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Samenvatting  

De Analyse Cultuureducatie van BMC geeft inzicht in de Utrechtse praktijk: het 

(gemeentelijke) beleid, de subsidieregelingen, de verschillende uitingen van cultuureducatie 

en de actuele trends en ontwikkelingen. Ook biedt de Analyse Cultuureducatie een 

verkenning van kansen en knelpunten voor cultuureducatie in Utrecht en tot slot een 

ontwikkelperspectief met denkrichtingen voor toekomstig beleid. De bevindingen uit de 

analyse zijn gebaseerd op literatuur- en documentstudie, interviews en diverse werksessies 

met het veld. 

 

Anno 2018 is er landelijk meer waardering en aandacht gekomen voor cultuureducatie. De 

rijksoverheid stelt dan ook meer middelen beschikbaar de komende jaren, hetgeen kansen 

voor Utrecht biedt. Zowel landelijk als in Utrecht heerst de opvatting dat cultuureducatie 

bijdraagt aan een brede ontwikkeling van leerlingen en hun 21ste-eeuwse vaardigheden en 

dat cultuureducatie leerlingen kan raken en inspireren. Daarnaast kan cultuureducatie 

zorgen voor andere zienswijzen en thema’s en taboes bespreekbaar maken.  

 

De Gemeente Utrecht heeft ingezet op cultuureducatie met verschillende regelingen en in 

het meerjarige cultuursubsidiebeleid. Daardoor hebben scholen én culturele organisaties 

budget en mogelijkheden om cultuureducatie vorm te geven: 

· ‘Cultuur voor Ieder Kind’, gefinancierd door de afdeling Onderwijs;  

· ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, een landelijke regeling en op gemeentelijk niveau 

gematcht door Culturele Zaken; 

· meerjarige subsidiëring van culturele organisaties, waarvan vele een actieve rol hebben 

in het veld van cultuureducatie.  

Uit de Analyse Cultuureducatie blijkt dat de Utrechtse praktijk breed en divers is en er veel 

goed gaat. Utrecht heeft subsidieregelingen die elkaar kunnen aanvullen en versterken, 

maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Gewenste verbeteringen gaan onder meer over 

harmonisatie en toegankelijkheid van subsidieregelingen en daarnaast vanuit het veld meer 

co-creatie stimuleren. Behalve bovenstaande kansen en knelpunten zijn in de Utrechtse 

praktijk aandachtspunten:  

· betrokkenheid bij cultuureducatie organiseren op alle niveaus in de school; 

· deskundigheidsbevordering - vooral het opleiden van interne cultuurcoördinatoren en  

· zorgen dat scholen en culturele organisaties in samenspraak programma’s ontwikkelen.  



ANALYSE CULTUUREDUCATIE UTRECHT 

3/32 

 

De uitdaging de komende jaren is om te investeren in een overzichtelijk en toegankelijk 

speelveld en in een klimaat van gelijkwaardigheid en co-creatie. De gemeente zou als 

beleidsbepaler hierin het voortouw kunnen nemen. Onderstaande bouwstenen geven 

handvatten voor verdere ontwikkeling van cultuureducatiebeleid door de gemeente.  

1) Sterke kaders van de gemeente  

Ambities en visie: het formuleren van één gezamenlijk strategisch beleidskader vanuit de 

beleidsvelden cultuur én onderwijs. Een gemeenschappelijk strategisch beleidskader kan 

scholen en culturele organisaties in het veld helpen om de rollen scherp te krijgen in het 

speelveld en cultuureducatie een stevige plek te geven in de Utrechtse samenleving. 

2) Ondersteunen vanuit eigen visie en verantwoordelijkheid  

Zorgen voor een klimaat dat het onderwijs zijn vragen en wensen voor cultuureducatie weet 

te formuleren en de weg naar de antwoorden weet te vinden. En zorgen voor een klimaat dat 

culturele partijen cultuureducatie kunnen vormgeven met en in de scholen. Cultuureducatie 

heeft te maken met twee werelden, die van het onderwijs en cultuur, die ieder een eigen 

dynamiek kennen. Meer verbinding tussen deze werelden én beleidsvelden is gewenst. 

3) Co-creatie bevorderen  

Co-creatie tussen scholen en culturele partijen stimuleren bij programma-ontwikkeling, te 

benoemen als criterium van de subsidieregelingen. Het bevorderen van co-creatie is een 

nieuwe bouwsteen voor beleid. De verwachting is dat bij co-creatie er meer wisselwerking 

ontstaat tussen scholen en culturele partijen en dat bijdraagt aan verankering van 

cultuureducatie in scholen. 

4) Een schakelfunctie cultuureducatie 

Voorzien in een schakel tussen beleid 

(gemeente) en praktijk (onderwijs en 

culturele organisaties). Een 

schakelfunctie die zelf niet 

belanghebbend is en daarom als 

onafhankelijke partij initiatieven en 

kennisdeling kan aanjagen, belangrijke 

thema’s mede kan agenderen en de 

zichtbaarheid van cultuureducatie helpt 

vergroten. 

5) Eén gemeentelijk aanspreekpunt 

voor cultuureducatie  

Afzonderlijke subsidieregelingen en -stromen harmoniseren, bij voorkeur vanuit één 

subsidieloket.  

6) Naar een cultuurfonds Utrecht?  

Een denkrichting is om de subsidieverstrekking vanuit één loket te combineren met de 

schakelfunctie en onder te brengen in een cultuurfonds voor Utrecht. Op die manier kan 

gemeentelijk beleid ook dwarsverbanden tussen culturele activiteiten binnen en buiten de 

school bevorderen, tussen kunstdisciplines onderling en tussen het creatieve en sociale 

domein en onderwijs. Bovendien kan een cultuurfonds netwerken en platforms faciliteren, 

ook voor cultuureducatie, en gerichte ondersteuning bieden met bijvoorbeeld cultuurscouts.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Analyse als aanzet voor nieuw beleid  

De gemeente Utrecht, afdeling Culturele Zaken en Onderwijs, heeft BMC Advies gevraagd 

een analyse te maken van het veld cultuureducatie. De Analyse Cultuureducatie levert een 

integraal beeld op van het veld, de stand van zaken en actuele ontwikkelingen. De analyse is 

bedoeld als basis voor het nadenken over nieuw beleid en de inzet van gemeentelijke 

middelen. Met de Analyse Cultuureducatie in de hand kunnen de beleidsvelden cultuur en 

onderwijs in samenspraak met het veld vervolgstappen zetten om het cultuureducatiebeleid 

in Utrecht vorm te geven voor de toekomst.  

 

In het Advies Commissie Cultuurnota 2017-2020 van mei 2016 is voorgesteld om 

sectoranalyses te maken van het culturele veld in Utrecht, met als doel om meer en beter 

inzicht te krijgen in de verschillende kunstdisciplines en velden. Inmiddels heeft de 

Gemeente Utrecht dit advies opgevolgd en zijn er sectoranalyses gemaakt. De analyses zijn 

een momentopname van de sector of het veld zelf, tonen relevante trends en ontwikkelingen, 

geven structuur aan de monitoring en visitatie van gesubsidieerde instellingen en vormen de 

opmaat naar nieuw beleid. Daarnaast dragen de analyses bij aan de discussie over 

verandering in het culturele bestel, waarbij de invloed van de stedelijke regio’s naar 

verwachting groter wordt.  

 

Bij de Analyse Cultuureducatie zijn twee gemeentelijke beleidsvelden als gelijkwaardige 

partners betrokken: onderwijs en cultuur. Beide afdelingen van de Gemeente Utrecht hebben 

een subsidieregeling voor cultuureducatie en stemmen in grote lijnen met elkaar af over de 

subsidieverstrekking. Het doel van de gemeente Utrecht is om cultuureducatie structureel te 

verankeren in het onderwijs en zo het creatieve vermogen van leerlingen te ontwikkelen. 

Voor dat ‘hogere’ doel zetten beide afdelingen zich in. Voor de periode 2017-2020 heeft de 

gemeente zich gericht op het stimuleren van visievorming en een doorgaande leerlijn bij 

scholen.  

 

Naast de matchingsregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020’ ondersteunt de 

Gemeente Utrecht ook meerjarig culturele organisaties, waar cultuureducatie een 

uitgangspunt is. Deze organisaties laten die activiteiten in hun vierjarige beleidsplan zien en 

verantwoorden achteraf. Idealiter sluit de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ vanuit de 

afdeling Culturele Zaken aan bij de regeling ‘Cultuur voor ieder Kind’ (vanuit Onderwijs) en 

vice versa én de meerjarige subsidie voor culturele organisaties, zodat cultuureducatie in 

Utrecht maximaal gestimuleerd wordt. 

 

De werking van de subsidieverstrekking in de praktijk is weerbarstiger; de beleidsvelden 

cultuur en onderwijs hebben allebei een eigen dynamiek en de gemeentelijke rol in het veld 

zelf verschilt. Culturele organisaties zijn voor hun voortbestaan soms grotendeels afhankelijk 

van gemeentelijke subsidie. Het is namelijk aan de gemeente om de uitvoering van het totale 

beleid te monitoren bij de gesubsidieerde culturele organisaties (inclusief de activiteiten voor 

cultuureducatie). Mede om die reden onderhoudt Culturele Zaken nauwe banden met het 

culturele veld en vice versa.  

 

Onderwijsorganisaties krijgen hoofdzakelijk van het Rijk financiering. De Gemeente Utrecht 

stimuleert cultuureducatie in het onderwijs met een regeling om visievorming en doorlopende 

leerlijnen te stimuleren. Hoewel vele scholen er gebruik van maken, zijn scholen niet 

verplicht om via gemeentelijke subsidie aan cultuureducatie te doen en heeft het budget voor 
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cultuureducatie geen invloed op het bestaansrecht van de school. Dit maakt de relatie tussen 

scholen in Utrecht en de afdeling Onderwijs van de gemeente losser. Ook is de relatie 

specifiek gericht op cultuureducatie voor deze subsidieverstrekking. De relatie van de 

gemeente met de meerjarig culturele organisaties is niet los te koppelen van de totale 

subsidiëring van cultuur; cultuureducatie is dan een van de (vele) gespreksonderwerpen 

tussen de gemeente en de gesubsidieerde culturele organisaties.  

 

Tot slot kunnen scholen en/of culturele instellingen in Utrecht ook voor cultuureducatie 

subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, bijvoorbeeld voor de regeling 

‘Impuls muziekonderwijs’ of ‘Versterking cultuureducatie vmbo’. Deze mogelijkheden voor 

ondersteuning leveren een breed en divers palet aan activiteiten in het Utrechtse veld op.  

1.2 Afbakening en vraagstelling  

Voor het begrip ‘cultuureducatie’ hanteert deze analyse de definitie van het Landelijk 

Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA): “doelbewust leren over en 

met kunst, erfgoed en media via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools”. Onder 

cultuureducatie wordt in deze analyse alle culturele activiteiten verstaan die in schooltijd 

plaatsvinden in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.  

 

Binnen het veld cultuureducatie zijn er drie aspecten te onderscheiden: productie, receptie 

en reflectie. Ook zijn de vaardigheden die leerlingen opdoen vanuit cultuureducatie van 

maatschappelijk belang, doordat ze bijdragen aan de ontwikkeling van 21ste-eeuwse 

vaardigheden, zoals een onderzoekende houding, creativiteit tonen en samenwerken.  

 

In deze analyse is het beter om bij cultuureducatie van een veld te spreken dan van een 

sector, omdat er geen scherpe grenzen zijn te definiëren op basis van bijvoorbeeld 

kunstdisciplines. Cultuureducatie is namelijk een wisselwerking tussen onderwijs en cultuur 

én omvat alle kunstdisciplines en erfgoed en media. De term ‘cultuuronderwijs’ is 

beperkender; volgens het LKCA zijn de doelen van cultuuronderwijs formeel vastgelegd in 

kerndoelen en eindtermen die in het onderwijs gelden.  

 

Begrippen 

Gemeente Utrecht: in de praktijk zijn de afdelingen Culturele Zaken en Onderwijs 

verantwoordelijk voor het beleid van cultuureducatie. 

 

Culturele organisaties: alle actoren uit het culturele veld die in het veld van cultuureducatie 

een actieve rol vervullen. De organisatievorm verschilt, naast stichtingen zijn er ook 

maatschappen, coöperaties van zelfstandigen of bedrijven met een afzonderlijke tak voor 

educatie. Daarnaast kan het hier ook gaan om partijen die verantwoordelijk zijn voor 

onderdelen, denk aan lesmateriaal, docenten of vakinhoudelijke expertise/ondersteuning. 

 

Culturele veld: het totale culture veld in Utrecht. Dit veld omvat meer partijen en initiatieven 

dan alleen de organisaties die actief cultuureducatie op scholen aanbieden of subsidie van de 

gemeente krijgen.  
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Voor de Analyse Cultuureducatie heeft BMC de volgende onderzoeksvragen opgesteld.   

 

Veldanalyse  

· Wat is het beeld van het veld cultuureducatie in Utrecht, wat zijn de belangrijkste 

ontwikkelingen en trends en welke spelers zijn bij cultuureducatie betrokken?  

· Hoe verloopt de ontwikkeling van cultuureducatie in Utrecht, vanuit het perspectief van 

de scholen en van de culturele organisaties die gebruikmaken van de diverse 

subsidieregelingen?  

 

Verkenning  

· Wat zijn belangrijke thema’s, vraagstukken, knelpunten en oplossingsrichtingen voor het 

veld en voor de gemeente Utrecht?  

· Hoe gaat de verankering van cultuureducatie bij scholen en bij meerjarig gesubsidieerde 

culturele instellingen?  

· Wat staat er in de nabije toekomst te gebeuren in het veld cultuureducatie en hoe kan 

het veld daar samen met de gemeente Utrecht op inspelen, ook in relatie tot landelijke 

ontwikkelingen?  

1.3 Verantwoording analyse en werkwijze  

De Analyse Cultuureducatie geeft in hoofdstuk 2 een bondige veldanalyse op basis van 

landelijk onderzoek, gegevens van de gemeente Utrecht over de gesubsidieerde activiteiten 

van cultuureducatie (scholen en culturele organisaties) en relevante trends en 

ontwikkelingen. Dit onderdeel van de Analyse is vervolgens ook getoetst bij experts en aan 

de hand van literatuur en documentstudie.  

 

Vervolgens leverden drie ontwerpsessies met het veld een globale verkenning op van 

cultuureducatie in Utrecht. Deze sessies verliepen volgens een methode gebaseerd op 

Design Thinking en Design Research, ontwikkeld en uitgevoerd door PerfectStorm.nl. Bij de 

onderwerpen en de scope voor de ontwerpsessies stond verankering van cultuureducatie in 

Utrecht centraal. De eerste twee ontwerpsessies waren specifiek bedoeld om veel data en 

ideeën op te halen vanuit de scholen en culturele organisaties die in de dagelijkse praktijk 

werken aan cultuureducatie. In de derde sessies met experts en bestuurders is aan de hand 

van deze data toegewerkt naar onderliggende vragen en mogelijke oplossingsrichtingen. 

 

De opbrengsten van de ontwerpsessies 

zijn gewogen en staan samengevat 

weergegeven in hoofdstuk 3. Het beeld 

van cultuureducatie op basis van de 

veldanalyse en de verkenning (duiding 

van de ontwerpsessies) hebben de input 

gevormd voor het ontwikkelperspectief, 

dat in het laatste hoofdstuk aan bod 

komt. Dit gedeelte geeft concreet 

antwoord op de onderzoeksvragen en 

biedt de Gemeente Utrecht 

denkrichtingen voor de ontwikkeling van 

nieuw beleid. De Gemeente Utrecht zal 

dit perspectief nader moeten uitwerken 

om tot nieuw cultuurbeleid te komen. Bij 

voorkeur gebeurt dit ook in samenspraak 

met het veld van cultuureducatie.   
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Hoofdstuk 2 Veldanalyse  

2.1 Beleid en subsidies cultuureducatie  

Cultuureducatie omvat culturele activiteiten voor scholieren die onder schooltijd plaatsvinden. 

Het veld van cultuureducatie in Utrecht is divers en omvangrijk: bijna alle scholen in het 

primair en voortgezet onderwijs zijn actief bezig met cultuureducatie. Dit kan gaan om 

bijzondere presentaties die kinderen of jongeren meemaken, projecten die leerlingen 

uitvoeren, maar ook (structurele) kunstlessen die kinderen en jongeren onder schooltijd 

volgen. Bij de activiteiten en ontwikkeling van cultuureducatie zijn grofweg drie typen partijen 

betrokken: de scholen zelf, culturele partijen (culturele organisaties of individuen zoals 

kunstdocenten en kunstenaars) en organisaties die bemiddelen in cultureel aanbod voor 

scholen of helpen cultuureducatieprogramma’s te ontwikkelen.  

 

De Gemeente Utrecht wil dat alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in 

aanraking komen met cultuur, zowel actief (maken/doen) als receptief en reflectief. Voor het 

mbo zijn geen specifieke stimuleringsmaatregelen voorzien vanuit de gemeente. Vanuit de 

ambitie dat scholen cultuureducatie duurzaam in het onderwijs vormgeven, neemt de 

gemeente een actieve rol en stuurt op de ontwikkeling van visievorming, doorlopende 

leerlijnen en innovatie. De gemeente doet dat met de regeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’ en de 

matchingsregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ - ontworpen en uitgevoerd door het 

landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Bij de twee genoemde subsidieregelingen zijn 

visievorming, doorlopende leerlijnen en deskundigheidsbevordering belangrijke 

doelstellingen. Bij ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ staan creatieve partnerschappen ook 

nadrukkelijk op de agenda. Bij de uitgangspunten van de meerjarige subsidieregeling voor 

cultuur was cultuureducatie een aandachtspunt, maar geen verplichting. Verschillende 

organisaties in Utrecht hebben wel activiteiten voor cultuureducatie ontwikkeld. 

Cultuur voor Ieder Kind  

De Gemeente Utrecht wil dat scholen zich verantwoordelijk voelen om leerlingen in het 

basis- en voortgezet onderwijs in contact te laten komen met cultuur. Scholieren krijgen zo 

de kans om hun creatief talent te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom is er vanaf 2014 de 

gemeentelijke subsidieregeling Cultuur voor Ieder Kind (CvIK). Basisscholen én scholen in 

het voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten en/of projecten. De 

afdeling Onderwijs financiert deze regeling.  

Figuur 2.1: Aantal schoollocaties in de subsidieregeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’ 

  



ANALYSE CULTUUREDUCATIE UTRECHT 

8/32 

 

De Gemeente Utrecht stimuleert met de regeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’ actief dat scholen 

in Utrecht zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van cultuureducatie in het 

onderwijs. Visievorming is onderdeel van de aanvraag geworden. Op deze manier kunnen 

scholen zelf bepalen hoe ze cultuureducatie willen inrichten en invullen. Het merendeel van 

de scholen maakt inmiddels gebruik van deze regeling: 97% van de basisscholen, bijna 95% 

van de scholen voor voortgezet onderwijs en bijna 77% van de scholen voor speciaal 

onderwijs
1
. In 2016 was het bereik 47.282 leerlingen. Er is een breed scala aan culturele 

partijen dat samen met en/of in de scholen verschillende activiteiten uitvoert om de 

genoemde doelen te realiseren. 

 

De Gemeente Utrecht liep met de regeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’ in 2014 vóór op andere 

gemeenten, waar het budget alleen aan culturele of bemiddelende organisaties werd 

gegeven. Inmiddels zijn er meer gemeentes die scholen ook subsidieaanvrager hebben 

gemaakt. Ook het Fonds voor Cultuurparticipatie kent enkele regelingen, waarvoor scholen 

rechtstreeks subsidie aanvragen. Voorbeelden zijn de ‘Impuls muziekonderwijs’ en 

‘Versterking cultuureducatie in het vmbo’.  

Figuur 2.2: Overzicht Utrechtse scholen die gebruikmaken van de subsidieregeling Cultuur voor Ieder 

Kind (2018)  

  

                                                
1 Cijfers op basis van de financiering van de Gemeente Utrecht, de regeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’ 

(peildatum 21 december 2017).  
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De gemeentelijke Sector-scan Cultuureducatie
2
 uit september 2017 geeft een indicatie van 

de samenwerkingsverbanden voor cultuureducatie in Utrecht. Uit de Sector-scan, gebaseerd 

op 121 gescande subsidieaanvragen voor het schooljaar 2016/2017 binnen de regeling 

‘Cultuur voor Ieder Kind’, bleek dat scholen veel aan muziek, beeldende kunst en 

museumbezoek doen. Uit de scan kwam ook naar voren dat een groot deel van de scholen 

expertise inhuren voor het ontwikkelen van visie en het opleiden van interne 

cultuurcoördinatoren. Deze scholen maakten alle gebruik van externe partners.  

Cultuureducatie met Kwaliteit  

De Gemeente Utrecht co-financiert sinds 2013 de meerjarige regeling ‘Cultuureducatie met 

Kwaliteit’ (CmK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Bijna zestig procent van alle 

basisscholen in Nederland deed in 2015/2016 mee aan het programma Cultuureducatie met 

Kwaliteit
3
. Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) is penvoerder en procesmanager 

voor de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, dat in Utrecht de naam Creatief Vermogen 

Utrecht heeft gekregen. Binnen Creatief Vermogen Utrecht zijn er vijfentwintig deelnemende 

scholen en twaalf verschillende culturele partners actief (peildatum april 2018)
4
.  

 

Het initiatief heeft zich op basis van creatieve partnerschappen van culturele instellingen 

naar verloop van tijd ontwikkeld tot een leernetwerk. In dit leernetwerk vindt onderzoek, 

theorievorming, kennisdeling, coaching, peerreview en intervisie plaats. De Hogeschool der 

Kunsten Utrecht (HKU) is de kennispartner in het netwerk. Voor de periode 2017-2020 zijn 

vanuit het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie verbreding en verdieping belangrijke 

pijlers: het stimuleren van een doorlopende leerlijn, netwerkvorming, 

deskundigheidsbevordering en verankering van cultuureducatie in de scholen.  

 

Het accent bij het leernetwerk Creatief Vermogen Utrecht ligt op creatief partnerschappen. 

Dat zijn samenwerkingsverbanden tussen culturele partners en scholen, op basis van 

wederkerigheid op het niveau van het management en uitvoerenden van beide partijen. 

Verder is voor de periode 2017-2020 de opbouw van het netwerk van belang en het 

versterken van het creatieve vermogen van de leerkracht. Vertegenwoordigers van de HKU, 

Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht, Gemeente Utrecht (afdeling Culturele Zaken) 

en het UCK vormen het regieteam van Creatief Vermogen Utrecht. In Utrecht is uitbreiding 

van het aantal deelnemende scholen gewenst voor de komende twee jaar. Netwerkvorming 

en eigenaarschap bij alle betrokken partijen is hierbij een belangrijke voorwaarde. Voor de 

jaren 2018-2020 is er € 10.000 per deelnemende school per schooljaar beschikbaar bij 

deelname aan Creatief Vermogen Utrecht. 

 

Er zijn ook gemeentes in Nederland, waarin bijna alle basisscholen participeren in de 

matchingsregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Creatief Vermogen Utrecht heeft ervoor 

gekozen om in te zetten op minder deelnemende scholen, maar intensievere trajecten aan te 

bieden. Scholen zouden deze middelen kunnen gebruiken als aanvulling op de andere 

subsidieregeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’, aangezien de doelstellingen grotendeels 

overeenkomen. In de praktijk gebeurt dit weinig. Sommige scholen ervaren het leernetwerk 

Creatief Vermogen Utrecht als gesloten of niet passend bij de werkwijze van de school.  

                                                
2
 Gemeente Utrecht, Sector-scan Cultuureducatie, september 2017. 

3
 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) (2016), Review Cultuureducatie 

met Kwaliteit. Diverse onderzoeken rond cultuureducatie en Cultuureducatie met Kwaliteit 2015-2016. 
4
 Bron: uck.nl, geraadpleegd in april 2018.  
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Subsidie voor culturele organisaties  

Een behoorlijk aantal gesubsidieerde culturele organisaties in Utrecht is actief in het veld van 

cultuureducatie. Deze activiteiten zijn in de subsidie niet geoormerkt, maar vele meerjarig 

gesubsidieerde culturele organisaties zien de waarde in van cultuureducatie. Zij organiseren 

culturele activiteiten of programma’s voor onder schooltijd. De uitvoering en doelgroep van 

deze activiteiten verschilt per organisatie.
5
  

 

TivoliVredenburg richt zich bijvoorbeeld op nieuwe projecten voor het vmbo met diverse 

samenwerkingspartners, organiseert daarnaast compositieprojecten, schoolprojecten voor 

vluchtelingen en verzorgt voorschoolse cultuureducatie. Ook participeert TivoliVredenburg in 

de MuziekRoute (georganiseerd door het UCK), waar in de Utrechtse wijk Overvecht alle 

leerlingen van de basisscholen muziekles krijgen. De MuziekRoute is aangesloten bij 

Creatief Vermogen Utrecht, kent een aantal culturele partners die meerjarige subsidie 

ontvangen én de scholen gebruiken voor de MuziekRoute meestal het budget uit de regeling 

‘Cultuur voor Ieder Kind’. De MuziekRoute is daarmee een mooi voorbeeld van het slim 

combineren van subsidies voor scholen die dat willen. Op deze manier versterken de 

gemeentelijke regelingen elkaar.  

 

De Stadsschouwburg Utrecht ontvangt jaarlijks duizenden leerlingen uit het primair en 

voortgezet onderwijs) voor voorstellingsbezoek. Ook doen kinderen en jongeren in de 

schouwburg mee aan workshops, aan professionele voorstellingen of spelen zij hun eigen 

voorstelling. ZIMIHC, de organisatie die culturele activiteiten in de vrije tijd faciliteert, stelt zijn 

theaters ook beschikbaar voor scholen. ZIMIHC heeft onder andere in zijn theater een 

schoolmusical-festival, dat ook bedoeld is om de banden tussen scholen onderling te 

versterken.  

 

Er zijn ook Utrechtse culturele partijen die zich richten op een specifieke doelgroep. Het 

gezelschap Aluin focust bijvoorbeeld met theaterworkshops en -voorstellingen op het 

voortgezet onderwijs, in het bijzonder havo/vwo. Aluin biedt leerlingen een ‘culturele 

loopbaan’: in de brugklas is er de Classic Tour, vervolgens Ken je Klassiekers-voorstellingen 

en in de bovenbouw gaan leerlingen de diepte in met Unplugged-voorstellingen.  

 

Het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland werkt met een combinatiefunctionaris die vooral via 

theater en taal leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs cultuureducatie bijbrengt. De 

Vrijstaat maakt een koppeling tussen cultuureducatie onder schooltijd en buiten schooltijd, 

door leerlingen in de school voor te bereiden op een buitenschoolse activiteit in Utrecht. Een 

voorbeeld is de binnenschoolse voorbereiding op de Grote Prijs van Leidsche Rijn, een 

bandwedstrijd voor en door jongeren in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.  

Landelijke subsidies  

Naast de genoemde regelingen van de Gemeente Utrecht kent het landelijke Fonds voor 

Cultuurparticipatie nog een aantal subsidies, waar ook Utrechtse scholen en culturele 

organisaties gebruik van maken. Zo is er bijvoorbeeld de ‘Impuls muziekonderwijs’ en een 

regeling voor cultuureducatie in het vmbo, het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal 

onderwijs. In Utrecht hebben in het schooljaar 2016/2017 achttien basisscholen 

gebruikgemaakt van de ‘Impuls muziekonderwijs’ en in 2017/2018 maar liefst 26 

basisscholen.  

 

  

                                                
5 Bron: jaarplannen en websites van de desbetreffende organisaties. 
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In 2015 zijn er twee Utrechtse projecten gehonoreerd binnen de regeling van het fonds 

‘Cultuureducatie in het vmbo’. In 2017 hebben in dat kader het Globe en het Trajectum 

College subsidie ontvangen, om samen met Operamakers het project Vocal Statements uit 

te voeren. “Vocal Statements is in de eerste plaats een vocaal project waarin vanuit een 

gevoel van urgentie met jongeren gezongen wordt. Dit gevoel van urgentie is verbonden met 

een actueel maatschappelijk thema. Leerlingen uit het VO worden uitgenodigd hun gevoel 

van urgentie vast te leggen in een tekst. Een ‘statement’.”
6
 Ook het Sint Gregorius College, 

Leidsche Rijn College en de Scholengemeenschap De Werkplaats deden mee aan dit 

project.  

 

Naast het publieke Fonds voor Cultuurparticipatie zijn er ook private en/of lokale fondsen die 

subsidies verstrekken voor cultuureducatie.  

 

 

Figuur 2.3: Subsidiemogelijkheden voor Utrechtse scholen en culturele organisaties  

 

Bij de subsidieregeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’ is een voorwaarde dat de scholen in hun 

begroting aangeven waaraan zij de rijksmiddelen voor cultuureducatie besteden. De 

Gemeente Utrecht ziet de investering vanuit ‘Cultuur voor Ieder Kind’ namelijk als aanvullend 

op deze rijksbijdrage. Het combineren van de subsidies in één plan vormt zo een stimulans 

voor scholen om de prestatiebox van het Rijk en de gemeentelijke subsidie gericht en 

effectief in te zetten.  

  

                                                
6 Bron: operamakers.nl, geraadpleegd in april 2018. 
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2.2 De Utrechtse praktijk  

In het Advies Commissie Cultuurnota 2017-2020 pleit de commissie voor meer bekendheid 

bij culturele organisaties en/of scholen van de verschillende regelingen. Het combineren van 

subsidies kan de programma’s cultuureducatie op de scholen immers sterker maken. Ruim 

een derde van de basisscholen combineert inmiddels verschillende subsidieregelingen, 

zowel van de Gemeente Utrecht als van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Er lijkt een 

stijgende lijn te zitten in het combineren van subsidieregelingen, maar er is nog ruimte voor 

meer ambitie. 

 

Een aantal culturele organisaties is door de gemeentelijke adviescommissie voor hun 

aanvraag 2017-2020 inhoudelijk beoordeeld op cultuureducatie. In het Advies Commissie 

Cultuurnota 2017-2020 staat “dat er weinig geschikte partijen zijn die het onderwijs van 

dienst konden zijn als het gaat om de ontwikkeling van cultuureducatie binnen de scholen. 

Ze maakt zich vooral zorgen over de gewenste en zo noodzakelijke verdieping van de 

educatieve programma’s.” Uit interviews bleek dat scholen en culturele organisaties in 

Utrecht soms regeldruk ervaren van de gemeente in de relatie van subsidiegever en -

ontvanger. 

Spelverdelers en concurrentie  

Scholen en culturele instellingen kunnen in Utrecht de spelverdeler zijn in projecten voor 

cultruureducatie. Zo ontwikkelen de meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties 

activiteiten en programma’s voor cultuureducatie en heeft het UCK met culturele partners de 

leiding in de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Maar de scholen vragen subsidie aan 

bij de regeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’ en sturen cultuureducatie direct vanuit de vraag van 

het onderwijs. Deze laatstgenoemde regeling levert een ander speelveld op voor culturele 

organisaties. Hun rol is meer verschoven van aanbieder naar medeontwikkelaar van 

cultuureducatie en soms ook adviseur van scholen. In hun ‘nieuwe’ rol voelen de culturele 

organisaties meer onderlinge concurrentie; er zijn immers vele andere partijen die zich in de 

markt van cultuureducatie begeven. 

 

Volgens culturele organisaties en scholen zijn verbeteringen wenselijk in de dialoog tussen 

deze partijen. Aan de ene kant is niet elke school al in staat om wensen voor cultuureducatie 

helder te formuleren. Aan de andere kant gaven sommige scholen in interviews aan dat ook 

niet elke culturele organisatie kan inspelen op de wensen en behoeften van de scholen, 

mede doordat scholen en culturele organisaties elkaars wereld onvoldoende kennen.  

 

In Den Haag heeft de gemeente voor een duidelijke rolverdeling gezorgd door in het 

Deltaplan Cultuureducatie actief te sturen op matching tussen vraag en aanbod. Ook krijgen 

culturele organisaties én scholen ondersteuning van cultuurcoaches.  

 

Cultuuronderwijs is een vast onderdeel van het schoolprogramma voor de kinderen 

op de basisschool en in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs in de gemeente 

Den Haag. Binnen het Deltaplan Cultuureducatie moeten scholen plannen 

ontwikkelen: wat gaan zij doen aan cultuuronderwijs en welke verbindingen leggen 

zij hierbij met andere vakken? De scholen en cultuurinstellingen krijgen hulp van de 

cultuurcoaches van Cultuurschakel, een organisatie die scholen en culturele 

instellingen ondersteunt. Meer dan vroeger moeten culturele instellingen en andere 

aanbieders van cultuuronderwijs hun aanbod afstemmen op de vraag van de 

scholen. De gemeente maakt met scholen afspraken over de kwaliteit en aandacht 

voor cultuuronderwijs. Scholen krijgen hier extra geld voor. Ook met door de 

gemeente gesubsidieerde culturele instellingen zijn afspraken gemaakt. Samen zijn 
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zij verantwoordelijk voor een onderwijsaanbod, dat aansluit bij de vraag van 

scholen.
7
 

Platform en bemiddeling   

De Gemeente Utrecht heeft CultON opgezet: een platform vanuit de gemeente dat 

kennisuitwisseling bevordert en een overzicht biedt van aanbod voor cultuureducatie. CultON 

heeft in augustus 2017 de eerste Cultuureducatiekrant uitgegeven, waar culturele 

organisaties zich presenteren en informatie over de subsidieregeling ‘Cultuur voor ieder Kind’ 

is te vinden.  

 

In Utrecht zijn er ook organisaties die bemiddelen tussen aanbod van culturele organisaties 

en de vraag van het onderwijs, of ondersteunen bij cultuureducatie. Een voorbeeld is Cultuur 

& School, een zelfstandige stichting die grootschalig buiten de school georganiseerd 

cultureel aanbod van Utrechtse culturele instellingen voor het primair onderwijs bemiddelt. 

Het UCK bemiddelt ook tussen culturele organisaties en scholen en biedt bijvoorbeeld 

voorstellingen aan in diverse theaters en de Utrechtse wijken Overvecht, Zuilen en Leidsche 

Rijn. Deze onderwijsprogramma’s zijn op maat ontwikkeld vanuit een model, waarin 

onderzoeken, creëren, presenteren en reflecteren centraal staan.
 8
 Daarnaast is er 

CultuurKnooppunt, een ongesubsidieerde organisatie die in opdracht van een groot 

schoolbestuur diverse scholen ondersteunt bij het opzetten en borgen van cultuureducatie. 

 

Good governance en het afwegen van belangen zijn punten om op te letten bij 

bemiddelende, gesubsidieerde organisaties. Het UCK heeft bijvoorbeeld zowel eigen aanbod 

als dat zij bemiddelen voor aanbod van anderen. Bij Cultuur en School bestaat het bestuur 

uit vertegenwoordigers van culturele aanbieders en het onderwijs. Deze afspraak is bij de 

oprichting van de stichting juist expliciet zo gemaakt. Voordeel is kennis van de stad en grote 

betrokkenheid. De verschillende rollen of betrokkenheid kunnen de uitvoering echter ook 

diffuus maken. Een instelling zonder belangen in de stad bij de uitvoering of in bestuur kan 

een voordeel zijn. Op dit moment heeft Utrecht een dergelijke onafhankelijke instelling niet. 

Bij eventuele aanpassingen in de structuur in Utrecht is het belangrijk aandacht te besteden 

aan deze voor- en nadelen.  

Uitingen van cultuureducatie  

In Utrecht zijn er vele creatieve vormen van cultuureducatie in het primair en voortgezet 

onderwijs. Leerlingen uit Utrecht in het primair en voortgezet onderwijs hebben door 

cultuureducatie de kans om kennis te maken met cultuur, cultuur te (leren) maken en zelf te 

presenteren. Door cultuureducatie kunnen leerlingen hun eigen creatieve talenten ontdekken 

en zich daarin ontplooien. Cultuureducatie draagt ook bij aan algemene vaardigheden, zoals 

creatief denken, samenwerken en problemen oplossen. Door cultuureducatie kunnen 

kinderen en jongeren ook later sneller zelfstandig cultuur (leren) maken en daar plezier aan 

beleven of in sommige gevallen daar hun beroep van maken.  

 

Onderstaande praktijkvoorbeelden refereren aan de waarden van cultuureducatie in het 

onderwijs, zoals de bijdrage aan de brede ontwikkeling van leerlingen en een unieke, 

confronterende culturele ervaring meemaken die soms ook nog een andere zienswijze of 

thema’s en taboes bespreekbaar maakt. De waarde voor het culturele leven en stad Utrecht 

is dat kinderen en jongeren onder schooltijd cultuur ervaren, leren, produceren en 

                                                
7 Bron, denhaag.nl, geraadpleegd in april 2018.  
8 Bron: uck.nl, geraadpleegd in maart 2018.  
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presenteren.  

 

Een Utrechtse basisschool ziet bijvoorbeeld cultuureducatie als middel om een brede 

ontwikkeling van kinderen te stimuleren vanuit vele kunstdisciplines. Creativiteit, 

expressiviteit, zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid zijn vaardigheden die de school 

ondersteunt, ook met de activiteiten van cultuureducatie. Zo sluit de school aan bij het 

ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden. De school werkt met werkplaatsen: er zijn 

twee werkplaatsen van ieder vijf lessen, waar leerlingen door de groepen heen aan 

deelnemen. Er is een cultuurwerkgroep ingesteld, bestaande uit een opleidingsleerkracht, 

twee leerkrachten musical groep 8 en groepje leerkrachten die samen met leerlingen 

museum- en voorstellingenbezoek en thema openingen en -afsluitingen organiseert.  

 

In principe zijn alle kunstdisciplines beschikbaar voor cultuureducatie. In Utrecht zijn er 

veel activiteiten voor muziek, ook ingegeven door de landelijke aandacht en 

subsidieregelingen voor muziekeducatie. In het Advies Commissie Cultuurnota 2017-2020 

constateerde de commissie dat daarentegen de sector beeldende kunst achterblijft in het 

verbreden van hun aanbod naar scholen. 

Een andere basisschool in Utrecht vindt het aanleren van 21ste-eeuwse vaardigheden een 

belangrijk aspect en stimuleert vooral om dat via ICT te doen. De school werkt veel met 

Ipads, ook bij cultuureducatie, bijvoorbeeld voor het maken van filmpjes. De school streeft 

naar meer samenhang van cultuureducatie met de andere vakken. Op die manier draagt 

cultuureducatie ook bij aan onderwijsvernieuwing. 

Figuur 2.4: Overzicht 21ste-eeuwse 

vaardigheden (bron: Kennisnet)  

 

De Speelvloer van Het Filiaal is een artistiek laboratorium dat kinderen uit het primair 

onderwijs uitdaagt om te experimenteren met hun eigen verbeeldingskracht. Leerlingen uit 

het primair onderwijs kunnen hun eerste stappen zetten in het makersvak. Zij werken met 

de materialen waar ook de eigen acteurs, ontwerpers en componist zich door laten 

inspireren. Leerlingen stellen zichzelf vragen, zonder naar een pasklaar antwoord te zoeken 

en geven eigen ideeën vorm. Hoe klinkt de ruimte? Wat zie je er allemaal? Hoe beweeg je 

daar en hoe breng je dat over in beeld en geluid?   
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DOX heeft in intensieve samenwerking met zes vmbo-scholen de doorgaande leerlijn “I am, 

you are, are we” ontwikkeld. Identiteitsvorming en de relatie van de leerling tot zijn omgeving 

zijn centrale thema’s. In de leerjaren krijgen de scholieren trainingen, geven presentaties, 

bedenken zelf een thema en volgen onderwijs van DOX-docenten, jonge makers van DOX 

en eigen docenten. Het project kent veel interactie. DOX heeft als doelstelling om te 

reageren vanuit de actualiteit en ontwikkelingen binnen de jongerencultuur. De thema’s 

sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren en maakt gevoelige onderwerpen 

bespreekbaar.  

 

 
 

In co-creatie met het Centraal Museum maakt een basisschool het didactisch beleid van de 

school: Hoofd, Hart en Handen.
9
 De school werkt hierbij met VierKeerWijzer, een 

lesmethode die gebaseerd is op het ontwikkelen van meervoudige intelligentie.  

 

  

                                                
9 Bron: agathasnellen.nl, geraadpleegd in april 2018.  
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Fotodok zet zich in om begrijpend kijken als 

vaardigheid bij te brengen bij iedereen - jong 

en oud. Dit levert voor leerlingen een andere 

zienswijze op. De organisatie werkt met 

vaste partners, zoals de Daltonschool Apollo 

11, X11 Media & Vormgeving en het Grafisch 

Lyceum Utrecht, aan leerlijnen voor 

begrijpend kijken, storytelling en het verrijken 

van bestaande lessen met fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot volgt nog een visueel overzicht van enkele voorbeelden van cultuureducatie, die uit 

Utrechtse schoolplannen naar voren zijn gekomen. Deze voorbeelden tonen aan dat er vele 

denkrichtingen mogelijk zijn bij de vormgeving van cultuureducatie.  

 

Figuur 2.5: Uitingen van cultuureducatie bij verschillende Utrechtse scholen (primair en voortgezet 

onderwijs)   
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2.3 Trends en ontwikkelingen  

Uit literatuur-, documentstudie en enkele interviews zijn de volgende trends en 

ontwikkelingen in Utrecht naar voren gekomen. Deze laten zowel de sterke kanten in Utrecht 

zien als de verbeterpunten voor cultuureducatie in Utrecht.  

De waarde van cultuureducatie   

De Minister van Cultuur stelt in haar visiebrief:  

 

Het kabinet vindt dat kunst en cultuur thuishoort in het curriculum op het primair en 

voortgezet onderwijs. In de komende periode ontwikkelen negen teams van leraren 

en schoolleiders bouwstenen voor een vernieuwd curriculum, samen met experts. 

Een van de teams doet dit voor kunst en cultuur. Ook in de andere teams is 

aandacht voor verbindingen met kunst en cultuur. De ontwikkelteams presenteren de 

bouwstenen in 2019.
 10

 

 

Daarnaast stelt dezelfde visiebrief aan de orde dat nog meer scholen goed muziekonderwijs 

moeten bieden en het kabinet wil scholen uitdagen om cultuur te bezoeken die schuurt. Deze 

bewegingen (opname in het curriculum, meer muziekonderwijs en cultuur om een nieuwe of 

andere zienswijze te krijgen) biedt ook de regio Utrecht kansen om cultuureducatie 

duurzaam in te bedden in het onderwijs.  

A. Utrecht actieve stad voor cultuureducatie 

Het aantal Utrechtse scholen dat cultuureducatie opneemt in het schoolcurriculum is in het 

primair onderwijs 97,8% en in het voortgezet onderwijs 99,8%. Een heel hoog percentage, 

mede dankzij de toegankelijkheid van de regeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’ voor alle scholen. 

Maar scholen vullen cultuureducatie heel verschillend in, blijkt uit de plannen voor deze 

regeling. De ene school staat nog aan het begin met het ontwikkelen van een visie op 

cultuureducatie, andere scholen zijn een cultuurprofielschool geworden.  

 

Landelijk krijgt cultuureducatie steeds meer een vaste plek in het cultuurbeleid. De Raad 

voor Cultuur
11

 ziet in het onderwijs van de toekomst cultuureducatie als onderdeel van de 

vormende taak. Ook in het regeerakkoord staat cultuureducatie uitdrukkelijk vermeld en de 

de werkgroep kunst en cultuur van curriculum.nu is actief aan de slag met integratie van 

cultuuronderwijs.
12

  

 

Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit werpt zijn vruchten af. Onderzoek 

toont aan dat groei en kwaliteitsverbetering hebben plaatsgevonden in cultuureducatie op 

scholen en dat ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ daar zeker een aandeel in heeft gehad.
13

 De 

scholen zoeken ook steeds meer naar samenhang en leerlijnen. In de eerste Monitor 

Cultuuronderwijs 2013/2014 werd nog geconstateerd dat een samenhangend, structureel 

programma nog lang geen gemeengoed was, in de tweede monitor werd duidelijk dat een 

doorgaande leerlijn zeker leeft.
14

 Ook de meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties in 

Utrecht nemen hun verantwoordelijkheid voor cultuureducatie in de meeste gevallen en 

zoeken aansluiting bij de vraag van de scholen. 

                                                
10 Ministerie van OCW (2018), Cultuur in een open samenleving.  
11 Raad voor Cultuur (2015), Agenda Cultuur 2017-2020 en verder.  
12 Curriculum.nu, geraadpleegd in maart 2018. 
13 LKCA (2016), Review Cultuureducatie met Kwaliteit 2015/2016. 
14 Sardes, Monitor cultuuronderwijs po 2013/2014; Sardes, Monitor cultuuronderwijs po 2015/2016.  
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B. Samen ontwikkelen en eigenaarschap  

Doordat in Utrecht scholen bij de gemeente subsidie aanvragen, kunnen zij zelf 

verantwoordelijkheid nemen voor cultuureducatie. Deze opzet heeft als gevolg dat culturele 

organisaties vaker dan voorheen programma’s met en in de scholen maken in plaats van de 

scholen kant-en-klaar-aanbod aan te leveren. Het ontwikkelen, verdiepen en vernieuwen van 

doorgaande leerlijnen is een trend die landelijk speelt. Onderzoek van LKCA uit 2016 naar 

het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ geeft de voordelen daarvan aan:  

 

Het samen met scholen ontwikkelen van een programma kost veel meer tijd en 

vraagt een grotere betrokkenheid van de scholen, maar heeft ook als gevolg dat 

scholen zich meer eigenaar voelen van de culturele educatie op hun school en dat 

de activiteiten passen bij de visie van de school. […] Het blijkt van cruciaal belang 

dat scholen een visie op cultuureducatie hebben of deze ontwikkelen, zodat zij een 

goede vraagstelling kunnen formuleren, er meer samenhang is met de andere 

vakken en zij uiteindelijk een doorlopende leerlijn kunnen ontwikkelen.
15

 

C. Betrokkenheid op alle niveaus en draagvlak  

Volgens geïnterviewde personen en experts uit het veld vraagt verankering van 

cultuureducatie betrokkenheid op alle niveaus. Ook de visiebrief Cultuur in een open 

samenleving van het Ministerie van OCW draagt dit uit: “Goed cultuuronderwijs vergt een 

lange adem en commitment van alle betrokkenen: schoolbesturen en hun scholen, culturele 

instellingen en overheden.”
16

 Om die reden krijgt de landelijke regeling ‘Cultuureducatie met 

Kwaliteit’ een vervolg voor de periode 2021-2024. Deze voortzetting biedt kansen voor 

Utrecht om cultuureducatie duurzaam in het primair onderwijs in te bedden.  

 

De evaluatie in 2016 van de regeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’ laat zien dat cultuureducatie 

op Utrechtse scholen in gang is gezet. Scholen stellen cultuurplannen en leerlijnen op, 

coachen leerkrachten, leiden interne cultuurcoördinatoren op, er ontstaan 

cultuurwerkgroepen en scholen formuleren maatwerkvragen voor cultuuraanbieders. Ook uit 

interviews bleek dat scholen het cultuureducatieprogramma steeds meer laten aansluiten bij 

de pedagogische uitgangspunten en visie van de school.  

 

Om de aansluiting bij het curriculum te realiseren, noemen Utrechtse scholen in interviews 

als belangrijkste belemmeringen: weinig samenhang mogelijk van cultuureducatie met het 

strategische schoolbeleid en beperkte mogelijkheden om draagvlak voor cultuureducatie te 

creëren. Daarvoor is nodig dat op alle lagen van de scholen mensen zich committeren aan 

een opgave voor cultuureducatie. Volgens gesprekspartners gaat er onnodig veel tijd 

verloren als er bijvoorbeeld een nieuwe schoolleider komt, omdat cultuureducatie in de 

strategie geen structurele plek heeft en dan cultuureducatie opnieuw opgebouwd moet 

worden.  

 

In enkele interviews kwam ook aan bod dat de ontwikkeling van cultuureducatieprogramma’s 

soms langzaam gaat door tijdgebrek en een ontbrekend gevoel voor urgentie bij het 

schoolteam. Volgens onderzoek van het LKCA versterkt de aanwezigheid van interne 

cultuurcoördinatoren het draagvlak voor cultuureducatie.
17

 In een interview werd ook gezegd 

                                                
15 LKCA (2016), Review Cultuureducatie met Kwaliteit 2015/2016. 
16 Ministerie van OCW (2018), Cultuur in een open samenleving.  
17 LKCA (2016), Review Cultuureducatie met Kwaliteit 2015/2016. 
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dat meer betrokkenheid van ouders bijdraagt aan meer draagvlak voor cultuureducatie op de 

school.  

D. Samenhang cultuureducatie en andere vakken  

Vanuit landelijk onderzoek is de constatering dat integratie van cultuuronderwijs met andere 

vakken nog niet vanzelfsprekend is en meestal in een beginfase zit. Onderzoek naar de 

‘Impuls muziekonderwijs’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie meldt bijvoorbeeld:  

 

Er is nauwelijks aandacht voor vakkenintegratie, zowel binnen cultuureducatie 

(muziek met beeldend, audiovisueel, drama en dans) als tussen de kunstvakken en 

andere vakken, zoals rekenen, taal en de zaakvakken. Dat is jammer, want uit 

onderzoek blijkt dat integratie van kunstonderwijs met andere vakken kan leiden tot 

betere kennisverwerving. Cultuureducatie biedt de mogelijkheid om op een andere 

manier te herhalen, bijvoorbeeld door informatie te verwerken via tekenen of door 

historische gebeurtenissen na te spelen. Daardoor beklijft het beter. Ook kunnen 

kunst en cultuur bijdragen aan maatschappelijke vorming door grote thema’s te 

verbinden die aan de orde komen bij vakken als maatschappijleer en geschiedenis.
18

 

 

Hetzelfde onderzoek geeft ook aan dat de verbinding tussen binnenschoolse en 

buitenschoolse muziekeducatie op vrijwel geen van de onderzochte scholen aandacht krijgt. 

Ook in Utrecht kan de aandacht voor integratie in het curriculum en de verbinding van 

cultuureducatie met buitenschoolse activiteiten meer aandacht krijgen.  

E. Samenhang gemeentelijke subsidieregelingen  

De geïnterviewde organisaties geven aan dat er relatief veel verschillende loketten zijn voor 

cultuureducatie in Utrecht. De doelstellingen van de regelingen ‘Cultuur voor Ieder Kind’ zijn 

grotendeels hetzelfde als die van de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Mogelijk 

daardoor verwacht het veld meer afstemming in de uitvoering. Bijvoorbeeld dat de deadlines 

voor de aanvragen parallel lopen, wat tot 2017 niet het geval was. Ook spreekt de Gemeente 

Utrecht volgens sommige aanvragers niet met één stem, doordat regelingen bij verschillende 

afdelingen zijn belegd en de beleidsvelden onderwijs en cultuur ieder op een eigen manier 

subsidieaanvragen beoordelen.  

 

 

                                                
18 Sardes (2018), Onderzoek Impuls muziekonderwijs.  
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Hoofdstuk 3 Verkenning  

3.1 Ontwerpsessies om knelpunten zichtbaar te maken   

Uit de veldanalyse die is uitgevoerd (hoofdstuk 2) is een aantal knelpunten en kansen naar 

voren gekomen. Deze knelpunten en kansen zijn getoetst en besproken in de 

ontwerpsessies die zijn georganiseerd voor de Analyse Cultuureducatie. Vertegenwoordigers 

uit het onderwijs en de Utrechtse cultuursector hebben in deze ontwerpsessies knelpunten 

en kansen doorgenomen en zijn op zoek gegaan naar haalbare en soms ook creatieve  

oplossingsrichtingen. Een overzicht van de deelnemers aan de ontwerpsessies staat in 

Bijlage I. Een uitgebreide weergave van de ontwerpsessies is te vinden in Bijlage II.  

3.2 Verkorte weergave ontwerpsessies 

Wat gaat goed?   

De meeste scholen zijn bezig met cultuureducatie, in meer of mindere mate. Het aanbod 

beschouwen de deelnemers aan de sessies als omvangrijk en divers, waarin verschillende 

disciplines vertegenwoordigd zijn. Volgens de deelnemers is er meestal voldoende budget, 

maar scholen en culturele partijen moeten wel de weg kennen naar de verschillende 

subsidieregelingen. 

 

Er is een sterke mate van verantwoordelijkheidsgevoel en daadkracht bij scholen en 

culturele partijen om cultuureducatie vorm te geven. Betrokkenheid op alle niveaus is 

daarvoor nodig, stellen de deelnemers aan de sessies. Zij noemen ook dat de bevlogenheid 

vooral groot is bij de mensen die actief aan de uitvoering van cultuureducatie werken, zoals 

cultuurcoördinatoren, culturele partijen, individuele kunstenaars en kunstvakdocenten. De 

deelnemers bevestigen het beeld dat verankering van cultuureducatie beter gaat als er een 

actieve cultuurcoördinator in de school aanwezig is.  

 

Volgens de deelnemers zijn er in Utrecht inspirerende, ambitieuze en geslaagde projecten 

die als voorbeeld in de stad kunnen dienen en soms ook verrassend goed aansluiten bij de 

belevingswereld van kinderen en jongeren. Deze praktijkvoorbeelden zijn meestal niet 

beschikbaar voor andere partijen. In het primair onderwijs wordt kennisdeling vaker genoemd 

als belangrijk pluspunt dan in het voortgezet onderwijs, waarschijnlijk omdat er in het primair 

onderwijs geen vakinhoudelijke (gespecialiseerde) docenten zijn. Omgekeerd waarderen 

scholen en culturele organisaties de vakoverstijgende projecten in het voortgezet onderwijs, 

dat wil zeggen: het vertalen van inzichten naar andere vakken of vanuit andere vakken aan 

dezelfde vraag werken. 

 

Deels is er in Utrecht intensief contact tussen scholen en culturele partijen, vooral bij de 

programma’s waar de betrokken partijen cultuureducatie als co-creatie zien. In dat geval zijn 

de lijnen tussen cultuur en onderwijs vaak kort en ontstaat er vanuit gelijkwaardigheid een 

programma voor cultuureducatie.  

Verbeterpunten  

Draagvlak en draagkracht organiseren voor cultuureducatie (bij bestuur, directie en ouders) 

is een knelpunt dat scholen én culturele organisaties vaak hebben genoemd tijdens de 

sessies. Volgens hen is commitment op alle niveaus nodig om cultuureducatie succesvol in 

de scholen te kunnen aanbieden. En dat commitment is er niet altijd en zeker niet op alle 

niveaus. Een tweede knelpunt is dat cultuureducatie niet altijd in de (overvolle) curricula past. 
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Vaak blijkt cultuureducatie een sluitpost te zijn in onderwijsprogramma’s, in plaats van een 

essentieel ingrediënt.  

 

Als derde knelpunt komt naar voren dat scholen soms niet goed in staat zijn om keuzecriteria 

op te stellen voor hun programma’s en daardoor de dialoog met het culturele veld niet 

effectief verloopt. Ook vinden deelnemers dat scholen en culturele partijen elkaars wereld 

beter moeten leren kennen, voordat ze samen aan de slag gaan met cultuureducatie.  

 

Er is een behoefte aan kennisdeling en het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden, maar 

scholen en culturele partijen ervaren de aanwezige netwerken in Utrecht niet altijd als 

toegankelijk of effectief. Kennisdeling kan dus beter; het liefst bottom-up georganiseerd en 

niet vanuit grote koepelorganisaties. Dit zorgt voor meer eigenaarschap en gedeelde 

belangen en voorkomt het in stand houden van ‘lege’ overlegstructuren.  

 

Een kleine groep deelnemers ervaart het aanbod als te ‘traditioneel’. Nieuwe disciplines 

zoals maakonderwijs en digitale cultuur ontbreken en er zijn volgens hen weinig 

vernieuwende samenwerkingen met verschillende culturele organisaties.  

 

Subsidieregelingen in Utrecht moeten meer samenhang krijgen, vinden de meeste 

deelnemers. De subsidieregelingen zijn niet bij iedereen even goed bekend en de 

procedures van de verschillende regelingen zijn niet op elkaar afgestemd. Vooral voor de 

scholen geldt dat zij de aan te leveren verantwoording als belastend ervaren, zeker 

afgemeten aan de hoogte van het subsidiebedrag (relatief laag).  

Oplossingsrichtingen uit het veld  

De deelnemers aan de sessies hebben als relatief makkelijk te realiseren oplossingen voor 

de gesignaleerde knelpunten en behoeften aangedragen:  

· subsidieregelingen makkelijker combineren;  

· kortere lijnen tussen scholen en culturele organisaties;  

· gewoon cultuureducatie gaan ‘doen’;  

· vraag van het onderwijs en aanbod vanuit culturele instellingen beter verbinden en  

· vereenvoudigen verantwoordingsplicht subsidies, stoppen met formele tussentijdse 

verantwoording.  

 

Als relatief moeilijk te realiseren oplossingen voor de knelpunten zijn genoemd: 

· kwaliteit van de lesprogramma’s verbeteren;  

· meer differentiatie en betere integratie in de vakken;  

· meer kennisdeling tussen scholen en culturele partijen en  

· leerlingen betrekken.  

 

Bij de oplossingsrichtingen gaven deelnemers aan de sessies ook aan of ze veel of weinig 

impact hebben op het veld cultuureducatie. Een oplossingsrichting met veel impact is 

kennisdeling, volgens deelnemers aan de sessie voor het primair onderwijs. Deelnemers 

bedoelden een vorm van kennisdeling vanuit het operationele werkveld, waar leerkrachten 

elkaar inspireren, docenten en culturele organisaties ideeën uitwisselen en het gezamenlijk 

belang ontdekken. Daarnaast kwam ook de ‘cultuur van het doen’ aan bod: snel starten en 

veel proberen en dan pas uitbouwen met meer (financiële) middelen en formaliteiten. Het 

beter betrekken van de leerling werd ook als waardevol gezien bij de ontwikkeling van 

cultuureducatieprogramma’s, maar bracht ook de nodige discussie met zich mee. 
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Conclusies ontwerpsessies  

Scholen en culturele organisaties ervaren de meeste knelpunten bij de ontwikkeling van 

programma’s en doorlopende leerlijnen voor cultuureducatie. Dat gaat in de meeste gevallen 

om een gebrek aan dialoog en keuzecriteria om tot een goede matching tussen vraag en 

aanbod te komen of intern om een gebrek aan draagkracht. Veel van deze knelpunten zijn 

terug te voeren op de rolverdeling en/of daarin benodigde expertise. Voor docenten zijn 

regelingen en keuzecriteria bijvoorbeeld nog vrij complex, maar voor een cultuurcoördinator 

aanzienlijk minder. 

 

Als het gaat om de betekenis die cultuureducatie kan hebben bij de creatieve ontwikkeling 

van de stad, wordt genoemd dat de scholen en de aanbieders van cultuureducatie in een 

zeker isolement opereren. Hoewel het aanbod divers is, ontstaan er relatief weinig 

partnerschappen met partijen buiten de (klassieke) culturele sector, waaronder jonge 

disciplines, bedrijfsleven of nieuwe organisatievormen (zoals collectieven van ondernemers). 

Het uitwisselen van ervaringen wordt hier expliciet genoemd als voorwaarde om deze stap te 

maken. 

 

Een knelpunt voor het duurzaam vormgeven van cultuureducatie is een sterk ontwikkelde 

aanbodzijde van de culturele organisaties versus een zwakkere vraagzijde bij de scholen. In 

zowel het primair als voorgezet onderwijs bestaat de wens om de vraag beter te leren 

formuleren. Om dat te doen, zijn er ook kaders nodig; een visie op cultuur en 

cultuureducatie, in combinatie met een visie vanuit de school en het culturele veld op leren 

en leerervaringen.  
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Hoofdstuk 4 Ontwikkelperspectief  

4.1 Overzicht kansen en knelpunten  

De afgelopen jaren is er meer waardering van overheden gekomen voor cultuureducatie. Het 

belang van cultuureducatie is beter zichtbaar geworden, mede dankzij het bestuurlijke 

convenant op rijksniveau met de bijhorende landelijke regeling ‘Cultuureducatie met 

Kwaliteit’ via het Fonds voor Cultuurparticipatie en de matchingsubsidie via de gemeentes. 

Daarnaast zet de Gemeente Utrecht zich actief in voor cultuureducatie, door onder meer de 

regeling ‘Cultuur voor Ieder Kind’ en subsidieert meerjarig culturele organisaties die zich ook 

inzetten voor cultuureducatie. Ook heerst bij gemeentes, scholen en culturele partijen het 

algemene besef dat cultuureducatie onder schooltijd kansen biedt voor een brede 

ontwikkeling van leerlingen.  

 

De Gemeente Utrecht heeft ingezet op cultuureducatie met verschillende regelingen en in 

het meerjarige cultuursubsidiebeleid, waardoor scholen én culturele organisaties budget en 

mogelijkheden hebben om cultuureducatie vorm te geven. De veldanalyse van hoofdstuk 2, 

gebaseerd op literatuur-, documentstudie en interviews, en de verkenning uit hoofdstuk 3 op 

basis van ontwerpsessies beschrijven het speelveld in Utrecht. Tegelijkertijd levert deze 

beschrijving een overzicht op van knelpunten en kansen, dat vervolgens aanknopingspunten 

biedt om cultuureducatie beter te verankeren.  

 

Figuur 4.1: Overzicht kansen en knelpunten cultuureducatie in Utrecht  
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4.2 Het speelveld en de ontwikkelopgaven  

Cultuureducatie is een belangrijk en vitaal onderdeel van de Utrechtse samenleving. Het 

stimuleert de creatieve vermogens van kinderen en jongeren in Utrecht en draagt er aan bij 

dat de Utrechtse kinderen en jongeren zich ontwikkelt tot vaardige, ruimdenkende en 

empathische burgers, die zich goed weten te verhouden tot wat er in de samenleving speelt. 

Door kennis te maken met kunst, te leren, produceren en zichzelf te presenteren kunnen zij 

ook betekenis geven aan de samenleving. 

 

Uit de Analyse Cultuureducatie blijkt dat in het speelveld verschillende actoren samenkomen 

en een groot aantal partijen actief zijn:  

· De scholen (primair en voortgezet onderwijs) die cultuureducatieprogramma’s uitvoeren 

en integreren in hun onderwijs, met vaak vakleerkrachten kunst en/of interne 

cultuurcoördinatoren in de lead;  

· Cultuur- en erfgoedorganisaties die vanuit hun discipline(s) of vakgebied cultuureducatie 

aanbieden, projecten en leerlijnen samen met of in samenspraak met scholen creëren en 

die cultuureducatieprogramma’s voor en met scholen ontwikkelen;  

· Organisaties die bemiddelen, coördineren, met scholen en voor scholen en culturele 

organisaties programma’s ontwikkelen en streven naar samenhang en afstemming;  

· De leerlingen, om wie het uiteindelijk te doen is;  

· De gemeente, die verantwoordelijk is voor het formuleren van het beleid voor 

cultuureducatie en de randvoorwaarden kan scheppen om te komen tot een bloeiende 

cultuureducatiepraktijk en de verankering daarvan in Utrecht.  

 

Iedere partij heeft uiteraard een eigen rol en eigen verantwoordelijkheden binnen 

cultuureducatie. De rol van de gemeente in dit geheel heeft een overstijgend karakter: de 

Gemeente Utrecht moet de kaders stellen voor het speelveld als geheel en stimuleren dat 

scholen, culturele organisaties, kunstenaars, kunstvakdocenten en leerlingen op een 

gelijkwaardige manier met elkaar optrekken. Een ontwikkelperspectief voor het veld 

cultuureducatie begint dan ook met het formuleren van gemeentelijk beleid, enerzijds gericht 

op de verankering van een bloeiende praktijk en anderzijds gericht op het benutten en 

creëren van mogelijkheden voor verdere verbetering en ontwikkeling. Het formuleren van 

een gemeentelijk beleid voor cultuureducatie vraagt om een gezamenlijke inspanning van de 

gemeentelijke beleidsvelden cultuur en onderwijs. 

 

De praktijk van cultuureducatie verloopt over het algemeen goed in Utrecht, daar zijn 

scholen, culturele organisaties en de gemeente het over eens. Gewenste verbeteringen zijn 

onder meer harmonisatie en toegankelijkheid van subsidieregelingen, meer co-creatie 

stimuleren en meer verbindingen creëren in het veld. Op basis van de uitkomsten van de 

uitgevoerde veldanalyse en verkenning (hoofdstuk 2 en 3) is de belangrijkste uitdaging voor 

gemeentelijk cultuureducatiebeleid als volgt:  

 

Investeren in een overzichtelijk en toegankelijk speelveld en in een klimaat van 

gelijkwaardigheid en co-creatie. 
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Deze uitdaging kent een aantal ontwikkelopgaven:  

· Ambities en visie: het formuleren van één gezamenlijk strategisch beleidskader vanuit de 

beleidsvelden cultuur én onderwijs.  

· Subsidie-instrumentarium: afzonderlijke subsidieregelingen en -stromen harmoniseren, 

bij voorkeur met één subsidieloket.  

· Infrastructuur: voorzien in een schakel tussen beleid (gemeente) en praktijk (onderwijs 

en culturele organisaties). 

· Zorgen voor een klimaat dat het onderwijs zijn vragen en wensen voor cultuureducatie 

weet te formuleren en de weg naar de antwoorden weet te vinden.  

· Zorgen voor een klimaat dat culturele partijen cultuureducatie kunnen vormgeven met en 

in de scholen.  

· Co-creatie tussen scholen en culturele partijen stimuleren bij programma-ontwikkeling, te 

benoemen als criterium van de subsidieregelingen.  

· Dwarsverbanden tussen culturele activiteiten binnen en buiten de school bevorderen. 

· Het faciliteren van een gedragen en breed netwerk/platform cultuureducatie, waarin 

scholen en het culturele veld samenkomen.   

4.3 Bouwstenen voor beleid  

Bouwsteen 1: sterke kaders van de gemeente  

Een belangrijke randvoorwaarde om te komen tot een samenhangend en strategisch 

beleidskader voor cultuureducatie is dat de gemeentelijke beleidsvelden cultuur en onderwijs 

in gezamenlijkheid dat beleid ontwikkelen. Als inzet hanteren zij het beste uit de twee 

beleidswerelden behouden en aan elkaar koppelen. Belangrijke te behouden elementen 

vanuit de huidige subsidieregelingen en gemeentelijke organisatie zijn:  

· het uitgangspunt is dat subsidieregelingen laagdrempelig zijn en in principe toegankelijk 

voor elke school en/of culturele partij;  

· het beleid van de gemeente is gericht op ontwikkeling van visievorming, doorlopende 

leerlijnen, deskundigheidsbevordering en passende activiteiten voor cultuureducatie 

(maatwerk), bij voorkeur op basis van co-creatie met culturele partijen;  

· scholen dragen de verantwoordelijkheid voor cultuureducatie en zijn ook aanvrager van 

subsidies, zij betrekken in hun plannen culturele partijen als gelijkwaardige 

gesprekspartner;  

· culturele organisaties zijn in de positie om als expert bij te dragen aan cultuureducatie 

(door kennis, aanbod en/of activiteiten), bij voorkeur op basis van co-creatie. 

 

Een voorbeeld is het al genoemde Deltaplan Cultuureducatie van de Gemeente Den Haag. 

Een dergelijk samenhangend beleidskader kan scholen en culturele organisaties in het veld 

helpen om de rollen scherp te krijgen in het speelveld en ook cultuureducatie een stevige 

plek te geven in de Utrechtse samenleving. In het verlengde van een gezamenlijk 

beleidskader vanuit de beleidsterreinen cultuur en onderwijs is het wenselijk ook de subsidie-

instrumenten te harmoniseren. Onderstaande bouwstenen bieden handvatten daarvoor.  

Bouwsteen 2: ondersteunen vanuit eigen visie en verantwoordelijkheid  

Cultuureducatie heeft te maken met twee werelden, die van het onderwijs en cultuur, die 

ieder een eigen dynamiek kennen. In het onderwijs vormt cultuureducatie meestal een 

onderdeel van het lesprogramma en/of curriculum, maar cultuureducatie is niet verplicht. De 

invulling van cultuureducatie is afhankelijk van die visie die de school heeft op 

cultuureducatie, de ruimte die schoolleiders en bestuur bieden (beschikbare tijd en geld), de 

docenten en/of coördinatoren die ervoor verantwoordelijk zijn, het aanwezige culturele 

netwerk en de behoefte aan samenwerking met culturele partijen. Daardoor zijn er grote 
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verschillen bij de invulling van cultuureducatie; elke school doet dat op een eigen manier. 

Ook de rol van (culturele) organisaties, kunstdocenten en individuele kunstenaars is in elke 

school anders, afhankelijk van de vorm waarin cultuureducatie op die school plaatsvindt.  

 

De gemeente kan er met beleid voor zorgen dat ondersteuning van cultuureducatie vanuit 

een eigen visie en verantwoordelijkheid in de school gebeurt. Niet elke school hoeft een 

cultuurprofielschool te worden, maar subsidiebeleid kan bevorderen dat elke school de 

plannen voor cultuureducatie scherp formuleert en daarnaar handelt. Een belangrijk 

aandachtspunt daarbij is om op alle niveaus betrokkenheid bij cultuureducatie te organiseren 

- bij het bestuur, de directie, de docenten en de cultuurcoördinatoren. 

Bouwsteen 3: co-creatie bevorderen  

De verwachting is dat bij co-creatie er meer wisselwerking ontstaat tussen scholen en 

culturele partijen en dat bijdraagt aan verankering van cultuureducatie in scholen. Het 

bevorderen van co-creatie is dan ook een nieuwe en belangrijke bouwsteen voor beleid. 

Culturele partijen bieden scholen specifieke expertise, kunnen leerlingen laten kennismaken 

met cultuur en laten meedoen aan cultuur, hebben lesprogramma’s en/of ontwikkelen 

leerlijnen in samenspraak met scholen. Culturele organisaties kunnen in co-creatie maatwerk 

bieden aan scholen, door samen met hen visie op cultuureducatie verder te ontwikkelen, 

doorlopende leerlijnen op te bouwen, activiteiten uit te voeren op scholen en/of te 

bemiddelen in aanbod.  

Bouwsteen 4: naar een schakelfunctie cultuureducatie in Utrecht  

Het is aan te raden om een verbindend mechanisme te organiseren tussen het beleidskader 

van de gemeente en de praktijk (de scholen en culturele partijen die het beleid realiseren). 

Een schakelfunctie die kan zorgen voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor 

cultuureducatie bij scholen en culturele organisaties, visievorming stimuleert, deskundigheid 

helpt bevorderen en ondersteunt bij het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen. Een 

schakelfunctie die zelf niet belanghebbend is en daarom als onafhankelijke partij initiatieven 

en kennisdeling kan aanjagen, belangrijke thema’s mede kan agenderen en de zichtbaarheid 

van cultuureducatie helpt vergroten. Vanuit het veld is de behoefte aan een platform voor 

kennisdeling voor cultuureducatie nadrukkelijk als wens naar voren gekomen.  

Bouwsteen 5: één gemeentelijk aanspreekpunt voor cultuureducatie  

Om een overzichtelijk en toegankelijk speelveld te creëren, is het van belang dat de 

Gemeente Utrecht voor het veld fungeert als één loket - vanuit een gemeenschappelijke 

beleidskader. De beleidsafdelingen cultuur en onderwijs werken nauw samen voor het veld 

cultuureducatie en maken hun visie en gemeenschappelijke doelen (cultuur én onderwijs) 

voor het veld zichtbaar. Een denkrichting is om vanuit een dergelijk loket de 

subsidieverstrekking te combineren met de schakelfunctie. In Den Haag heeft bijvoorbeeld 

de gemeente een deel van de gemeentelijke beleids- en subsidietaken uitbesteed aan een 

externe organisatie (CultuurSchakel).  
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Figuur 4.2: Schets van de schakelfunctie cultuureducatie in Utrecht  

Bouwsteen 6: Naar een cultuurfonds in Utrecht? 

Een volgende stap is het instellen van een cultuurfonds in Utrecht, om een onafhankelijke en 

breed georiënteerde partij te hebben die het veld van binnenuit kent en verbindingen kan 

leggen tussen kunstdisciplines, domeinen en sectoren. Ook in andere analyses van de 

Utrechtse cultuursector is de behoefte gesignaleerd aan meer afstemming en 

dwarsverbanden in de cultuursector.  

 

Een voorbeeld is het Amsterdams Fonds voor de Kunst, die vanuit een gemeentelijke 

opdracht cultuurscouts heeft, kan inspelen op actuele ontwikkelingen, initiatieven kan 

aanjagen, onderwerpen kan agenderen én subsidie verstrekt. Ook Cultuur Eindhoven, een 

relatief nieuw fonds, kan als voorbeeld dienen: een kleine, flexibele en onafhankelijke 

organisatie die subsidies verstrekt, contacten onderhoudt, aanjaagt en agendeert. Tot slot is 

Stadkamer Zwolle een inspiratiebron, landelijk ook bekend als het “Zwolse model”.  

  



ANALYSE CULTUUREDUCATIE UTRECHT 

28/32 

 

De gemeente Zwolle wil een stevige culturele basis voor alle Zwolse kinderen in en 

rond scholen om hen gelijke kansen te bieden op een brede en evenwichtige 

ontwikkeling. Stadkamer speelt in dit proces een aanjagende, adviserende en 

ondersteunende (makelaars)rol, zowel richting scholen als cultuuraanbieders. De 

Stadkamer is het eerste aanspreekpunt voor het onderwijs en culturele organisaties 

en biedt een platform voor cultuureducatie. De uitvoering en beheer van het Fonds 

Cultuureducatie Zwolle is daarnaast ook ondergebracht bij Stadkamer.
19

 

 

Het in te stellen ‘Cultuurfonds Utrecht’ kan uiteenlopende initiatieven aanjagen en netwerken 

en platforms faciliteren, waaronder een voor cultuureducatie. Het Cultuurfonds Utrecht kan 

ook dicht op het veld acteren, wat een andere dynamiek met zich meebrengt dan de acties 

van de gemeente. Bij een cultuurfonds met platformfunctie komt de regie op uitvoering van 

cultuureducatiebeleid bij één onafhankelijke partij te liggen. Ook de subsidieverstrekking 

gebeurt dan grotendeels vanuit één loket; diverse aanvragen worden op dezelfde manier 

beoordeeld door (commissies van) deskundigen uit het veld.  

 

Uit verschillende sectoranalyses en literatuurstudie blijkt dat verbinding in de stad gewenst 

is, bijvoorbeeld het sociale domein, tussen verschillende kunstdisciplines onderling en tussen 

cultuur en andere sectoren. Een stedelijk cultuurfonds zou een dergelijke koppeling kunnen 

faciliteren en daarmee de creatieve kracht van Utrecht verder uitbouwen.  
 

 

  

                                                
19

 Bron: stadkamer.nl/cultuureducatie, geraadpleegd in april 2018.  
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Bijlage I: Bronnen  

Literatuur  

Onderzoeken en beleidsadviezen  

· Atlas voor gemeenten (2018), De waarde van cultuurstad Utrecht.  

· Gemeente Utrecht (2014), Utrecht maken we samen. Coalitieakkoord van D66, 

GroenLinks, VVD en SP. 

· Gemeente Utrecht (2016), Utrecht, culturele metropool in ontwikkeling. Advies 

Commissie Cultuurnota 2017-2020. 

· Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) (2016), Review 

Cultuureducatie met Kwaliteit. Diverse onderzoeken rond cultuureducatie en 

Cultuureducatie met Kwaliteit 2015-2016. 

· Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) (2017), Een nieuwe 

generatie kunstaanbieders. 

· Ministerie van OCW (2018), Cultuur in een open samenleving.  

· Raad voor Cultuur (2014), Cultuurverkenning: ontwikkelingen en trends in het culturele 

leven in Nederland. 

· Raad voor Cultuur (2015), Agenda Cultuur 2017-2020 en verder. 

· Raad voor Cultuur (2017), Cultuur voor stad, land en regio: de rol van stedelijke regio's in 

het cultuurbestel. 

· Sardes/BART (2016), Een nieuw beroep op cultuur? Eindrapport van een onderzoek 

naar de Regeling cultuureducatie in het vmbo. 

· Sardes/Oberon (2016), Rapport Monitor. Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en 

programma Cultuureducatie met Kwaliteit (peiling 2015/2016).  

· Sardes (2018), Onderzoek Impuls Muziekonderwijs. Eerste opbrengsten van de Impuls 

Muziekonderwijs in het primair onderwijs. 

· Sociaal en Cultureel Planbureau (2016), Sport en cultuur. Patronen in belangstelling en 

beoefening.  

· Sociaal en Cultureel Planbureau (2017), De sociale staat van Nederland. 

Documenten 

· Gemeente Utrecht (2017), afdeling Onderwijs, Sector-scan Cultuureducatie. 

· Gemeente Utrecht (2017), afdeling Onderwijs, Evaluatie subsidieregeling Cultuur voor 

ieder Kind. 

· Jaarplannen van meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties en scholen. 

· Sectoranalyses cultuur voor de Gemeente Utrecht (2017), door onder andere 

adviesbureau Berenschot en BMC.  

Websites 

· culton.nl, geraadpleegd in februari en maart 2018. 

· cultuur.nl, geraadpleegd in februari en maart 2018. 

· cultuurparticipatie.nl, geraadpleegd in februari en maart 2018. 

· curriculum.nu, geraadpleegd in maart 2018. 

· denhaag.nl, geraadpleegd in april 2018. 

· diverse websites van culturele organisaties en scholen in Utrecht, geraadpleegd in 

februari, maart en april 2018.  

· rijksoverheid.nl, geraadpleegd in februari, maart en april 2018.  

· utrecht.nl, geraadpleegd in februari en maart 2018.  
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Gesprekken en ontwerpsessies  

Deze Analyse Cultuureducatie kwam mede tot stand op basis van individuele gesprekken en 

drie ontwerpsessies. 

 

Gesprekken  

· Creative College (mbo)          Assunta Verschuren 

· Globe College (vmbo)       Claar Schouwenaar 

· KBS De Zeven Gaven (Primair Onderwijs)     Fieke van Olden 

· Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO Utrecht) Ellen Groten  

· Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs (SOZKO)   José Boschman  

· Utrechts Centrum voor de Kunsten (Creatief Vermogen)   Valerie Valkenburg 

· X11 media en vormgeving (vmbo/havo)     Jeppe den Uijl 

 

Ontwerpsessies  

Scholen en culturele organisaties Primair Onderwijs   7 maart 

· Click F1        Alice Erens 

· De Vrijstaat       Daphne de Bruin 

· Het Filiaal theatermakers    Marjolein van Bommel  

· Filmtheater 't Hoogt      Rianne Brouwers 

· Het Wilde Westen     Pauline van Kalkert  

· PCOU/Willibrord stichting     Annefieke Prins 

· Stichting Kopa       Linda Rosink    

· SPO Utrecht       Barbara van Donselaar   

· Stadsschouwburg Utrecht     Lucia Claus 

· Taalschool Utrecht      Mary Aben  

· UCK Utrechts Centrum voor de Kunsten   Valerie Valkenburg  

 

Scholen en culturele organisaties Voortgezet Onderwijs  9 maart  

· Gerrit Rietveld College      Emiel van Ekert 

· Globe College         Inge Tanis  

· Kentalis College Utrecht     Ceciel Falke  

· Leidsche Rijn College     Severin van Beek   

· Leidsche Rijn College    Lara Berkeveld  

· Museum Catharijneconvent    Paula Hertogh  

· Nederlands Film Festival      Ninelotte Dijk 

· Pouwer College, Trajectum College   Leonie Gotink  

· St. Gregorius College     Jan-Willem de Jong   

· Stadsschouwburg Utrecht    Anoek Jentjens  

· Theater Utrecht        Jacques van Veen  

· Theatergroep Aluin      Victorine Plante  

· Theatergroep Aluin      Hemmo Bruinenberg 

· X11 media en vormgeving      Jeppe den Uijl  
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Experts, beleidsmakers en bestuurders/directeuren   16 maart  

· Amadeus Lyceum        Carel Konings  

· FleCk - Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland   Mieke Dols  

· Fonds voor Cultuurparticipatie      Marie-Louise Smolenaars 

· Gemeente Utrecht        Marleen van Dalen 

         Liesbeth van Droffelaar  

         Ilonka Lourenz  

· Het Wilde Westen        Dorothe Lucassen 

· HKU         Nelly van der Geest   

· LKCA         Marlies Tal  

· NUOVO Scholengroep     Marieke Folkers  

· Scholen in de Kunst       Tanja Kerkvliet  

· SETUP         Jelle vd Ster 

· UCK Utrechts Centrum voor de Kunsten     Anton Kok  

  


