld is, gedeeltelijk subsidie is, en het de leerlingen
korting biedt bij het bezoeken van buitenschoolse culturele activiteiten. De scholen vinden
het eveneens handig om grotere uitgaven te doen want het bedrag staat al vast en het
budget moet ieder jaar opgebruikt worden.
In de oude situatie, toen de overheid de kaart nog subsidieerde, was de aanvraag van de
Cultuurkaart volgens de scholen een administratieve rompslomp omdat iedere leerling zich
individueel moest aanmelden om de pas te krijgen. Bovendien moesten de scholen, in de
huidige situatie, twee Euro administratiekosten voor de kaart betalen en dat werd als
geldverspilling gezien. Hoewel de school nu zelf een bedrag aan de Cultuurkaart moet
bijdrage is deze in 2012-2013 organisatorisch verbeterd. De school meldt nu tegelijkertijd
alle leerlingen aan. Daarbij zorgt minister Bussemaker ervoor dat de administratiekosten in
de nieuwe situatie (vanaf 2013-2014) niet worden doorberekend, als de scholen zelf tien
Euro inleggen.124
De cultuurcoördinatoren verwachten dat er ook na eventuele afschaffing van de
Cultuurkaart geld beschikbaar blijft voor culturele activiteiten. In sommige gevallen minder
geld, waardoor meer creativiteit van de docenten gevraagd zal worden. Op deze manier zou
het een vicieuze cirkel worden, want de overheid is ooit met dit programma begonnen om
onder andere minder afhankelijk te zijn van het enthousiasme van een paar docenten.
Het CSW Van de Perre krijgt meer te besteden als zij de Cultuurkaart in 2013-2014 weer
aanschaft. In de huidige situatie heeft ze tien Euro per leerling gereserveerd. Het
Molenwater heeft geen Cultuurkaart. Deze school is vanwege haar bijzondere aard
124

Bussemaker 2013: p.7.
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ondergebracht bij de twee scholen, Nehalennia en het CSW. Geen van beide scholen lijkt
verantwoordelijkheid te nemen voor het aanvragen van de Cultuurkaart. Wellicht kan KEW
hen nog overtuigen om de kaart toch aan te vragen.
Het OPDC Griffioen en CSW Toorop zijn niet voornemens de kaart in 2013-2014 aan te
schaffen, als de situatie hetzelfde blijft als dit jaar. CSW Toorop wil de kaart niet meer
vanwege het keurmerk algemeen erkende kwaliteit125, waarmee het tegoed alleen besteed
kan worden bij instellingen die aan dit keurmerk voldoen. Hier wordt in de volgende
paragraaf verder op ingegaan.

Reacties op afschaffing CKV als verplicht examenvak
De meeste cultuurcoördinatoren op Walcheren zouden het betreuren als het vak CKV wordt
afgeschaft. Zij schetsen het beeld dat in dat geval waarschijnlijk minder tijd voor
cultuureducatie over zal blijven en dat ze verwachten dat cultuureducatie dan meer bij
andere vakken zal komen te liggen, waardoor er naast tijd minder aandacht voor kunst en
cultuur binnen het schoolprogramma komt. Zij geven te kennen dat culturele uitstapjes
bijvoorbeeld ook bij vakken als Nederlands en geschiedenis ondergebracht kunnen worden.
Dit wordt op sommige scholen tijdens projectweken al gedaan. In Pegasus’ vlucht gevolgd.
Cultuur en School 1997-2007: doelstellingen, onderzoek en resultaten wordt vermeld:
“Deskundigen uit onderwijs en het culturele veld vinden in eerste plaats dat cultuureducatie
te veel aan aparte kunst- en cultuurvakken is gebonden.”126 Deze conclusie komt slechts
deels overeen met de praktijk op Walcheren, want er vindt wel cultuureducatie bij andere
vakken plaats. Literatuureducatie valt onder Nederlands, erfgoededucatie onder vakken als
geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing. De hiervoor georganiseerde activiteiten
keren jaarlijks terug maar in kunst- en cultuurgerelateerde stof tijdens de lessen lijkt minder
regelmaat in te zitten. Cultuureducatie is niet geïncorporeerd in de lessen. Vandaar dat de
conclusie over de gebondenheid van cultuureducatie aan aparte kunst- en cultuurvakken
maar deels overeenkomt met de Walcherse praktijk. Scholen geven met tijdens de
interviews bovendien te kennen dat vakkenoverstijging hun voorkeur heeft.
Net als wetenschapper Marie-Louise Damen, stellen scholen dat afschaffing van CKV
een verlies zou zijn omdat leerlingen niet meer met verschillende kunstdisciplines in
125
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Het tegoed van de Cultuurkaart kan alleen besteed worden bij de door de overheid erkende culturele instellingen.
Grinten, van der, et. al. 2008: p.36.
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aanraking zouden komen.127 Als het vak afgeschaft zou worden dan komen alleen de
leerlingen in aanraking met kunst en cultuur, die al geïnteresseerd zijn. Zij verwachten dat er
bij afschaffing over het algemeen minder uren naar cultuur gaan omdat er geen
vergelijkbaar vak voor terug zal komen.
Zoals Van der Hoeven al in haar proefschrift aangaf is er weinig toezicht op
cultuureducatie. Josien Pootjes, cultuurcoördinator van het CSW Van de Perre mist deze
controle ook en signaleert dat gebrek aan toezicht eveneens in het basisonderwijs. Verder
benadrukt zij het belang van CKV omdat gereserveerde uren voor kunst en cultuur zijn. De
activiteiten zijn volgens haar door CKV ook niet losstaand, want ze hebben begin en een
eind, omdat ze worden voorbereid en nabesproken in de les. Een nadeel vindt ze de
hoeveelheid aan verslagen die de leerlingen moeten maken.128
Hadassa Francke van het OPDC Griffioen, een school voor lwoo, stelt dat zij tijdens
haar lessen niet uit het vak CKV haalt wat er inzit. Zij wijt dit aan het gebrek aan concentratie
van de leerlingen, die voor dit vak en het kijken naar kunst, nodig is. In het ideale geval zou
zij het vak willen aanpassen aan het niveau van haar leerlingen. 129 Tijdens de interviews met
andere scholen wordt dit gebrek aan concentratie ook benadrukt.
De vmbo-scholen op Walcheren betreuren dat CKV maar één uur per week gegeven
wordt. Dit lichten zij als volgt toe: vanuit de school zou meer geïnvesteerd moeten worden in
het vak, waardoor er meer rendement uitgehaald kan worden. Over het algemeen dienen
alle activiteiten voor CKV binnen de lessen te passen en dat is lastig, wanneer de docenten
met de klas naar een museum of voorstelling willen. Gezien het beperkt aantal uren zou
afschaffing van CKV daarom geen grote gevolgen hebben voor cultuureducatie op het vmbo,
stellen de cultuurcoördinatoren van deze afdelingen. Met het oog op de doelstellingen die
scholen met cultuureducatie hebben, maar ook in het algemeen, is dit een schokkende
conclusie. Hieruit blijkt feitelijk dat cultuureducatie op het vmbo qua omvang te miniem
omdat een verandering als het afschaffen van CKV als verplicht vak een kleinere impact
heeft dan op havo en vwo.
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Damen 2010: p.29.
Pootjes, J. Persoonlijk interview. 15-05-2013.
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Francke, H. Persoonlijk interview. 03-06-2013.
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Deelconclusie
Het is evident dat de scholen de terugloop van subsidie op cultuureducatie betreuren.
Desondanks hebben de cultuurcoördinatoren ook begrip voor de ontwikkelingen in het
overheidsbeleid. De cultuurcoördinatoren merken dat er overal bezuinigd wordt en dat er
eveneens gesnoeid moet worden in de budgetten voor cultuureducatie, is een logisch
gevolg. Zij verwachten grotendeels dat er financiering voor cultuureducatie zal blijven maar
dat dat waarschijnlijk minder zal worden. Voor zowel het vak CKV als de Cultuurkaart geldt
dat de scholen dit significante middelen vinden, omdat het geoormerkte uren en financiën
voor cultuureducatie zijn.
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4.3 Hoe ziet het VO de rol van KEW bij de inrichting van cultuureducatie?

Evaluatie van de samenwerking met KEW
Alle middelbare scholen op Walcheren werken in meer of mindere mate samen met KEW.
Voor het Calvijn College wordt momenteel slechts een weborder van het tegoed van de
Cultuurkaart gemaakt. KEW treedt hier op als bemiddelaar, zodat culturele activiteiten die
de school zelf georganiseerd heeft, betaald kunnen worden met de kaart. Zij zijn daarmee de
kleinste afnemer van het aanbod van KEW. De grootste afnemer van voorstellingen is CSW
Van de Perre, en over het aanbod algemeen zijn dat de twee locaties van Nehalennia. Voor
deze school organiseert KEW voorstellingen en workshops. Voor alle scholen geldt, met
uitzondering van Het Bolwerk, dat KEW in schooljaar 2012-2013 workshops heeft
georganiseerd. Voor Het Bolwerk heeft KEW een project over de Tweede Wereldoorlog
ontwikkeld, als aanvulling op de behandelde lesstof.
Het VO is zeer tevreden over de samenwerking met KEW. KEW komt bij aanvang van
ieder schooljaar met cultureel aanbod en inventariseert wat de scholen komend jaar willen.
De cultuurcoördinator VO van KEW Christa Kranenburg maakt een afspraak met de
cultuurcoördinatoren van de scholen en neemt dan de ideeën en planning door. De
samenwerking komt er veelal op neer dat de school een vraag formuleert en KEW de
activiteiten organiseert. De voordelen van deze werkwijze voor scholen is dat ze zelf weinig
uren aan organisatie kwijt zijn en dat KEW expertise en een breed netwerk heeft. Dit
netwerk bestaat uit gastdocenten waarvan zij plus- en minpunten bijhouden en relaties en
afspraken met culturele instellingen op Walcheren.
KEW en de scholen lopen tegen problemen aan bij de culturele activiteiten. Door het
keurmerk algemeen erkende kwaliteit kunnen scholen het Cultuurkaarttegoed alleen bij
instellingen uitgeven die dit keurmerk dragen. Sommige scholen zouden daarbuiten het geld
ook willen uitgeven door bijvoorbeeld oud-leerlingen in te huren als docent voor workshops
omdat dat goedkoper is of omdat ze daarmee een structurele samenwerking willen. Dat kan
niet met de Cultuurkaart omdat deze personen geen, door de overheid, erkende culturele
instelling zijn. KEW geeft aan hier in te willen bemiddelen door een weborder aan te maken
en de activiteit te betalen. Zij stelt echter dat ze dit niet doet als ze twijfelt aan de kwaliteit
van een activiteit, de docent, of het rendement ervan.

53

Christa Kranenburg, cultuurcoördinator VO van KEW, zou de leerlingen met wat
traditionelere vormen van cultuur in aanraking willen laten komen, terwijl docenten eerder
kiezen voor populaire vormen als culturele activiteit. In sommige gevallen vragen zij om
dingen die niet onder cultuur vallen, zoals koken of boksen. KEW komt de scholen zoveel
mogelijk tegemoet in hun wensen. Ondanks het feit dat de activiteiten niet overeenkomen
met haar eigen visie. Op deze manier is KEW in sommige gevallen soepeler dan ze eigenlijk
wil zijn.
Uit de interviews blijkt dat sommige scholen terughoudend zijn met culturele
activiteiten omdat ze niet weten of de activiteiten aansluiten bij hun leerlingen. Hierbij gaat
het met name om praktijkschool Het Bolwerk of het gereformeerde Calvijn College.

Mate van tevredenheid over KEW
Scholen zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over deze samenwerking. Leo
Dreessen, cultuurcoördinator op Nehalennia Breeweg zegt hierover: “Ze doen wat ze
beloven, dat vind ik heel sterk. Ze zijn echt goed op de hoogte van de materie waar ze mee
bezig zijn. De administratieve handelingen, dingen die er ook bij horen, ook de financiële,
zijn allemaal goed voor elkaar. Het is heel fijn om mee samen te werken.”130
De scholen kunnen niet of nauwelijks zwakke punten van KEW noemen, op een enkel
incident na. Bijvoorbeeld een gastdocent die niet op kwam dagen bij een workshop van het
Molenwater.131 Volgens De Vries, cultuurcoordinator van CSW Bestevaer, was KEW aan het
begin van de samenwerking nog zoekende naar geschikte activiteiten voor deze doelgroep
op maar dat is inmiddels verleden tijd. 132 Ook de reacties van de leerlingen op de culturele
activiteiten zijn over het algemeen positief, behalve als zij niet ingedeeld worden bij hun
eerste, tweede of derde keuze voor een workshop. KEW heeft hier geen invloed op, maar
het heeft toch gevolgen voor de ervaring van de leerlingen.
De culturele activiteiten die KEW organiseert zijn aanvullend op het reguliere
lesprogramma.
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Dreessen, L. Persoonlijk interview. 15-05-2013.
Mijnders, K. Persoonlijk interview. 31-05-2013.
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Vries, W, de. Persoonlijk interview. 16-05-2013.
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Overige samenwerkingsverbanden
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Figuur 7. Met welke externe partners werkt u samen?133

Uit bovenstaande resultaten blijkt met welke culturele instellingen het VO samenwerkt naast
KEW. De scholen werken het meest samen met KEW, daarna met theater- en
dansgezelschappen, musea, individuele kunstenaars en filmhuis/bioscoop. Er is het meest
sprake van een gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten maar het VO
maakt ook veel gebruik van het beschikbare aanbod. In iets mindere mate formuleert de
school de vraag en speelt de instelling daarop in. Bij de samenwerking met KEW komen de

133

Gegevens verkregen door interviews VO op Walcheren mei-juni 2013. Zie Bijlage 1, vraag 13. p.84-85.
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drie verschillende werkwijzen even vaak voor. Er wordt weinig samengewerkt met het
vervolgonderwijsinstellingen.
Uit de gesprekken met de cultuurcoördinatoren blijkt dat scholen samenwerken met de
bibliotheek, cinema Middelburg, Film by the Sea en individuele kunstenaars. De scholen
formuleren in de samenwerking met KEW bij voorkeur een vraag waar KEW op inspeelt.
Daarnaast staan de scholen open voor goedkoop of gratis aanbod. De samenwerking tussen
scholen en culturele instellingen verloopt anders. De scholen maken daarbij in meerdere
mate gebruik van het beschikbare aanbod. Het VO lijkt zich nauwelijks te realiseren dat de
dienstverlening van KEW, die verder gaat dan die van andere culturele instellingen, gratis is.
Voor een doorlopende leerlijn, zoals in het basisonderwijs, zou een cultuurmenu een
goed middel zijn. KEW heeft dan het overzicht dat leerlingen met alle disciplines in aanraking
komen maar de overgang van primair naar VO wordt vooralsnog niet gecoördineerd.

Deelconclusie
Het VO ziet hoofdzakelijk een faciliterende rol voor KEW weggelegd. KEW neemt de scholen
veel werk uit handen door culturele activiteiten op de scholen te ondersteunen, te
organiseren of daarin te adviseren. Bij deze samenwerking formuleert de school een vraag
en speelt KEW hierop in. In het geval van een gratis culturele activiteit maakt de school wel
graag gebruik van het beschikbare aanbod.
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4.4 Welke inhoudelijke en financiële rol wil het VO spelen?

Tijdsindeling
Een goed cultuurbeleid op school hangt samen met diverse factoren. Welke inhoudelijke en
financiële rol wil het VO op Walcheren spelen voor het tot stand brengen van een goed
cultuurbeleid op school?
CSW Van de Perre heeft vier schoolblokken en na ieder kwartaal vindt een
activiteitenweek plaats. In de praktijk worden deze weken opgevuld met proefwerken en
andere zaken die nog aan bod moeten komen, de culturele uitstapjes vinden tussendoor
plaats. Cultuurcoördinator Josien Pootjes zou echter een specifiek vastgestelde tijd willen
voor culturele activiteiten en niet tussen of na een andere activiteit. Het tijdgebrek in het
rooster is volgens haar beperkend omdat er niet op aanbiedingen van culturele activiteiten
kan worden ingegaan. Bijvoorbeeld in mei, rondom herdenkings- en Bevrijdingsdag, is er
volop cultureel aanbod, waar geen gebruik van wordt gemaakt. Bovendien is er in een
dergelijke week met proefwerken niet de aandacht en concentratie die culturele activiteiten
vergen. De leerlingen zijn bijvoorbeeld moe van een proefwerk en willen liever vrij. Achteraf
zijn zij toch positief over de activiteit maar het vergt geduld en energie van de docent om de
leerlingen mee te krijgen. Daarnaast hebben de leerlingen op CSW Van de Perre projecten in
hun lesprogramma. Dit houdt in dat ze een uur in de week iets naar keuze kunnen leren ter
oriëntatie en hieronder valt ook kunst en cultuur.
Deze tijdsopzet geldt ook voor de andere afdelingen van het CSW.
Cultuurcoördinator van CSW Bestevaer, Wouter de Vries, ervaart deze jaarindeling als
prettig, en zou willen dat na ieder kwartaal een week met workshops plaatsvindt. Dit zou
voor kunst en cultuur een inhoudelijke aanvulling kunnen betekenen, bijvoorbeeld door een
animatieproject terug te laten komen tijdens een schoolvoorstelling. Op die manier zouden
verschillende disciplines van kunst en cultuur terugkomen in een schoolvoorstelling en
hebben de workshops een direct doel. De Vries geeft aan dat dit echter meer organisatie zou
vergen134. Daarmee lijkt hij te zeggen dat hij hier over een utopie spreekt.

134

Vries, W, de. Persoonlijk interview. 16-05-2013.
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Figuur 8. Hoeveel uren heeft de cultuurcoördinator beschikbaar?135

Uit de resultaten van figuur acht blijkt dat het merendeel van de cultuurcoördinatoren nul
tot twee uur beschikbaar heeft voor het uitvoeren van zijn taak. In één geval heeft degene
die verantwoordelijk is voor cultuureducatie geen uren beschikbaar. Op twee scholen
hebben de cultuurcoördinatoren meer uren dan gemiddeld om hun werk te volbrengen.
De cultuurcoördinatoren suggereren aan het begin van de interviews te weinig uren
beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van hun functie. Ten tijde van de interviews is het
een drukke periode wat betreft culturele activiteiten, en daarom ervaren de docenten
waarschijnlijk tijdgebrek. De ene periode hoeven zij weinig tot niets te doen, en de andere
periode is het druk. Daarom nuanceren zij het tekort aan beschikbare uren voor hun taken
later in het interview. Zij geven te kennen al met al uit te komen met hun uren. Bovendien
benadrukken zij dat KEW de cultuurcoördinatoren ook een gedeelte van het werk uit
handen, en dat scheelt tijd.
De meeste cultuurcoördinatoren beoefenen de functie vanuit hun vakgebied, maar
sommige hebben geen culturele achtergrond.

135

Gegevens verkregen door interviews VO op Walcheren mei-juni 2013.. Zie Bijlage 1, vraag 5. p.82.
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Figuur 9. Is er sprake van draagvlak voor cultuureducatie?136

Op iedere school is draagvlak voor cultuureducatie zij het voor 73% slechts in enige mate. Op
23% van de scholen is er echter in grote mate draagvlak voor cultuureducatie.
In de gesprekken wordt verklaard waarom er in enige mate draagvlak voor
cultuureducatie is. Het draagvlak wordt, voornamelijk op havo en vwo, minder als het
betekent dat er andere lessen, zoals Wiskunde of Nederlands, moeten uitvallen. Het
Scheldemond College zegt dit opgelost te hebben door de culturele workshops altijd plaats
te laten vinden tijdens de lesuren. Cultuurcoördinator Jolente de Nooijer merkt dat het
draagvlak voor cultuureducatie op school groeit. Enerzijds, omdat de docenten en
schoolleiding merken dat cultuureducatie leerlingen aantrekt, en dat is goed voor de
continuïteit van de school. Anderzijds, omdat de school meer een eenheid vormt door een
programma als Highschool Creative. Het Scheldemond College bestaat uit twee gebouwen
naast elkaar, één met de afdeling vmbo en de andere met afdeling havo/vwo. Tijdens
Highschool Creative zitten de leerlingen die voor een bepaalde discipline hebben gekozen
van alle niveaus bij elkaar. Dat zorgt voor meer sociale cohesie tussen de leerlingen van de
twee gebouwen, vertelt Jolente de Nooijer tijdens het interview.
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Gegevens verkregen door interviews VO op Walcheren mei-juni 2013. Zie Bijlage 1, vraag 11. p.84.
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Faciliteiten voor cultuureducatie
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Figuur 10. Hoe beoordeelt u de ruimtes/faciliteiten voor cultuureducatie? 137

De ruimtes voor cultuureducatie worden als matig tot slecht beoordeeld. Iets meer dan
twintig procent vindt de ruimtes voor dans/theater goed en twintig procent van het VO
beschikt over een podium met verlichting. De faciliteiten om de reguliere kunstvakken uit te
voeren zoals muziekruimtes, audiovisuele apparatuur en ruimtes voor beeldende kunsten
worden bijna hetzelfde beoordeeld. De faciliteiten voor andere cultuureducatie worden
voornamelijk óf goed óf slecht bevonden.
Voor de uitvoering van een cultuureducatiebeleid zouden deze faciliteiten beter
moeten zijn dan ze in de huidige situatie zijn. Leo Dreessen, cultuurcoördinator van
Nehalennia, geeft aan dat cultuureducatie inhoudelijk goed geregeld is maar dat de school
door de toename van het aantal leerlingen de afgelopen jaren kampen met ruimtegebrek.
Op die manier kan niet het optimale uit de kunstvakken worden gehaald. 138 De scholen
geven de voorkeur aan voorstellingen op school, zodat er geen reistijd is, maar ze vinden ook
dat de faciliteiten op school ontoereikend zijn.
Alle scholen, met uitzondering van Het Molenwater en Het Bolwerk, maken eens per
jaar of om het jaar een musical. Hiervoor wijken zij in de meeste gevallen uit naar een
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podium buiten de school, omdat de faciliteiten op school wederom ontoereikend zijn.
Daarnaast willen de scholen leerlingen laten ervaren hoe het is om in een theater te staan.
KEW biedt scholen eventueel de mogelijkheid gebruik te maken van hun ruimtes.
Scholen geven echter de voorkeur aan activiteiten die op school plaats kunnen vinden omdat
dat minder organisatie, begeleiding en tijd kost. KEW vindt het daarentegen belangrijk dat
de leerlingen af en toe uit hun vertrouwde omgeving gehaald worden en in omgeving komen
die gemaakt is voor kunst en cultuur zoals een museum of een theater. 139

Verdieping en vernieuwing
Door met thema’s te werken zorgt Scheldemond ervoor dat leerlingen, ook vakoverstijgend,
verdieping krijgen, stelt De Nooijer tijdens ons gesprek. Zij geeft me het voorbeeld dat bij
beeldende vorming door middel van het thema zorg bedacht wordt, hoe de leerlingen
creatief met ouderen zouden kunnen werken. Hierbij is kunst een middel voor verdieping
van de kennis over verschillende manieren van zorg. Uit de interviews blijkt dat scholen
verschillende opvattingen hebben over wat verdieping van cultuureducatie is. Margreet
Moelker, cultuurcoördinator van het CSW Toorop, stelt namelijk dat verdieping met
Toorop’s Got Talent plaatsvindt. Als leerlingen tijdens een workshop talent blijken te
hebben, is CSW Toorop voornemens hen een programma aan te bieden, waarbij zij na school
les krijgen in die bepaalde discipline en het resultaat tijdens een schoolvoorstelling kunnen
presenteren.140 Er zijn meerdere manieren mogelijk om met dit begrip om te gaan want
Pootjes ziet verdieping bij de leerlingen doordat ze kennis over kunst en cultuur opdoen. Zij
vertelt in ons gesprek dat het merkbaar is dat leerlingen door die kennis termen met
betrekking tot kunst en cultuur weten te hanteren. De combinatie van het lezen over dans
en het vervolgens bezoeken van een dansvoorstelling leidt volgens haar tot verdieping.
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Figuur 11. Met welke vernieuwingen op gebied van cultuureducatie is uw school bezig? 141

Het VO op Walcheren is mondjesmaat bezig met vernieuwingen blijkt uit de resultaten
gepresenteerd in figuur elf. Van een doorgaande leerlijn zowel voor PO-VO als voor
vervolgonderwijs is niet of nauwelijks sprake. Het leergebied cultuur heeft zich nog het
meest verankerd op de scholen. Bijna alle scholen zijn bezig met een inhoudelijke
kwaliteitsverbetering van kunstvakken. Een groot deel van het VO is bovendien actief met de
integratie van cultuur in het curriculum en de ontwikkeling van het leergebied cultuur. Op
één van de scholen is geen van de vernieuwingen op gebied van cultuureducatie van
toepassing. Enkele scholen zijn werkzaam met kunst- en cultuurklassen en/of de
ontwikkeling van een naschools programma cultuur. De ontwikkeling van erfgoededucatie
wint eveneens aan terrein binnen het schoolcurriculum.
Steeds meer scholen op Walcheren proberen zich te onderscheiden met cultuur,
bijvoorbeeld door middel van cultuurklassen.142 Nehalennia Breeweg heeft in de onderbouw
Kunst- en Cultuurklassen, het Scheldemond College heeft Highschool Creative en
dansklassen, waarbij een select groepje leerlingen vier blokuren per week dansles kan
krijgen, en CSW Toorop heeft ‘Toorop’s Got Talent’. Uit bovenstaande figuur blijkt dat het
141
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Walcherse VO, naast talentontwikkeling, weinig bezig is met onderwijsvernieuwingen op
gebied van cultuureducatie. De scholen staan aan de vooravond van een inhoudelijke
kwaliteitsslag van de kunstvakken. Vandaar dat meerdere scholen voornemens zijn een
nieuw cultuureducatieplan op te stellen.

Samenhang

Samenhangend programma

er is sprake van losstaande
activiteiten
sommige activiteiten zijn op
elkaar afgestemd
er is sprake van één
samenhangend programma

Figuur 12. In hoeverre is er sprake van een samenhangend programma voor
cultuureducatie?143

Op 38% van het VO is er sprake van één samenhangend programma voor cultuureducatie
blijkt uit bovenstaand figuur. Op 38% van andere scholen op Walcheren zijn sommige
cultuureducatieve activiteiten op elkaar afgestemd. Op een kwart van de scholen is er enkel
sprake van losstaande activiteiten. Het merendeel van de Walcherse scholen heeft dus geen
samenhangend programma voor cultuureducatie.
Op het Scheldemond College is er sprake van samenhang als alle vakken een
bepaalde thema behandelen. Bovendien is er samenhang bij eindpresentaties, want hier
komen alle disciplines bij elkaar onder een thema, bijvoorbeeld Carnaval des Animaux, dit is
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een compositie van Camille Saint-Saens.144 Dat de andere scholen ook graag met thema’s
werken blijkt uit de voorbeelden die de, vmbo-scholen, geven van theatervoorstellingen.
Deze voorstellingen moeten bij voorkeur over sociaal-maatschappelijke vraagstukken gaan
zoals discriminatie, seksualiteit, of alcohol- en drugsgebruik. Op een culturele manier
voorlichting geven, heeft voor sommige docenten de voorkeur boven een, vanuit de
professionele kunstsector gezien, kwalitatief hoogwaardige theatervoorstelling. De scholen
zien dit als succesvolle vakkenoverstijging, waarbij het doel de middelen lijkt te heiligen.
KEW deelt deze mening niet, en zal een dergelijke voorstelling in principe niet faciliteren.
Bij de andere scholen is er enkel sprake van samenhang in projectweken of helemaal
niet. CSW Bestevaer heeft na een kwartaal reguliere lessen een week waarin bijvoorbeeld
met het thema water gewerkt wordt. In deze week worden allerlei activiteiten
georganiseerd die met dit thema te maken hebben. De leerlingen gaan dan bijvoorbeeld
naar het Watersnoodmuseum, een museum dat over de Watersnoodramp in 1953 gaat. In
het reguliere lesprogramma is er soms helemaal geen sprake van samenhang en vindt er
zelfs overlapping plaats. De Vries geeft als voorbeeld dat er dan bijvoorbeeld bij tekenen,
handvaardigheid en drama met houtskool gewerkt wordt.145

Deelconclusie
De cultuurcoördinatoren geven aan inhoudelijk een grotere rol te willen spelen dan ze nu
doen. In de praktijk wordt er echter niet of nauwelijks tijd vrij gemaakt in het rooster. Door
het gebrek aan draagvlak is dit ook lastig voor elkaar te krijgen. Wat betreft de faciliteiten
voor cultuureducatie buitenom de reguliere kunstvakken valt er nog rendement te halen. Er
is op de meeste scholen geen ruimte om een dans- of theatervoorstelling op school te
programmeren terwijl scholen dit wel prefereren boven een bezoek aan een professioneel
theater. De scholen proberen ieder op hun eigen manier naar verdieping van
cultuureducatie te zoeken. De één doet dat door middel van thema’s, de ander door
talentontwikkeling en weer een ander door de leerlingen vocabulaire voor kunst en cultuur
te verschaffen. Deze verdieping zorgt ook voor de nodige samenhang van cultuureducatie in
het onderwijsprogramma.
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4.5 Hoe verhoudt dit onderzoek op Walcheren zich tot de Monitor 2009?
Vastgelegd cultuurbeleid door scholen
De Monitor 2009 meldt dat scholen sinds 2006 vooruitgang hebben geboekt wat betreft
verankering van cultuureducatie in het schoolcurriculum. Dit komt hoofdzakelijk door het
aanstellen van cultuurcoördinatoren en het formuleren van een visie. Volgens Oberon zijn
dit bovendien vereiste voor een kwalitatief ontwikkelde cultuureducatie.146
Het aanstellen van cultuurcoördinatoren is ook in het Walcherse VO ingebed. Het
ontbreekt de scholen echter aan een schriftelijk vastgelegde visie. Ondanks de visies van de
cultuurcoördinatoren heeft geen van allen een actueel, geschreven cultuureducatiebeleid.
CSW Van de Perre, Bestevaer en Nehalenia Breeweg hanteren een gedateerd cultuurbeleid.
Gedurende de gesprekken die ik met de cultuurcoördinatoren voer kom ik erachter dat ze
een nieuw beleid willen schrijven of hebben klaarliggen, maar dat dit mede door
bezuinigingen geen prioriteit bij de schoolleiding heeft. Volgens de cultuurcoördinatoren
hebben scholen te maken met nieuwe kwaliteitseisen die de overheid aan het onderwijs
stelt en daardoor komt de aandacht eerder bij kernvakken als Nederlands en wiskunde te
liggen, dan bij cultuureducatie.
Josien Pootjes, cultuurcoördinator van het CSW Van de Perre, zegt over een nog te
formuleren cultuurbeleid: “We zijn er gewoon nog niet, we moeten eigenlijk gewoon
beginnen met een nieuw beleidsplan en vanuit dat beleidsplan moeten we gewoon lijnen
uitzetten. Het doel van deze school is talentontwikkeling dus wat daar dan binnen past is dat
je al die disciplines aanbiedt zodat leerlingen ook weten wat er is en ook kunnen ervaren: is
dat iets voor mij? Dat heeft allemaal consequenties.”147
Pootjes zou daarom docenten willen inhuren voor kunstdisciplines die het CSW niet
in huis heeft, zoals dans en drama.148
Het Scheldemond College zal vanwege de Highschool Creative een
cultuureducatiebeleid opstellen. Leo Dreessen is sinds de start van de Tweede Fase
cultuurcoördinator. Zijn prioriteit is letterlijk meer ruimte voor kunst en cultuur creëren in de
vorm van nieuwe lokalen voor kunst en cultuur. De sectiedocenten houden onderling een
ideeënmap met opdrachten bij, zodat een nieuwe docent eenvoudiger kan instromen.
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Scholen als Het Bolwerk en Het Molenwater stellen weinig tijd aan cultuureducatie te
kunnen besteden en daarom achten zij het niet nodig een cultuureducatiebeleid te
formuleren.
De cultuurcoördinatoren geven aan dat ze het idee hebben dat de directie waarde hecht
aan cultuureducatie omdat er geld voor vrijgemaakt wordt uit het schoolbudget. Naast het
goedkeuren van plannen en budgetten heeft de schoolleiding weinig inspraak op de invulling
van cultuureducatie want dit bepalen de sectiedocenten: “Ieder heeft z’n eigen eilandje.”149
Zoals in paragraaf twee van dit hoofdstuk al vermeldt is, blijkt uit mijn interviews met de
cultuurcoördinatoren dat de scholen vinden dat als CKV afgeschaft zou worden, kunst- en
cultuur bij andere vakken, zoals wiskunde of Nederlands, ondergebracht zouden moeten
worden. Daar is in sommige gevallen al sprake van want literatuur- en erfgoededucatie
vallen grotendeels al onder respectievelijk de vakken Nederlands en geschiedenis. In 2009
biedt nog maar 13% van de scholen cultuureducatie alleen onder een kunstvak aan, op de
andere scholen wordt dit ook bij andere vakken en/of projecten ondergebracht.
Dat cultuureducatie onder meerdere vakken is verspreid, heeft volgens Oberon ook een
keerzijde: het is moeilijker om een doorlopende leerlijn te realiseren. De monitor stelt dat
het noodzakelijk is om volledig draagvlak voor cultuureducatie te hebben. Dat dit in 2009 op
veel scholen nog niet het geval is, wijten zij aan de strikte grenzen tussen vakken.150 Ook op
Walcheren is er geen sprake van volledig draagvlak voor cultuureducatie doordat docenten
hun eigen eilandje, wat betreft de vakken, hebben. De cultuurcoördinatoren signaleren dat
de overheid hoge eisen aan de kwaliteit en resultaten van vakken als Nederlands, Engels en
wiskunde stelt. Zij wijzen dat als oorzaak aan voor het gebrek aan ruimte voor
cultuureducatie, omdat dat nog steeds als iets extra’s wordt gezien. De docenten van andere
dan kunstvakken willen daarom ook niet wijken voor cultuureducatie want er moeten
immers goede resultaten behaald worden. Er is geen sprake van kwade opzet van deze
docenten maar eerder uit angst niet voldoende binnen hun eigen vakgebied te kunnen
presteren.
Oberon doet in haar monitor een aantal aanbevelingen om de kwaliteit van
cultuureducatie in het VO te vergroten. Zij raden aan te werken met een doorlopende
leerlijn. Deze lijn zou tot stand kunnen komen door middel van vakkenoverstijging, hierbij
149
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wordt kunst en cultuur ook ondergebracht bij andere vakken. Dit gebeurt op de scholen al
mondjesmaat maar van een echt doorlopende leerlijn is op geen enkele school sprake. Dit
ligt ook niet in de lijn der verwachtingen omdat de scholen zich met kunst en cultuur toe
lijken te spitsen op slechts een selectie van de leerlingen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat
er een doorlopende leerlijn op de scholen komt omdat de leerlingen de ene keer een
programma voor kunst en cultuur volgen en de andere keer weer met de andere leerlingen
samen in één klas zitten. Hierdoor is er te weinig continuïteit voor een doorlopende leerlijn.
De onderzoekers van Oberon stellen dat hiervoor zou meer samenwerking met culturele
instellingen effectief zijn. De instelling kan bijdragen aan het inhoudelijke gedeelte van
cultuureducatie en de school aan het onderwijzende gedeelte. Dit zou vervolgens ook weer
kunnen leiden tot een doorlopende leerlijn tussen PO en VO. Bovendien zouden scholen
doelen moeten stellen met cultuureducatie omdat de effecten van cultuureducatie anders
niet of nauwelijks zichtbaar worden. Of er opbrengsten van cultuureducatie zijn zou door
middel van evaluatie duidelijk moeten worden.151 Tijdens de interviews met de
cultuurcoördinatoren wordt duidelijk dat de scholen bereid zijn doelstellingen te formuleren
om het cultuurbeleid op school te optimaliseren. Het initiatief om een doorlopende leerlijn
in te voeren zou van op Walcheren vanuit de culturele instellingen moeten komen.

Profilering van de school met cultuur
Cultuureducatie is op Brede Scholen een grote rol gaan spelen meldt de Monitor 2009. Op
deze manier wordt leerlingen alsnog meer kunst- en cultuuraanbod gedaan. Op Walcheren is
geen sprake van Brede Scholen voor de leerlingen van het VO maar omdat steeds meer
scholen zich met cultuur profileren zijn er speciale programma’s voor kunst- en cultuur. Deze
projecten binnen het reguliere onderwijsprogramma hebben dezelfde strekking.
Voornamelijk scholen met de afdelingen havo en vwo profileren zich met cultuur ten
opzichte van vmbo-scholen.152 Op Walcheren staan de drie grootste scholen om
verschillende thema’s bekend. Het Scheldemond College om sport, Nehalennia om cultuur
en het CSW om bètaonderwijs en sinds dit jaar vanwege tablets. Het CSW heeft op al haar
afdelingen het werken met tablets ingevoerd.
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Dhr. Grooten, directeur van CSW Van de Perre, stelt dat onderwijsinstellingen
constant in beweging zijn qua profilering, en dat beleidsplannen daardoor maar een korte
levensduur hebben.153 Mevrouw Bouwmeester, die ook bij het interview aanwezig is en de
portefeuille Cultuur onder haar hoede heeft, geeft aan dat de CSW Van de Perre
bijvoorbeeld ooit Cultuurprofielschool wilde worden. Het Goese Lyceum was hen echter
voor, vervolgens is het CSW op zoek gegaan naar een andere profileringsvorm, dat werd de
bètaschool.154
Het Scheldemond College is bezig met Highschool Creative voor de onderbouw, dit
zijn projecten op gebied van kunst en cultuur waarbij de leerlingen vier keer per jaar een
keuze kunnen maken uit verschillende kunst- en cultuurdisciplines. Vervolgens krijgen ze vier
uur in de week les in dat vak. In navolging van andere scholen in Nederland heeft het
Scheldemond College dit ook voor wetenschap en sport; Highschool Da Vinci en Highschool
Sport.155 Jolente de Nooijer, cultuurcoördinator voor het Scheldemond College, geeft aan dat
de schoolleiding cultuur uit concurrentieoverwegingen belangrijker is gaan vinden. De school
merkt dat Nehalennia met haar culturele profilering steeds meer leerlingen naar zich
toetrekt.156 Dat het Scheldemond College deze concurrentiestrijd aangaat is opvallend,
omdat de twee scholen eenzelfde bestuur hebben, genaamd de Mondia-scholengroep.
De Monitor 2009 signaleert dat de scholen en culturele instellingen intensiever zijn
gaan samenwerken maar dat daarbij teleurstellend is dat de school geen eigen vraag
formuleert.157 In samenwerking met KEW formuleert het Walcherse VO zijn eigen vraag
maar haar houding ten opzichte van andere culturele instellingen is passiever.
De onderzoekers van de Monitor 2009 spreken de verwachting uit dat er meer
cultuurcoördinatoren zullen komen die een gereserveerd budget voor cultuureducatie zullen
hebben. Bovendien zien zij een toename in de mate van samenhang van het
cultuureducatieprogramma. Zij spreken hun zorg uit over de afname van vakleerkrachten
omdat dit tot afname van kwaliteit kan leiden. Dit met name voor het PO omdat er op de
PABO weinig aandacht voor cultuureducatie is.158 In het Walcherse VO is dit ook aan de
orde. Een van de kunstvakdocenten van het OPDC Griffioen wordt wegbezuinigd. Er komt
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een docent van één van de afdelingen van het CSW in haar plaats. Het is nog maar de vraag
of deze docent de lwoo-leerlingen van het OPDC Griffioen Bovendien grijpt het CSW Toorop
naar goedkopere oplossingen zoals het inhuren van studenten van het MBO voor
dansworkshops. De directrice van KEW spreekt haar zorgen hier over uit omdat deze
studenten hun toekomstige vak wellicht nog niet genoeg verstaand om hier goed les in te
geven.

4.5 Deelconclusie onderzoeksresultaten

Uit voorgaande paragrafen en beantwoording van de deelvragen blijkt dat het Walcherse VO
meer aan cultuureducatie wil doen dan het nu doet. Hierbij lopen de scholen tegen
verschillende problemen aan. Enerzijds wordt er bezuinigd bij de overheid en in het
onderwijs en komt hierdoor minder geld vrij voor cultuureducatie. Anderzijds moeten
scholen zich steeds meer profileren, en uit concurrentieoverwegingen inspelen op wat
andere scholen op Walcheren doen, of juist niet doen. Bovendien worden vanuit de
overheid aan scholen allerlei eisen gesteld met betrekking tot de kernvakken Nederlands,
Engels en wiskunde. Hierdoor geeft de schoolleiding eerder prioriteit aan vakken waarop
gescoord moet worden, dan aan de ‘luxe’ cultuureducatie. KEW faciliteert de scholen in het
organiseren van cultuureducatie. Zij blijkt een aanvullende rol te spelen in cultuureducatie
op middelbare scholen, omdat cultuurcoördinatoren weinig uren beschikbaar hebben om
activiteiten te organiseren. Als KEW dit niet voor haar rekening zou nemen, zouden
leerlingen aanzienlijk minder in aanraking komen met professionele kunst.
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Hoofdstuk 5
Conclusie en discussie
5.1 Conclusie

De conclusie bestaat uit het antwoord op de volgende hoofdvraag:
Wat zijn de visies van het VO op Walcheren op de toekomstige inrichting van cultuureducatie
en welke rol zal KEW hierbij spelen?

Beleidsvisie
Cultuureducatie wordt belangrijk gevonden door de Walcherse middelbare scholen, maar
heeft niet de hoogste prioriteit. Culturele activiteiten worden als extra gezien en zouden
daarom, indien nodig, wegbezuinigd kunnen worden. Hieruit blijkt dat het belang van
cultuureducatie ‘an sich’ niet door de hele school wordt ervaren, zoals een vak als wiskunde
of Nederlands. Anderzijds zien scholen in dat cultuur een trekpleister voor leerlingen is.
Vanwege deze vraag ontwikkelen zij projecten met kunst en cultuur in hun
schoolprogramma. Speciale programma’s voor kunst en cultuur zoals Highschool Creative
lijken daardoor eerder vanuit concurrentieoverwegingen te worden opgezet, dan vanuit een
intrinsieke overtuiging van de waarde van kunst. Desondanks is er voor deze programma’s
wel sprake van structurele financiering en een schriftelijk vastgelegde doelstelling. Hierbij
valt op te merken dat scholen zich, wat betreft cultuureducatie, liever lijken toe te leggen op
de liefhebbers en geïnteresseerden. Door de verplichting van CKV komen alsnog alle
leerlingen in aanraking met cultuur. De scholen zouden cultuureducatie niet zelf in één vak
organiseren als het vak geen verplichting meer zou zijn. De scholen lijken zich met
cultuureducatie te willen richten op jonge cultuurliefhebbers. Hiervoor worden programma’s
als Highschool Creative, kunst- en cultuurklassen en andere talentontwikkelingsprojecten
gemaakt. De scholen zoeken voor deze speciale programma’s financiering van ouders,
sponsoren en gemeente/provincie. Het enige vak waarmee alle leerlingen in aanraking
komen met verschillende kunst- en cultuurdisciplines is CKV. Door het voortbestaan van het
vak zal dit ook de komende jaren gebeuren. Bovenstaande ontwikkelingen geven echter aan
dat, als CKV afgeschaft zou worden, kunst- en cultuureducatie voornamelijk voor degene zou
zijn die al interesse had voor, of nieuwsgierig was, naar kunst en cultuur. De kans dat
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daardoor meer cultuurparticipatie zal plaatsvinden, zoals ook aan het overheidsbeleid ten
grondslag lag, wordt kleiner.
Zodra er bezuinigd wordt op cultuureducatie vallen receptieve activiteiten eerder af dan
actieve cultuureducatie. Scholen doen dit omdat ze leerlingen willen enthousiasmeren voor
kunst en cultuur. Zij denken dit door actieve cultuureducatie eenvoudiger te bereiken dan
door receptieve activiteiten. Bovendien zijn actieve activiteiten minder inspannend omdat er
geen inleiding en nagesprek gehouden hoeft te worden om de activiteit diepgang te geven.
De beleidsplannen voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs waren er de afgelopen
decennia op gericht cultuurparticipatie onder jongeren te vergroten. Het volgen van
workshops door jongeren zal waarschijnlijk niet leiden tot meer theater- en/of
museumbezoek. Desondanks is er een mogelijkheid dat deze actieve manier van
cultuureducatie effect heeft op een toename van receptieve cultuurparticipatie. Hiervoor
kan een vergelijking gemaakt worden met sport. Als iemand een sport met plezier beoefent,
kan diegene geïnteresseerd raken in het kijken naar de sport en zo zou dat met kunst en
cultuur ook kunnen gaan. Wat zullen dan de effecten van cultuureducatie op de
cultuurparticipatie zijn?

Financieringsvisie
De cultuurcoördinatoren zijn afhankelijk wat de schoolleiding beslist. Zij kunnen inhoudelijk
hun wensen aangeven en daarvoor budgetten aanvragen. Inhoudelijk gezien is de wil van
scholen groot om een goed cultuureducatiebeleid te formuleren, maar financieel gezien ligt
dat lastiger. Het VO wordt door de overheid gekort op het gehele schoolbudget en daardoor
moet er bezuinigd worden.
Het VO op Walcheren zou graag zien dat cultuureducatie meer in andere vakken
geïntegreerd wordt. Deze wens komt voort uit de gevoeligheid van cultuureducatie voor
veranderingen in het beleid van de overheid of ontoereikende schoolfinanciën. Als de
Cultuurkaart zou worden afgeschaft zouden de budgetten voor cultuureducatie
waarschijnlijk kleiner worden. De kaart blijkt namelijk een belangrijk middel om financiering
voor cultuureducatie op de schoolbegroting te krijgen. Een reden hiervoor is dat het om een
standaard bedrag gaat. Bovendien zal de overheid de Cultuurkaart in de periode 2014 tot en
met 2024 voor 33,3% te subsidiëren. Deze verhouding is waarschijnlijk voldoende om de
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meerderheid van de scholen op Walcheren over de streep te trekken voor de komende
jaren.

Samenwerking
Het VO is tevreden over de huidige wijze van samenwerking met KEW. De scholen vragen en
KEW organiseert, ondersteunt of adviseert over de activiteit. Uit analyse van de interviews
blijkt dat scholen een cultuureducatiebeleid willen hebben, maar hier niet aan toekomen.
KEW zou een rol kunnen spelen in de formulering van een beleid. Daarin zou zij haar ervaring
in het PO kunnen meenemen naar het VO en zou een doorlopende leerlijn geformuleerd
kunnen worden.
Landelijk is de tendens dat de subsidie voor cultuureducatie in het VO wordt
weggehaald bij kunstencentra en aan de scholen wordt gegeven. Scholen zouden hiervoor
een cultuurbeleid moeten formuleren. Vervolgens moet een school haar vraag bij een
culturele instelling neerleggen en die moeten met een passend aanbod komen. Dit is op
Walcheren nog niet het geval.
Bovendien is te signaleren dat scholen het belangrijker vinden met sociaalmaatschappelijke thema’s te werken. Een theatervoorstelling moet bijvoorbeeld over
alcohol, seksualiteit of discriminatie gaan. Deze ontwikkeling lijkt ten koste te gaan van het
beschouwen van professionele kunst omdat de inhoud verkozen wordt boven de vorm. De
samenwerking met een kunstencentrum is gezien de kwaliteit daarom significant omdat zij
als filter fungeert. KEW heeft de expertise en tijd om een keuze uit het overvloedige
cultuureducatieaanbod te maken. Tijd hebben de cultuurcoördinatoren van scholen niet
voldoende en daarom hebben zij KEW nodig.
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5.2 Discussie

In dit onderzoek is een beschrijving gegeven van de stand van zaken bij cultuureducatie in
het VO op Walcheren. De aanleiding tot dit onderzoek waren veranderingen in het
overheidsbeleid voor het vak CKV, de Cultuurkaart en de vraag van KEW naar mogelijke
gevolgen. Uiteindelijk is van afschaffing van zowel CKV als van de Cultuurkaart geen sprake
meer. Desalniettemin heeft dit onderzoek nuttige resultaten opgeleverd.
Geen enkele school heeft een echt cultuurbeleid. Dit resultaat is tegen de
verwachting, omdat, op één na, alle scholen een cultuurcoördinator hebben. Daarentegen
zijn er speciale programma’s in ontwikkeling voor extra kunst en cultuureducatie. Deze
programma’s komen voort uit concurrentieoverwegingen. Dat kunst en cultuur een
belangrijke trekpleister voor leerlingen is, had ik vooraf niet gedacht.
Na het verzamelen van de resultaten zagen de perspectieven, voor cultuureducatie in
het VO op Walcheren, er slecht uit. In mei 2013 was er nog geen uitsluitsel over wat er met
CKV en de Cultuurkaart zou gebeuren maar antwoorden over mogelijke gevolgen waren er
wel. Dat er in juni en juli toch visiebrieven over het vak CKV en de Cultuurkaart kwamen,
zorgde ervoor dat dit onderzoek een andere wending kreeg. In plaats van een beschrijving
over wat de scholen in de toekomst zouden doen zonder CKV en Cultuurkaart, is dit
onderzoek meer een inventarisatie van de stand van zaken geworden.
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Hoofdstuk 6
Aanbevelingen
6.1 Jongeren binden

KEW werkt met alle middelbare scholen op Walcheren in meerdere of mindere mate samen.
Zij bereikt op deze manier ook direct en indirect een heleboel jongeren. Kunsteducatie
Walcheren zou daarom leerlingen kunnen proberen aan zich te binden door middel van
Facebook. De leerlingen zouden zich bijvoorbeeld via dit medium kunnen aanmelden voor
de workshops. Op die manier zijn deze jongeren gelijk met de Facebooksite van KEW
verbonden. KEW kan dan daar ook haar reguliere cursusaanbod kenbaar maken. Op deze
wijze kan KEW inspelen op het enthousiasme van de leerlingen na zo’n workshop en zorgen
voor aansluiting. Door dat enthousiasme vast te houden en daaropvolgende cursussen of
workshops aan te bieden is de kans groter dat het aanbod wordt afgenomen. Misschien ligt
het in de aard van jongeren dat ze een korte concentratiespanne hebben. In dat geval is het
beter om workshops aan te bieden dan een cursus.
Kunsteducatie Walcheren zou kunnen bekijken in hoeverre het mogelijk is
aanbiedingen te doen voor leerlingen, inspelend op het individuele tegoed van de
Cultuurkaart. De meeste scholen geven de leerlingen een budget wanneer zij het vak CKV
volgen. KEW zou hiervoor afspraken kunnen maken met de verschillende theaters en musea
op Walcheren. Hierdoor kan KEW ook sturend werken bij de activiteiten die de leerlingen
eventueel ondernemen.
Het is een wens van KEW om de leerlingen met verschillende vormen van kunst en
cultuur in aanraking te brengen. Omdat de jongeren al grotendeels met populaire cultuur te
maken hebben, zou KEW de leerlingen ook traditionele vormen van cultuur bij willen
brengen. Jongeren blijken in praktijk een lastige doelgroep voor deze vorm van cultuur en
daarom is het belangrijk te pogen de leerlingen te enthousiasmeren. Het is daarbij van
belang dat de jongeren begeleid worden door een enthousiaste en met de doelgroep
bekende docent of rondleider.
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6.2 Samenwerking

Eveneens zou KEW met de scholen kunnen gaan praten over wat zij kan betekenen voor de
verschillende talentprojecten die daar lopen. Hier hoeft KEW niet eens een inhoudelijke rol
te spelen, maar het kan ook zijn dat zij, bijvoorbeeld met haar ruimtes, een faciliterende rol
speelt. Nehalennia zou bijvoorbeeld extra ruimte voor kunst en cultuur kunnen gebruiken
maar heeft op het moment niet de financiële middelen om extra ruimte bij te bouwen. Wat
kan KEW voor deze school betekenen?
KEW kan de scholen helpen aansluiting te zoeken bij projecten als de Kunstbende met haar
workshops.
Kunsteducatie Walcheren zou een rol kunnen spelen in meer samenwerking tussen
scholen. In tijden waarin budgetten kleiner worden is het bundelen van krachten belangrijk.
Een kleine school als het OPDC Griffioen of Het Molenwater heeft minder mogelijkheden om
een voorstelling te bekijken dan Nehalennia en CSW. KEW zou de grotere scholen kunnen
aanmoedigen dit soort culturele activiteiten samen met de kleinere scholen te ondernemen.
Voor KEW valt bij het Calvijn College nog aan terrein te winnen. Deze school heeft
aangegeven open te staan voor eventueel aanbod, zij het aangepast aan de reformatorische
identiteit van de school. In het PO wordt met dit soort onderwijs al samengewerkt door
KEW.
Voor Het Molenwater zou KEW kunnen helpen bij de aanvraag van de Cultuurkaart. Dit is
vooralsnog niet gedaan omdat de leerlingen bij Nehalennia en CSW staan ingeschreven.
KEW moet alle scholen attenderen op het feit dat de Cultuurkaart dit jaar aangevraagd kan
worden, in het bijzonder OPDC Griffioen en CSW Toorop omdat zij aangaven de kaart niet te
willen. Bij CSW Toorop was de reden hiervoor dat de school onder andere oud leerlingen in
zou willen huren en dat niet kan met de Cultuurkaart vanwege de algemeen erkende
kwaliteit. Het zou voor KEW kunnen lonen om nog een keer met de school in gesprek te gaan
want wellicht kunnen KEW en CSW Toorop wat dit betreft toch tot een oplossing komen.
Gratis aanbod uitzoeken en dit tijdig aan de scholen doorgeven.
KEW zou een keer per jaar een cultuurcoördinator bijeenkomst kunnen houden, waarbij ze
scholen op de hoogte stelt van zaken die met cultuureducatie in het voortgezet onderwijs te
maken heeft. De scholen geven aan regelmatig contact met KEW te hebben en dit ervaren ze
als prettig. Dit contact moet KEW dan ook continueren.
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6.3 Doorlopende leerlijn

De scholen zijn autonoom en daardoor is het voor KEW lastig om invloed te hebben op het
beleid. Meerdere scholen geven echter aan te betreuren dat er geen sprake is van
coördinatie van de overgang PO naar VO. KEW werkt met een groot gedeelte van de
Walcherse basisscholen samen en heeft daardoor overzicht over de cultuureducatie die de
leerlingen hebben gehad. Deze coördinatie wordt echter na het PO losgelaten en
overgenomen door de scholen. Terwijl het VO zou kunnen voortbouwen op wat in het PO tot
stand is gebracht.
Vanwege de veranderingen die landelijk gaande zijn waarbij gemeentes de subsidie
bij de kunstencentra weghalen en ze bij de scholen neerleggen is het tevens raadzaam voor
KEW, te sturen in een cultuureducatiebeleid.
De scholen vinden dat culturele activiteiten bij voorkeur een kop en een staart
moeten hebben. KEW zou bij voorstellingen een inleiding of nagesprek kunnen organiseren.
Hierdoor krijgen de leerlingen een ander gesprek dan in de klas omdat het met de
kunstenaars is in plaats van met de docent. De maker heeft zijn eigen kijk op een discipline
en op de voorstelling die hij/zij heeft gemaakt. Dit biedt een nieuw perspectief voor de
leerlingen. Dit zou voor een vervanging kunnen zijn voor de thema’s die scholen graag
willen. Scholen lijken met thema’s te willen werken om voor verdieping van het onderwijs te
zorgen. In het geval van culturele activiteiten kan dit ten koste gaan van de kwaliteit. KEW
kan scholen laten zien dat verdieping ook op een andere manier kan.
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Bijlage 1
MEERKEUZEVRAGEN
1. Wat verstaat uw school onder het concept ‘cultuureducatie’?

a. Leerlingen laten kennismaken met/in contact brengen met kunst/cultuur
b. CKV en andere kunstvakken
c. Het ontwikkelen van actieve en/of receptieve middelen
d. Anders namelijk: ………………………………………………………………………………………………………..

2. Welke (kunst)vakken/disciplines worden op uw school als (eindexamen)vakken aangeboden?
Meerdere antwoorden mogelijk
a. Tekenen
b. Handvaardigheid
c. Textiele werkvormen
d. Audiovisuele vorming
e. Muziek
f.

Dans

g. Drama
3. Welke financieringsbronnen zet uw school in om cultuureducatie vorm te geven? Meerdere
antwoorden mogelijk
a. Eigen middelen
b. Cultuurpas
c. Ouderbijdrage
d. Subsidie overheid (gemeente, provincie, Rijk)
e. Extra inkomstenbron (sponsoring, fondsen)
4. Welk budget heeft u beschikbaar voor cultuureducatie in het schooljaar 2013-2014?
a. Geen budget
b. 0 tot en met 10.000 Euro
c. 10.000 tot en met 20.000 Euro
d. 20.000 tot en met 40.000 Euro
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e. Meer dan 40.000 Euro
4a. Op welke manier kunt u beschikken over deze gelden?
a. Zijn opgenomen in de begroting van de school
b. Via de Cultuurpas
c. Beide
5. Hoeveel uren per week heeft de cultuurcoördinator beschikbaar?
a. Geen uren
b. 0 – 2 uur
c. 2 – 4 uur
d. 4 – 8 uur
e. Meer dan 8 uur
6. Hoe beoordeelt u de ruimtes/faciliteiten voor cultuureducatie?
a. Ruimtes voor beeldende kunsten
goed / voldoende / onvoldoende
b. Audiovisuele apparatuur
goed / voldoende / onvoldoende
c. Podium met verlichting
goed / voldoende / onvoldoende
d. Ruimtes voor muziek
goed / voldoende / onvoldoende
e. Ruimtes voor dans/theater
goed / voldoende / onvoldoende
7. Welke doelstellingen heeft u met cultuureducatie? (Graag een top 3 maken van de 3
belangrijkste)
a. Leerlingen beleven plezier aan cultuur
b. Leerlingen ontwikkelen expressieve/communicatieve middelen
c. Leerlingen ontwikkelen creativiteit en denkvermogen
d. Leerlingen ontwikkelen persoonlijkheid en sociale vaardigheden
e. Leerlingen vergaren kennis en vaardigheden m.b.t. cultuur
f.

Leerlingen vergaren kennis over cultuur en maatschappij
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g. Cultuureducatie heeft een positief effect op het schoolklimaat
h. Cultuureducatie draagt bij aan de maatschappelijke/culturele binding van leerling
i.

Cultuureducatie is vliegwiel voor onderwijskundige vernieuwingen

8. Met welke vernieuwingen op gebied van cultuureducatie is uw school bezig? (graag
omcirkelen wat van toepassing is)
a. inhoudelijke kwaliteitsverbetering kunstvakken
Verankering/ uitvoering / voorbereiding
b. integratie van cultuur in het curriculum
Verankering/ uitvoering / voorbereiding
c. ontwikkeling leergebied cultuur
Verankering/ uitvoering / voorbereiding
d. ontwikkeling naschools programma cultuur
verankering/ uitvoering / voorbereiding
e. ontwikkeling erfgoededucatie
f.

verankering/ uitvoering / voorbereiding
doorgaande leerlijn cultuureducatie PO-VO
verankering/ uitvoering / voorbereiding

g. ontwikkeling kunst- en cultuurklassen
verankering/ uitvoering / voorbereiding
h. doorgaande lijn cultuureducatie met vervolgonderwijs
verankering/ uitvoering / voorbereiding
9. In hoeverre komen de volgende aspecten van cultuureducatie aan bod binnen het curriculum?
a. actief: leerlingen beoefenen zelf kunst
in grote mate / in enige mate
b. receptief: leerlingen maken kennis met professionele kunst
in grote mate / in enige mate
c. reflectief: leerlingen analyseren en bespreken
in grote mate / in enige mate
10. In hoeverre is er sprake van een samenhangend programma voor cultuureducatie?
a. Er is sprake van losstaande activiteiten
b. Sommige activiteiten zijn op elkaar afgestemd
c. Er is sprake van een samenhangend programma
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11. Is er sprake van draagvlak voor cultuureducatie?
a. In enige mate
b. In grote mate
12. Welke opbrengsten van cultuureducatie ziet u?
a. Interesse/enthousiasme van leerlingen en/of docenten
b. Leerlingen: bewustwording/persoonlijke ontwikkeling
c. De producten van leerlingen worden beter
d. School: kunst&cultuur is geïntegreerd
e. Leerlingen kiezen vaker voor kunst&cultuur als vervolgopleiding
f.

Het schoolklimaat is veranderd

g. Overig
13. Met welke externe partners werkt u samen?
a. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van activiteiten
Musea

Muziekgezelschappen

Kunsteducatie Walcheren

Erfgoedinstelling

Theater/-gezelschappen

Archief

Filmhuis/bioscoop

HBO Kunstvakonderwijs

Bibliotheek

HBO Anders/universiteit

Individuele kunstenaar

MBO

b. School formuleert vraag, instelling speelt daarop in
Musea

Muziekgezelschappen

Kunsteducatie Walcheren

Erfgoedinstelling

Theater/-gezelschappen

Archief

Filmhuis/bioscoop

HBO Kunstvakonderwijs

Bibliotheek

HBO Anders/universiteit

Individuele kunstenaar

MBO

c. School maakt gebruik van het beschikbare aanbod
Musea

Muziekgezelschappen
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Kunsteducatie Walcheren

Erfgoedinstelling

Theater/-gezelschappen

Archief

Filmhuis/bioscoop

HBO Kunstvakonderwijs

Bibliotheek

HBO Anders/universiteit

Individuele kunstenaar

MBO
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Bijlage 2
OVERIGE VRAGEN

BELEID
1. Is cultuureducatie formeel opgenomen in het beleid van de school? (schriftelijk vastgelegde
visie) Kunt u dit, indien aanwezig nasturen?
2. Hecht de school/directie veel belang aan cultuureducatie en zo ja hoe uit zich dat?
3. In hoeverre is er op dit moment sprake van een structurele financiering voor cultuur?
4. Hoe wordt de invulling van cultuureducatie bepaald? (in overleg met docenten en/of
directeur)
5. Wat zijn de speerpunten vanuit school m.b.t. cultuureducatie?
6. Welke ontwikkelingen hebben volgens u invloed op het cultuurbeleid van de school?

CULTUURPAS
1. Maakte uw school in 2011-2012 gebruik van de Cultuurpas? Waarom wel/niet? En dit jaar?
2. Is er daarnaast ook nog financiering voor cultuureducatie?
3. Liet u de leerlingen het Cultuurpastegoed individueel of klassikaal besteden in 2011-2012? En
nu 2012-2013?
4. Is de school voornemend om volgend jaar Cultuurpassen aan te schaffen als de huidige opzet
ongewijzigd blijft? Waarom wel/niet?
5. Zo niet (of indien men geen Cultuurpas heeft), denkt u dat de school wel geld beschikbaar zal
blijven stellen voor cultuureducatie? En verwacht u dat dit bedrag gelijk blijft, zal afnemen of
meer wordt?
6. Wat verandert er voor uw school en in uw uitgaven als de Cultuurpas helemaal wordt
afgeschaft?
CKV
7. Wat gebeurt er als CKV als verplicht examenvak wordt afgeschaft:
o

blijft het vak CKV op uw school bestaan

o

komt er een ander kunstvak voor in de plaats? Zo ja, welk?

o

komt het vak te vervallen? Wat komt hier voor in de plaats?

8. Wat heeft dit volgens u voor gevolgen voor cultuureducatie op school?
9. Wat is volgens u de ultieme vorm van cultuureducatie?
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10. Wordt cultuureducatie geëvalueerd?
SAMENWERKING
1. Werkt u samen met KEW? En zo ja hoe ziet deze samenwerking eruit?
2. In welke mate bent u tevreden over deze samenwerking? Waarom wel/niet?
3. Wat zijn, volgens u, de sterke en zwakke punten van KEW?
4. Op welke gebieden zou KEW u wellicht nog meer of beter kunnen ondersteunen?
5. Hoe stellen jullie het cultuurprogramma samen? Hebben jullie veel inspraak bij de
samenstelling van het programma door KEW?
6. Wat zijn de reacties van de leerkrachten en leerlingen op de programma’s voor
cultuureducatie?
7. Zijn de programma’s van KEW/culturele activiteiten aanvullend op het verplichte aantal uren
kunstvakken of een vervanging van het huidig aantal lesuren?
8. In geval van vervangend: wordt het hele budget besteed aan het culturele programma?
9. Met welke andere partijen werkt de school, op het gebied van cultuureducatie, nog meer
samen en hoe ziet deze samenwerking eruit/bevalt deze?
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Bijlage 3
ONDERZOEKSVRAGEN

Hoofdvraag:
-

Wat zijn de visies van het VO op Walcheren op de toekomstige inrichting van
cultuureducatie in het voorgezet onderwijs en welke rol zal KEW hierbij spelen?

Deelvragen
-

Welke visies zijn er op de rol van cultuureducatie op middelbare scholen?

-

Hoe kijkt het VO aan tegen de ontwikkelingen van het overheidsbeleid?

-

Hoe ziet het VO de rol van KEW bij de inrichting van cultuureducatie voor het VO?

-

Welke inhoudelijke en financiële rol wil het VO spelen om een cultuureducatiebeleid
tot stand te brengen?

-

Hoe verhoudt dit onderzoek op Walcheren zich tot de Monitor 2009?
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