Zet Cultuur op de Agenda
Cultuureducatie en -participatie zijn van belang,
daarover zijn bijna alle politieke partijen het eens.
Maar woensdag 17 maart 2021 valt er wat te kiezen!
Gebruik deze handreiking om in uw verkiezingsprogramma te laten zien waar u als politieke partij
voor staat als het aankomt op cultuur, want ook
dáár valt iets te kiezen.

Hoe werkt deze handreiking?
Hieronder vindt u vier verschillende opvattingen over
cultuureducatie en -participatie. U kunt deze opvattingen
gebruiken om in uw verkiezingsprogramma te laten zien
wat uw eigen opvatting is. Op de achterkant vindt u
concrete ambities met daarbij aangegeven of ze goed,
een beetje, of niet zo goed passen bij de onderstaande
opvattingen.

Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers van
onze Nederlandse identiteit. De overheid
zou vooral een rol moeten spelen in het
behouden en toegankelijk maken van erfgoed. We moeten trots zijn op iconen uit
de vaderlandse geschiedenis en dit ook
uitdragen en overbrengen op nieuwe generaties. Cultuureducatie en -participatie
moeten in het teken staan van kennismaken
met deze historie en het bezoeken van ons
erfgoed, van Rembrandt tot Mondriaan, van
Vondel tot Annie M.G. Schmidt.

Kunst en cultuur hebben een intrinsieke
waarde. Daarnaast kunnen zij leiden tot
nieuwe visies en de bestaande werkelijkheid bevragen. Alleen daarom al zijn zij
van waarde voor onze democratie. De
overheid moet ervoor zorgen dat kunstenaars en gezelschappen kunnen blijven
bestaan. Nu en in de toekomst. Dat betekent ook dat kinderen van jongs af aan
hun kunstzinnige vaardigheden ontwikkelen, binnen- en buitenschools. Daarbij
ligt de inhoud niet van tevoren vast en is
er ruimte voor nieuwe verhalen.

Kunst en cultuur zijn diepgeworteld in
Nederlandse tradities. Van de fanfares en
harmonieën tot de schutterijen en bloemencorso’s. De overheid zou vooral een rol
moeten spelen in het behouden van die
tradities en het ondersteunen en toegankelijk maken van amateurverenigingen.
Belangrijk is dan ook de regionale spreiding
van subsidies en de zorg voor voldoende
lokale voorzieningen, zoals bibliotheken en
muziekscholen.

Kunst en cultuur zijn uitingen van een persoonlijke lifestyle. Dat gaat van de kleding
die je draagt tot de feesten die je bezoekt.
Ontmoetingen vinden plaats in (online)
communities en leren gaat via (digitale)
peer-to-peerlessen. De rol van de overheid
is beperkt, aangezien het individu zelf bepaalt.
Wel kan de overheid creativiteit bevorderen
en stimuleren. Bijvoorbeeld door creatieve
vakken in alle onderwijslagen te borgen en
door innovatieve projecten te ondersteunen.
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Gelijke kansen van 4-18 jaar
Versterk cultuureducatie op álle scholen: po, vo, mbo en speciaal onderwijs.

Maak extra middelen vrij: €15,- per jaar per jongere van 4 tot 18 jaar.
Breid de Cultuurkaartfinanciering met het matchingsprincipe uit naar het po en mbo.
Stimuleer de inzet van professionele kunstvakdocenten, ook met het oog op het huidige
lerarentekort en werkdrukverlaging.
Zorg dat groepsleerkrachten zelf ook in staat zijn cultuuronderwijs te geven en help hen dit
te realiseren binnen het nieuwe curriculum.
Haal financiële drempels weg voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede.

Iedereen kan meedoen
Kunstencentra, mediatheken op scholen, culturele organisaties, koren, orkesten, verenigingen en
productiehuizen verdienen betere en structurele ondersteuning. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van landelijke en lokale overheden.
Benut de lokale en regionale ondersteuningsstructuur, koepels en netwerken voor het verhogen
en bewaken van de kwaliteit van het culturele aanbod.
Investeer extra in de brede regeling combinatiefunctionarissen voor gemeenten en zorg voor
een betere balans tussen sport en cultuur.
Zorg voor een betere samenhang tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en
-participatie, tussen po, vo en mbo, tussen de verschillende en nieuwe disciplines en
tussen alle bestaande regelingen.
Bevorder inclusie door betere samenwerking tussen het culturele en sociale domein.

Grote maatschappelijke opgaven
Zet cultuur in bij de aanpak van sociale vraagstukken: meedoen aan cultuur werkt preventief,
vergroot de veerkracht van mensen en geeft het leven zin.
Zorg voor een eerlijke betaling en arbeidsvoorwaarden voor professionals in de culturele sector.
Bevorder diversiteit en maak ruimte voor nieuwe beelden en verhalen.

De wereld van nu:
Meedoen aan cultuur is belangrijker dan ooit. Het biedt ons veerkracht
en zingeving in moeilijke tijden. Om iedereen in staat te stellen zich
cultureel te ontwikkelen zijn we gebaat bij goede culturele voorzieningen.
Veel kunstencentra, verenigingen en zzp’ers in de kunsten staan echter
onder druk door bezuinigingen als gevolg van de tekorten in het sociaal
domein, of door politieke keuzes. De economische impact van de
coronacrisis vormt een extra potentieel gevaar voor de cultuursector.
En dat terwijl cultuur juist een enorme bijdrage kan leveren aan het
oplossen van deze problemen. Wees dus zuinig op het culturele
landschap en help overheden om cultuureducatie te behouden en
voor iedereen toegankelijk te maken.
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