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Geachte Raad, 
 
Op 20 december 2018 heeft u van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de ad-
viesaanvraag ontvangen over het stelsel voor de periode 2021-2024. In de bijlage behorend bij 
de brief werd deze aanvraag verder gespecificeerd, waaronder over het onderwerp ‘cultuuron-
derwijs’ op pagina 6. De minister stelt u daarbij de volgende vragen, waarbij zij u vraagt de On-
derwijsraad te betrekken: 
• Welke mogelijkheden ziet de Raad om het beleid voor cultuuronderwijs duurzaam te ver-

sterken? Welke verantwoordelijkheden zouden rijk en andere overheden daarbij moeten 
nemen? 

• Zou een derde periode van het programma Cultuureducatie met kwaliteit moeten worden 
gestart met daarnaast een nieuw bestuurlijk akkoord cultuur en onderwijs, of ligt (daar-
naast) ander instrumentarium meer voor de hand? 

• Welke rol ziet de Raad voor gemeenten en provincies bij de duurzame verankering van cul-
tuuronderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van buitenschools aanbod en lokale kenniscen-
tra? Hoe kunnen zij voor een coördinatiefunctie in elke stad of regio zorgen? 

 
Graag doen wij vanuit het Landelijk Platform Kenniscentra Cultuureducatie (LPKC) en de Ne-
derlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) vanuit onze expertise die gebaseerd is op de 
ervaringen van de partners in de praktijk het aanbod u behulpzaam te zijn met het beantwoor-
den van deze vragen aan de minister. 
 
De provinciale en grootstedelijke kenniscentra op het gebied van cultuureducatie zijn met het 
LKCA verenigd in het LPKC en bespreken periodiek met elkaar landelijke ontwikkelingen in 
het cultuuronderwijs zoals de curriculumvernieuwing, het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit, Méér Muziek in de Klas, het vernieuwde CKV, verkiezingen en politieke ontwikkelin-
gen. Hierover gaan wij ook van tijd tot tijd met vertegenwoordigers van het ministerie in ge-
sprek, of met de minister. In onze laatste brief aan de minister van 20 augustus 2018 met als 
onderwerp ‘Cultuureducatie na 2020’ hebben wij onze voornaamste actiepunten wat betreft 
cultuuronderwijs in de komende periode meegegeven: 
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1 Álle scholen kwalitatief goede cultuureducatie 
(CmK op alle scholen, cultuureducatie verantwoordelijkheid van het onderwijs, link met de 
pabo, professionalisering van de leraren) 

2 Culturele ondersteuningsstructuur voor het onderwijs verder (opnieuw) opzetten en ver-
sterken om gezamenlijk te werken aan het creatief vermogen van de samenleving 

3 Inhoudelijk: Cultuureducatie met Kwaliteit borgen in de curriculumontwikkeling 
4 Financieel: langjarige afspraken maken met overheden & gelijke bedragen voor provincies 

en gemeenten. Het huidige principe van matching vormt een goed houvast voor de overhe-
den om cultuureducatie op de agenda te houden. 

5 Cultuureducatie in de vrije tijd en overgang naar het VO. 
 
Hierin kunt u al de nodige richtingen in beantwoording van de aan u gestelde vragen herken-
nen waar het gaat om verankering in scholen, een structurele samenwerking tussen cultuurco-
ordinatoren in scholen met cultuurcoaches en educatieve medewerkers van culturele instellin-
gen, en het belang van samenwerking tussen de verschillende overheden. Graag gaan wij met 
de Raad in gesprek om haar nader van informatie en kennis te voorzien voor de beantwoor-
ding van de aan haar gestelde vragen en om de bovengenoemde actiepunten nader toe te lich-
ten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Sanne Scholten 

D i r e c t e u r - b e s t u u r d e r  

 
Namens de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en namens het Landelijk Platform 

Kenniscentra Cultuureducatie (LPKC): 

– Cultuur Oost (Gelderland) 

– CultuurKwadraat (Zeeland) 

– CultuurSchakel (Den Haag) 

– Cultuurstation (regio Eindhoven) 

– FleCk (Flevoland) 

– Huis voor de Kunsten Limburg 

– K&C / CmK (Drenthe / Groningen) 

– KCR (Rotterdam) 

– Keunstwurk (Friesland) 

– Kunst Centraal (provincie Utrecht) 

– Kunstgebouw (Zuid-Holland) 

– Kunstloc Brabant (Noord-Brabant) 

– Mocca (Amsterdam) 

– PleinC (Noord-Holland) 

– Rijnbrink (Overijssel) 


