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Betreft: reactie op impuls cultuuronderwijs  

 

 

 

Geachte mevrouw Bussemaker, 

 

Vandaag ontvingen wij uw brief waarin u de impulsregeling voor goed muziekonderwijs voor 

kinderen van vier tot twaalf jaar presenteert.  

 

Kunstconnectie en de KNMO geven nu een eerste, korte reflectie op deze brief.  

 

Wij zijn bijzonder verheugd over het elan en de daadkracht dat uit uw brief spreekt en dat het 

brede politieke en maatschappelijke draagvlak zich nu heeft vertaald in plannen om zoveel 

mogelijk kinderen in aanraking te brengen met muziek. Ook zijn wij positief gestemd dat het is 

gelukt om een breed financieel draagvlak voor de impuls te creëren waarbij een nieuwe 

samenwerking tussen publieke en private partijen tot stand komt. Uw inzet ondersteunen wij dan 

ook volledig. Over de uitvoering daarvan denken we graag mee. Daarbij hebben we drie 

aandachtspunten; er is nog veel te winnen door het muziekonderwijs beter te organiseren en 

beter in te bedden in de bestaande infrastructuur waarbij ook aandacht is voor de regionale 

infrastructuur van muziekverenigingen, goed cultuuronderwijs houdt niet op bij 12 jaar en goed 

cultuuronderwijs omvat buiten muziek nog meer disciplines. Wij zullen graag onze inbreng 

leveren in het tijdelijke Platform voor Muziekonderwijs.  

 

Leren door te doen 

In uw brief benadrukt u dat de aansluiting tussen het zogeheten binnen- en buitenschoolse leren 

onderdeel moet zijn van de voorgestelde aanpak. Wij delen dat inzicht. De muzikale vorming van 

kinderen moet in het primair onderwijs een goede basis vinden. Dat is nodig, omdat met die 

basis kinderen hun creatieve vermogen verder kunnen ontplooien. Want of het nu gaat om grote 

of kleine talenten, wij zien in de praktijk dat kinderen zich ontwikkelen door te doen: uit eigen 

keuze, voor een belangrijk deel buiten het klaslokaal. Belangrijke voorwaarde is dan wel dat er 

op alle plaatsen in Nederland voldoende organisatiegraad aanwezig is om deze aansluiting te 

kunnen ondersteunen en uitvoeren. Dit staat op gespannen voet met het feit dat op dit moment 

de lokale infrastructuur snel verslechtert wegens ingrijpende bezuinigingen door de gemeenten, 

zoals ook de Raad voor Cultuur heeft onderzocht en geconstateerd.  
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Wij denken daarom dat dit het moment is om het bestaande stelsel van buitenschools 

muziekonderwijs te herzien. Wij hebben hiervoor een concreet voorstel ontwikkeld, passend bij 

moderne vormen van ondernemerschap en burgerkracht. Een voorstel voor landelijke dekking in 

stedelijke knooppunten en aangehaakte buitengebieden, dat uitgaat van samenhang in, en 

samenwerking tussen, publieke en private partijen, en wat ingaat op de verhouding tussen 

cultuureducatie, talentontwikkeling en amateurkunstbeoefening. Wij zouden dat graag nader met 

u bespreken.  

 

Focus ook op jongeren  

De brief van de minister schetst een inspirerend eindbeeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Wij - 

als Kunstconnectie en KNMO - willen nog wel een stap verder gaan. Het leren in muziek stopt 

natuurlijk niet als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Het is bekend dat juist de jaren 

tussen 13 en 24 beslissend zijn in de ontwikkeling van cultureel burgerschap. Actieve participatie 

vormt daarin voor heel veel jongeren een essentiële schakel. Deze groep jongeren heeft 

faciliteiten en ondersteuning nodig, juist in de ontwikkeling die zij zelf kiezen. Wij denken daarom 

dat het de algemene beleidsrichting van talentontwikkeling en ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ 

versterkt als voor voorzieningen voor jongeren (in de samenwerking tussen VNG, IPO en rijk) 

aandacht komt.  

 

Combinaties met andere disciplines hebben meerwaarde 

Muziek is een van de meest beoefende disciplines, maar natuurlijk niet de enige beoefende 

discipline voor kinderen en jongeren. Wij merken in de praktijk dat juist het clusteren van de 

disciplines mogelijkheden geeft voor meerwaarde op het gebied van ontmoeting, innovatie en 

maatwerk. Wij merken ook op dat de scholen steeds meer inzetten op een brede ontwikkeling 

van kinderen en vragen om meerdere disciplines. Kinderen zijn nu eenmaal verschillend en 

hebben verschillende affiniteiten en talenten.  

 

Wij zien goede mogelijkheden om, samen met u, de impuls voor goed muziekonderwijs breder uit 

te rollen, over meer leeftijdsgroepen en meerdere disciplines en met landelijke dekking. Graag 

treden wij ook daarover met u in overleg. 

 

 
Hoogachtend, 
 

 
 

 
 
Voorzitter Kunstconnectie namens manifestgroep  voorzitter KNMO  
 
Willem van Moort  Ariëtte Kasbergen  Bart van Meijl 
 


