Samenvatting
Op de basisschool wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen,
het pad dat zij doorlopen van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van de
eigen talenten. De school maakt kunst en cultuur ook toegankelijk voor leerlingen die dit van
huis uit niet meekrijgen. Daarnaast heeft de school een vormende taak, die essentieel is om
kinderen te leren functioneren in een complexe, pluriforme en snel veranderende maatschappij. Ten slotte kan cultuureducatie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leergebiedoverstijgende vaardigheden, zoals analyseren, evalueren en creëren.
De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur constateren dat cultuureducatie vaak een marginale plek inneemt in het curriculum van scholen in het primair onderwijs. Het onderwijs in kunst
en cultuur is steeds meer weggeorganiseerd van de scholen en leraren. Scholen slagen er tot
nu toe, om diverse redenen, onvoldoende in cultuureducatie de plek te geven die het verdient.
Ook de verschillende overheidslagen zijn rond dit thema onvoldoende op elkaar afgestemd,
waardoor een versnipperde culturele infrastructuur is ontstaan.
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de raden gevraagd gezamenlijk te adviseren hoe scholen kunnen worden ondersteund bij het verzorgen van kwalitatief
goede cultuureducatie. Ook vraagt hij de raden hoe culturele instellingen in het verlengde
daarvan kunnen komen tot een aanbod dat is afgestemd op de kerndoelen in het onderwijs.
De raden adviseren scholen weer de regie te laten nemen in het onderwijzen van kunst en cultuur. Cultuureducatie moet terug naar het hart van het onderwijs: daar begint de kwaliteitsverbetering. Om de deskundigheid bij scholen en leraren te vergroten is de hulp van culturele
instellingen, expertisecentra, lerarenopleidingen en overheden gewenst. De raden doen de
volgende hoofdaanbevelingen en stellen hierbij een gefaseerde aanpak voor.
Geef scholen meer grip op de inhoud
De raden adviseren een referentiekader cultuureducatie te laten ontwikkelen. Dit biedt een
overzicht van de doorgaande lijn met betrekking tot de kennis, vaardigheden en attituden die
alle leerlingen nodig hebben voor een culturele loopbaan. Het referentiekader maakt duidelijk
dat cultuureducatie niet op zichzelf staat, maar onlosmakelijk verbonden is met andere leergebieden. Het toont tevens mogelijkheden voor verdiepend onderwijs. Daarnaast adviseren
de raden dat scholen cultuureducatie onderdeel maken van de evaluatieve cyclus. Dat vraagt
uitbreiding van het volg- en beoordelingsinstrumentarium, zodat leraren de ontwikkeling van
leerlingen bij cultuureducatie beter inzichtelijk kunnen maken, volgen en beoordelen.
Bevorder de deskundigheid in de school
De raden vinden dat leraren hun leerlingen een brede basis aan kennis en vaardigheden op het
gebied van cultuureducatie moeten kunnen bijbrengen. Iedere school moet voldoende deskundigheid in huis hebben om cultuureducatie inhoudelijk en in samenhang vorm te geven.
Dat vergt deskundigheidsbevordering van zowel aankomende als zittende leraren. Passies en
talenten van leraren en ouders, en culturele faciliteiten in de omgeving van de school kunnen
beter worden benut. Lerarenopleidingen – pabo’s en kunstvak(docent)opleidingen – kunnen
de kennisbasis voor cultuureducatie invoeren in hun curriculum en gebruiken om nascholings-
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trajecten te ontwikkelen voor zittende leraren, kunstvakdocenten en educatief medewerkers
van culturele instellingen.
Stel de culturele infrastructuur in dienst van de school
Culturele instellingen dienen meer samen te werken met elkaar en met het onderwijs. Idealiter
wordt het educatief aanbod in samenspraak met het onderwijs ontwikkeld. Het nieuwe Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (in oprichting) kan fungeren als regisseur van
de regionale en lokale educatieve ondersteuning en belangrijke ontwikkelingen signaleren en
kennis verspreiden. De overheid kan meer sturen op toezicht en meer samenhang brengen in
bestaande regelingen. Ook is het van belang dat de verantwoordelijkheden op het gebied van
(lokale) ondersteuning helder verdeeld zijn.
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