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Inleiding 

Cultuureducatie in het basisonderwijs is volop in beweging. Tot voor kort werd het vooral 

gezien als leuke extra activiteiten die veelal losstonden van de andere onderdelen in het 

onderwijs. Er lagen weinig relaties met andere vakken. Dat wat er gebeurde was meestal 

aanbodgericht; de scholen namen af wat hen werd aangeboden en hadden zelf geen visie op 

cultuureducatie. Sinds een aantal jaren is dit aan het veranderen.  

Deze ontwikkeling heeft een extra stimulans gekregen door het rijk. In 2013 is het rijk gestart 

met het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit als opvolger van het Actieplan 

Cultuurbereik. Deze regeling is door het rijk in het leven geroepen om de kwaliteit van 

cultuureducatie te verbeteren.  

De gemeenten in Zuid-West Drenthe zijn, elk op hun eigen wijze, de afgelopen jaren bezig 

geweest om het lokale netwerk te verstevigen. Dit betekent een omslag in denken en 

handelen van de gemeente, het onderwijs en de culturele instellingen. Om die fundamenteel 

andere manier van kijken naar Cultuureducatie kracht bij te zetten is deze notitie opgesteld 

voor de gemeenten in Zuidwest drenthe. Wat die andere manier van kijken inhoudt en 

betekent voor de betrokken partijen wordt hierin nader toegelicht.  

 

Doel van cultuuronderwijs in ZW-Drenthe 

In een snel veranderende samenleving worden ook andere vaardigheden van mensen 

gevraagd. Creativiteit en ‘vrij denken’ in het vinden van oplossingen is steeds belangrijker.  

Deze vaardigheid wordt ontwikkeld in een ander deel van de hersenen dan waar rekenen en 

taal wordt ‘opgeslagen’, het is dus belangrijk dat hier een beroep op wordt gedaan. Kunst en 

cultuur dragen hieraan bij. 

Gemeenten zetten actief in op brede talentontwikkeling van kinderen, binnenschoolse 

cultuureducatie is hier een onderdeel van. De gemeenten willen door middel van 

cultuuronderwijs op school jeugd laten kennismaken met alle vormen van kunst- en 

cultuuruitingen. 

Kunst en cultuur zijn -daar waar het ondersteunend is aan andere vakken- een middel. 

Daarnaast gaat het soms ook puur om de beleving en is cultuureducatie een doel op zich; 

het ervaren van muziek, dans enz.  

Gemeenten streven naar een doorlopende leerlijn waarin aandacht is voor alle kunst- en 

cultuuruitingen. Dit doen zij door middel van het stimuleren van een zogenaamd lokaal 

cultuurmenu.   

 

Veranderende rollen 

De nieuwe ontwikkelingen van cultuureducatie vragen wat anders van het onderwijs, de 

culturele instellingen en de gemeente. Wat dit betekent voor deze partijen wordt hieronder 

toegelicht.  

  

Onderwijs 

Het basisonderwijs was tot voor kort gewend om een aanbod af te nemen van lokale dan 

wel provinciale culturele instellingen. 



Met de invoering van de regeling CeMK wordt een impuls gegeven aan het realiseren van 

een kwaliteitsslag van cultuureducatie in het basisonderwijs. Dit vraagt van het onderwijs 

ook een andere houding. Het dient een visie op cultuureducatie te ontwikkelen en de daarbij 

horende vraag aan de culturele instellingen te stellen. Dat betekent een aanzienlijk actievere 

houding van het onderwijs. Voor veel scholen is het een ingewikkelde opgave om hieraan te 

voldoen. De lokale culturele instellingen kunnen hen (via het cultuurmenu) daarbij 

ondersteunen. Zo wordt in gezamenlijkheid het culturele aanbod zoveel mogelijk op maat 

georganiseerd.  

 

Onderdeel van de kwaliteitsslag die gemaakt gaat worden, is ook de ontwikkeling van 

doorgaande leerlijnen. De activiteiten zijn niet bij toeval gekozen, maar maken onderdeel uit 

van een programma dat de leerlingen in de 8 jaar doorlopen. Ze maken kennis met alle 

kunstdisciplines en sommigen van deze disciplines komen jaarlijks terug, afhankelijk van 

waar de school de nadruk legt. En daarin kunnen kunstdisciplines ook ondersteunend zijn 

aan het reguliere lesprogramma. 

 

 

Onderdeel van het realiseren van de kwaliteitsverbetering is deskundigheidsbevordering 

binnen het onderwijs. De kennis van cultuureducatie wordt hiermee binnen de scholen 

geborgd.  

 

Gemeente 

De gemeente faciliteerde tot voor kort cultuureducatie dmv subsidie, maar bemoeide zich 

slechts beperkt met de manier waarop daar invulling aan gegeven werd. Er is steeds meer 

een sturende rol van de gemeente gekomen op de culturele instellingen, ook op gebied van 

cultuureducatie. Een lokale invulling van cultuureducatie betekent het versterken van de 

lokale culturele infrastructuur. Alle kinderen komen in aanraking met alle culturele 

instellingen binnen de gemeente. Daarmee wordt -nog meer dan voorheen- het aanbod van 

die instellingen zichtbaar en makkelijker toegankelijk, ook voor naschools.  

De gemeente draagt uit dat zij een lokaal georienteerd cultuurmenu belangrijk vindt. De 

lokale culturele instellingen krijgen in hun opdracht die rol duidelijk toebedeeld en de 

gemeente stuurt hier op.  

 

Lokale culturele instellingen 

De veranderende visie op cultuureducatie, die extra impuls heeft gekregen door de regeling 

Cultuureducatie Met Kwaliteit, vraagt een andere houding van de lokale culturele 

instellingen. Waar de scholen voorheen hun aanbod vanzelfsprekend afnamen, moeten de 

instellingen nu aansluiten bij de wensen van de scholen. Dat betekent meer in gesprek gaan 

met het onderwijs en maatwerk bieden. Ook vraagt het samenwerking tussen de lokale 

culturele instellingen om tot een compleet vraaggericht aanbod te komen waarbij er 

aandacht is voor alle kunstdisciplines en kinderen bij elke instellingen binnen komen. 

Productontwikkeling is daarbij van belang. 

Van de coördinatoren van het Cultuurmenu wordt verwacht dat zij goed samenwerken met 

de (andere) lokale culturele instellingen om tot een brede doorgaande leerlijn te komen.  

 



De lokale culturele instellingen zijn de preferente partners voor de cultuureducatie. Waar 

mogelijk zorgen zij met elkaar -in samenwerking met de scholen- voor een compleet 

afgestemd cultuuraanbod in het basisonderwijs, waarbij dubbelingen voorkomen worden. 

Expertise die lokaal niet aanwezig is halen de instellingen van buiten.    

 

Tot slot 

Met de rijksregeling CeMK wordt een enorme impuls gegeven aan de kwaliteitsslag van 

cultuureducatie die in Zuidwest Drenthe al in gang was gezet. Voor onze scholen en lokale 

culturele instellingen zien we een belangrijke uitdaging om deze beweging van vraaggericht 

werken, doorgaande leerlijnen en deskundigheidsbevordering in het onderwijs succesvol te 

maken. Het is aan de gemeenten om dit proces te stimuleren, te faciliteren en de culturele 

instellingen hierop te sturen.  

Iedere gemeente in Zuidwest Drenthe heeft een eigen netwerkstructuur voor 

cultuureducatie. Die structuren voldoen en blijven ongewijzigd bestaan. 

 

 


