
Jaarboek Actieve 
Cultuurparticipatie 2013

Koers kiezen onder 
wisselende omstandigheden

Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst

Fonds voor Cultuurparticipatie





Jaarboek Actieve 
Cultuurparticipatie 2013

Koers kiezen onder 
wisselende omstandigheden

Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Utrecht, april 2014



In dierbare herinnering aan dr. Vladimír Bína



3 
 

In
h

o
U

d
s

o
p

g
A

v
e

Inhoudsopgave

4 voorwoord 
 Ocker van Munster en Jan Jaap Knol 
 
6 Redactionele inleiding 
 Teunis IJdens 
 
14 Cultuureducatie in de weerbarstige praktijk van  
 het basisonderwijs 
 Marjo van Hoorn, Piet Hagenaars en Vera Meewis 
 
28 Theater en onderwijs: de educatieve betekenis van  
 de gezelschappen in de basisinfrastructuur 
 Cock Dieleman 
 
44 de kunst van het sturen: cultuureducatiebeleid  
 1985-2013  
 Teunis IJdens en Marjo van Hoorn 
 
66 Kunstencentra op weg naar 2020 
 Cor Wijn 
 
78 de kunstzinnige burger anno 2013 
 Hans Heimans, Lotte Volz, Amalia Deekman 
 
98 de grijze golf: ouderen als doelgroep  
 Kees Vuyk 
 
114 Talenten in de peiling 
 Peter van der Zant 
 
128 over participatie gesproken … hoe in een  
 nederlandse stad van theater gebruik wordt gemaakt  
 Hans van Maanen 
 
148 de kwaliteit van wijktheater: waardering en beleving 
 Koen van Eijck en Ilona Souto Amado 
 
162 het nieuwe cultuursettlement: ondergaan in een buurt 
 Jos van der Lans 
 
178 Literatuurlijst 
 
184 Colofon



4 
 

JA
A

R
b

o
e

K
 A

C
T

Ie
v

e
 C

U
LT

U
U

R
p

A
R

T
IC

Ip
A

T
Ie

 2
01

3

voorwoord

In 1906 publiceerde de Haagse schrijver Louis Couperus Van oude mensen, 
de dingen die voorbijgaan. Het is een melancholieke en deterministische 
roman over drie mensen die behalve een geheim uit het verleden ook hun 
hoge leeftijd delen. Een prachtig verhaal over ouder wordende mensen wier 
wereld door steeds kleinere cirkels wordt begrensd.

In 2003 schreef een commissie, die een tussentijdse evaluatie deed van 
het toenmalige Actieplan Cultuurbereik van staatssecretaris Van der Ploeg, 
het rapport Van jonge mensen en de dingen die gaan komen.1 Een vrolijk en 
verwachtingsvol stuk dat met voorbeelden uit het hele land verslag deed van 
de grote verrijking die cultuurparticipatie biedt in het leven van jonge men
sen, elke generatie weer opnieuw. 

Rijk, gemeenten en provincies werken sinds het begin van deze eeuw 
nauw samen aan dit thema. Het beleid dat ze voeren is gebaat bij kennis
deling en wetenschappelijke inzicht. Daar leveren het Fonds voor Cultuur
participatie en het nieuwe Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateurkunst (LKCA) via dit boek jaarlijks een bijdrage aan.

‘De dingen die gaan komen’ kunnen tegenwoordig ook voor dreiging 
staan. Er is veel zorg over bezuinigingen. Er wordt gevreesd voor de sluiting 
van bibliotheken en Centra voor de Kunsten. Er is de groeiende armoede in 
gezinnen. Steeds meer kinderen zijn aangewezen op steun van het Jeugd
cultuurfonds om muziek of theaterles te kunnen betalen. Het Fonds en 
het Kennisinstituut zijn zich van deze ontwikkelingen zeer bewust: van de 
cultuureducatieve instellingen die in zwaar weer verkeren, van de overvolle 
markt van zzpers met slechte perspectieven op de arbeidsmarkt en van de 
ongelijke kansen op deelname aan cultuur. 

Maar in tijden van crisis is er ook veel creativiteit. En er is steeds het 
grote optimisme van jonge mensen, op zoek naar de dingen die gaan komen.

Gelukkig valt er ook veel positiefs te melden. Het Fonds ging in 2013 van 
start met een nieuwe reeks programma’s. Opnieuw samen met gemeenten  
en provincies wordt er in het hele land gewerkt aan Cultuureducatie met 
Kwaliteit voor de basisschool. En er is structurele ondersteuning gestart 
voor landelijke initiatieven voor de talentontwikkeling van kunstenaars in de 
dop. Daarnaast kwamen er specifieke subsidieprogramma’s voor vrijwilligers 
die werken aan het behoud van immaterieel erfgoed en voor de vernieuwing 
van de amateurkunst. 

In het nieuwe Kennisinstituut, voortgekomen uit een fusie van Kunst
factor en Cultuurnetwerk Nederland, kwamen cultuureducatie en amateur
kunst dichter bij elkaar. De Dag van de Cultuureducatie die het LKCA op  
5 november organiseerde trok weer honderden enthousiaste professionals. 
De Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op  
21 november bracht weer meer onderzoekers en professionals in praktijk  
en beleid bij elkaar dan in voorgaande jaren. 

We zien veel draagvlak in het land om te werken aan meer samenhang in het 
cultuuronderwijs voor jonge mensen en aan meer deskundigheid bij leraren en 
culturele instellingen. Het belang van brede vorming en van creativiteit wordt in 
de maatschappij steeds meer onderschreven. En dat belang gaat verder dan de 
jonge generaties. Met het nieuwe programma Lang Leve Kunst van LKCA, Fonds 
en andere partners wordt ook de groeiende groep van ouderen bereikt. 
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In dit jaarboek – alweer het vierde in een reeks – staat opnieuw de vraag 
centraal hoe onderzoek een bijdrage kan leveren aan meer inzicht en een be
ter fundament voor het beleid op het gebied van cultuurparticipatie. Geheel 
in lijn met de eerdere edities laten de artikelen een genuanceerd beeld zien: 
van dingen die goed en die minder goed gaan. De beleidsinspanningen, maar 
ook de context van bezuinigingen en grote maatschappelijke veranderingen 
worden door de auteurs tegen het licht gehouden. Programma’s worden 
onder zocht op hun sterktes en zwaktes en beproefd op hun ambities. 

Het perspectief is breed gekozen. De schrijvers nemen steeds wijdere 
cirkels met artikelen over cultuureducatie op de basisschool, maar ook over 
wijktheater, community arts of cultuur en de vergrijzing. Die wijde cirkels 
zijn goed gekozen. Want voor elke leeftijd en in alle tijden geldt: cultuur gaat 
over mensen en de dingen die hen raken. 

Hopelijk voegt dit boek voor u als lezer weer iets aan die ervaring toe.

Jan Jaap Knol, 
directeur Fonds voor Cultuurparticipatie

ocker van Munster, 
directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

1  Wester, red. (2003). Van jonge mensen en de dingen die gaan komen.
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Redactionele inleiding 

Wat er ook in beleid verandert, opvoeding en onderwijs gaan altijd óók over 
de culturele vorming van kinderen en jongeren. Mensen zullen in hun vrije 
tijd altijd plezier beleven aan cultuuruitingen, als bezoeker, lezer, televisie
kijker, radioluisteraar en als actieve beoefenaar van een of andere kunst
zinnige of creatieve activiteit. Kunstenaars en culturele bedrijven zullen 
altijd zorgen voor nieuw aanbod en publiek, actieve deelnemers, kopers 
en opdrachtgevers zoeken die daar belangstelling voor hebben. Kunst en 
cultuur zijn geen ‘output’ van overheidsbeleid maar wortelen in de samen
leving, in de private sfeer van individuen en gemeenschappen. Wat dat 
betreft zijn de kunstwereld en de culturele sector het waarschijnlijk volledig 
eens met politici en beleidsmakers die de invloed van de overheid op dit 
gebied willen terugdringen. 

Dat neemt niet weg dat de kunstwereld en de culturele sector wel veel 
waarde hechten aan erkenning en financiële steun van overheidswege. In 
de tweede helft van de vorige eeuw is de financiële rol van de overheid op 
cultureel gebied steeds groter geworden en met die groeiende financiële 
presentie nam ook de verbale en regulerende bemoeienis van de overheid 
toe. In het cultuurdiscours kregen beleidsdoelen van de overheid steeds 
meer gewicht ten koste van artistieke, culturele en maatschappelijke doelen 
van ‘het veld’. Met ieder subsidieverzoek en met iedere subsidietoekenning 
leken culturele instellingen verder in de rol van uitvoerder van het cultuur
beleid van de overheid te worden gedrongen.

De terugtredende overheid biedt in principe ruimte voor herstel van het 
primaat van de zelfsturende samenleving, inclusief een levende en auto
nome culturele praktijk. De bezuinigingen op voorzieningen voor kunst en 
cultuur zouden in dit licht gezien kunnen worden als iets wat beide kanten 
ten goede komt. De overheid levert bemoeizucht in en geeft minder uit, de 
culturele sector herwint autonomie maar moet het met minder overheids
geld doen. Maar dit zal voor sommigen een perverse gedachte zijn.

De relatie tussen enerzijds het culturele en het onderwijsveld en an
derzijds de overheid, die nu eens zijn invloed laat gelden en zich dan weer 
bescheiden of met veel bombarie terugtrekt, vormt de achtergrond van dit  
Jaarboek actieve cultuurparticipatie. De bijdragen zijn in drie blokken ver
deeld. Het eerste blok gaat over cultuuronderwijs en cultuureducatiebeleid. 
Het beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 
wordt bekeken vanuit de invalshoek van scholen en theatergezelschappen – 
‘het veld’ – en vanuit het perspectief van het openbaar bestuur (inclusief het 
Fonds voor Cultuurparticipatie). Het tweede blok gaat over buitenschoolse 
kunsteducatie en amateurkunst. Het derde over kunst en samenleving. 

  
Cultuuronderwijs
Cultuureducatie in en voor het onderwijs – in het bijzonder primair onder
wijs – kreeg en hield bij alle bezuinigingen onverminderde politieke sym
pathie. De vorige regering zette het nieuwe beleidsprogramma Cultuuredu
catie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs in de steigers. Het programma 
wordt nu onder verantwoordelijkheid van minister Bussemaker uitgevoerd. 
Bovendien nam zij nieuwe initiatieven om een duurzame beleidsinzet op 
cultuuronderwijs zeker te stellen. Dat resulteerde in het convenant Cultuur  
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en Onderwijs dat de minister en haar staatssecretaris op 16 december 
2013 sloten met de POraad, de organisatie van schoolbesturen in het 
primair onderwijs, en met provincies en gemeenten. Daarmee is de grond 
klaar gemaakt voor de voortzetting van het programma Cultuureducatie 
met Kwaliteit. Het wetsvoorstel voor vermindering van het aantal profielen 
in de bovenbouw van havo en vwo, waarin tevens werd voorgesteld om het 
eindexamenvak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) te schrappen en 
te vervangen door een algemene vormingsopdracht, is door staatssecreta
ris Dekker ingetrokken. CKV blijft daarmee een examenvak, naast andere 
kunstvakken. Het cultuureducatiebeleid van de huidige regering krijgt extra 
glans door de betrokkenheid van koningin Máxima bij muziekeducatie in het 
onderwijs via het project Kinderen maken muziek. 

In dit Jaarboek actieve cultuurparticipatie 2013 worden praktijk en 
beleid op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs van drie 
kanten belicht. De centrale vraag is telkens hoe het programma Cultuuredu
catie met Kwaliteit de komende jaren met succes uitgevoerd kan worden. 
Dat wil zeggen: wat ervoor nodig is op het niveau van de basisscholen en 
culturele instellingen en in de beleidssturing op landelijk en decentraal 
niveau om beoogde effecten te realiseren: goede curricula met doorlopende 
leerlijnen voor cultuuronderwijs; deskundige leerkrachten en educatieme
dewerkers; duurzame, resultaatgerichte samenwerking tussen scholen en 
culturele instellingen; en praktisch bruikbare instrumenten om leeropbreng
sten van cultuuronderwijs te kunnen beoordelen. 

In de eerste van deze drie bijdragen over cultuureducatie en cultuuredu
catiebeleid wordt dit bekeken vanuit de weerbarstige praktijk van het basis
onderwijs. Marjo van Hoorn, Piet Hagenaars en Vera Meewis beschrijven op
vattingen en ambities van de actoren die bepalen wat er op school gebeurt 
en hoe dat gedaan wordt. Achtereenvolgens passeren schoolbesturen, de 
schoolleiding, de leerkracht en hun relaties met instellingen in de omgeving 
van de school de revue. Wat kunnen ze doen aan de kwaliteit van cultuur
educatie? Waar lopen ze tegen aan? Wat belemmert hen en waarin kunnen 
ze elkaar helpen? Van alle partijen – ook en juist van culturele instellingen 
– wordt creativiteit gevraagd om aan de kwaliteit van cultuuronderwijs te 
werken in de smalle marges van de schoolpraktijk.

In de tweede bijdrage wordt dit vraagstuk bekeken van ‘de andere kant’, 
vanuit het perspectief van culturele instellingen, in dit geval rijksgesub
sidieerde theatergezelschappen. Cock Dieleman schetst hoe deze gezel
schappen hun taak in relatie tot het onderwijs opvatten. Het is duidelijk dat 
scholen en gezelschappen lang niet altijd hetzelfde beeld hebben van wat 
goed onderwijs in drama of theater is. Inhoudelijke eisen en normen lopen 
dikwijls uiteen. Ook qua organisatie gaat samenwerken niet vanzelf. Volgens 
Dieleman is de aandacht voor drama teveel afhankelijk van de cultuurcoör
dinator en van de toevallige expertise en belangstelling van een individuele 
groepsleerkracht. Theatergezelschappen hebben behoefte aan gemoti
veerde leerkrachten met kennis van theater die de kracht ervan niet onder
geschikt willen maken aan al te brave onderwijsdoelen. 

Goed, effectief samenspel tussen culturele instellingen en scholen ‘op de 
werkvloer’ is hoe dan ook cruciaal voor het succes van het nieuwe programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen maken in Nederland zelf uit hoe ze 
vorm geven aan het wettelijk voorgeschreven leergebied kunstzinnige oriën
tatie en culturele instellingen stellen niet van nature de onderwijsdoelen en 
de onderwijspraktijk van scholen centraal. Teunis IJdens en Marjo van Hoorn  
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analyseren de uitvoering van het nieuwe programma Cultuureducatie  
met Kwaliteit daarom als een kwestie van sturing door OCW, FCP en provin
cies en gemeenten. Hoe houden zij het programma tijdens de uitvoering  
‘op koers’ en hoe zorgen ze ervoor dat activiteiten van culturele instellingen 
de komende jaren werkelijk ten goede komen aan de kwaliteit van het cul
tuuronderwijs? Die vraag is ook aan het LKCA te stellen, dat onder meer tot 
taak heeft om de uitvoering van dit programma te ondersteunen. 

Amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie
In 2007 lanceerde toenmalig minister Plasterk van OCW een 10puntenplan 
ter bevordering van actieve cultuurparticipatie: cultuureducatie (vooral 
buitenschools), amateurkunst en volkscultuur. Versterking van de amateur
kunstsector stond hoog op de agenda. De uitvoering van het plan werd  
voor een groot deel in handen gelegd van het Fonds voor Cultuurparticipa
tie. Het fonds ondersteunde vanaf 2009 via diverse regelingen, zoals de  
Plusregeling, Het beste van twee werelden en – met provincies en gemeen
ten – de Regeling cultuurparticipatie, allerlei projecten ter versterking en 
ter vernieuwing van de amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie. 

Met het programma Versterking actieve cultuurparticipatie zet het FCP 
dit stimuleringsbeleid in de huidige beleidsperiode weliswaar voort, maar 
op een lager pitje. Bovendien bezuinigen veel gemeenten op ‘hun’ infra
structuur en op subsidies voor amateurkunst en buitenschoolse kunstedu
catie. De verhouding tussen het positief gestemde landelijke stimulerings
beleid met een tamelijk beperkt budget enerzijds en de erosie van de lokale 
infrastructuur voor amateurkunstbeoefening wordt daardoor een beetje 
scheef. Landelijke subsidies kunnen onmogelijk compenseren wat er lokaal 
aan gesubsidieerde voorzieningen wegvalt. Vooral plaatselijke en regionale 
Centra voor de kunsten krijgen te maken met bezuinigingen, naast bijvoor
beeld bibliotheken en amateurkunstverenigingen. Cor Wijn schetst in zijn 
bijdrage de nieuwe economische werkelijkheid voor de kunstencentra. 
Hij houdt ze echter ook voor dat er volop kansen zijn om op creatieve en 
ondernemende wijze aan te sluiten bij de blijvende behoefte van mensen 
‘te ontstijgen aan het basiskamp van de alledaagsheid’, zoals de Duitse 
filosoof Peter Sloterdijk het noemt.

Kinderen, jongeren en volwassenen die in hun vrije tijd iets kunstzinnigs 
of creatiefs doen zullen hun motieven daarvoor niet snel in zulke termen 
uitdrukken. Maar plezier en ontspanning, de voornaamste motieven die ze 
wel noemen, kunnen als meer prozaïsche aanduiding van de behoefte aan 
‘ontstijging’ gezien worden. Tenminste 40 procent van de bevolking van 
Nederland van zes jaar en ouder doet onder meer om die redenen aan een 
of andere vorm van amateurkunst. De vraag waarom mensen aan amateur
kunst doen is één van de onderwerpen in de bijdrage van Hans Heimans, 
Lotte Volz en Amalia Deekman aan dit Jaarboek, die is gebaseerd op sta
tistisch onderzoek onder de bevolking van zes jaar en ouder. Ze besteden 
ook aandacht aan de disciplines die mensen beoefenen, aan patronen van 
amateurkunstbeoefening en aan de voorzieningen die beoefenaars nodig 
hebben om iets te doen of te maken, om te leren en om hun werk te laten 
zien, horen en lezen door anderen. Centra voor de kunsten en particuliere 
aanbieders van voorzieningen kunnen hun voordeel doen met deze infor
matie over activiteiten en behoeften van beoefenaars. Dat geldt ook voor 
beleidsmakers en beleidsadviseurs op landelijk niveau – bijvoorbeeld OCW 
en de Raad voor Cultuur – en op decentraal niveau. 



9 
 

R
e

d
A

C
T

Io
n

e
Le

 In
Le

Id
In

g

Monitoronderzoek naar het aandeel van de bevolking dat aan amateur
kunst doet en naar motieven van beoefenaars, patronen van beoefening en 
het gebruik van voorzieningen moet een betrouwbaar beeld geven van het 
bereik en de beoefening van deze vorm van actieve cultuurparticipatie en 
van veranderingen die zich daarin voordoen. Een van de trends, al wat lan
ger, is het toenemende aantal oudere amateurkunstbeoefenaars. Wanneer 
gesproken wordt van ‘vergrijzing’ van het publiek voor cultuuruitingen heeft 
dat vaak een negatieve klank. Kees Vuyk ziet het in zijn bijdrage daarentegen 
als een kans en een uitdaging voor professionele kunstinstellingen. Veran
derende financiële condities – minder subsidie – dwingen kunstinstellingen 
om hun relatie met het publiek te versterken. Daartoe moeten ze inspelen 
op behoeften van het toenemende aantal oudere en redelijk goed opgeleide 
burgers. Voor organisaties en aanbieders in de wereld van de amateurkunst 
en buitenschoolse kunsteducatie geldt eigenlijk hetzelfde. De behoefte om 
aan het ‘basiskamp van de alledaagsheid’ te ontsnappen, wordt niet minder 
met het vorderen van de leeftijd en krijgt meer ruimte doordat ouderen over 
tijd beschikken en zich financieel ook iets kunnen veroorloven. 

Onderzoek dat de afgelopen jaren in opdracht van het Fonds voor Cultuur
participatie is uitgevoerd onder deelnemers aan talentontwikkelingsprojec
ten zoomt in op de andere kant van het leeftijdsspectrum: vooral jongeren 
tussen pakweg twaalf en twintig jaar. Peter van der Zant constateert dat 
de aandacht voor talentontwikkeling blijvend is, niet alleen bij instellingen 
voor kunsteducatie en amateurkunst, maar ook in het beleid van gemeenten, 
provincies en het Rijk. Er komt wel meer lijn in verschillende initiatieven en 
dat is ook nodig. Het ontbrak bij talentontwikkelingsprojecten dikwijls aan 
een duidelijke probleemstelling, een heldere doelstelling en daarop gerichte, 
gefundeerde aanpak. De aanpak moet ook passen bij de doelgroep van het 
project. Er zijn nogal wat projecten geweest die in naam gericht waren op 
lager opgeleide jongeren, terwijl die groep in de meeste talentontwikkelings
projecten zwaar ondervertegenwoordigd of zelfs geheel afwezig is. 

Het FCP laat ook de komende jaren volgonderzoek doen onder deelne
mers aan talentontwikkelingsprojecten, maar nu betreft het alleen activitei
ten die door het fonds gesubsidieerd worden via de regeling Talentontwikke
ling en Manifestaties. Deze heeft ten doel om excellentie en vakmanschap 
binnen de amateurkunst te stimuleren, wat veel specifieker is dan het 
bevorderen van actieve kunstbeoefening. Deelnemers aan gesubsidieerde 
projecten worden vier jaar in hun ontwikkeling gevolgd om inzicht te ver
schaffen in de wijze waarop talentontwikkeling in de diverse kunstdiscipli
nes verloopt en hoe de projecten daaraan bijdragen. 

Kunst en samenleving 
Cultuureducatie in en buiten het onderwijs en alle vormen van receptieve  
en actieve cultuurparticipatie maken deel uit van de samenleving en onder
gaan de invloed van ontwikkelingen in de samenleving. Maar onderwijs en 
cultuur geven ook vorm, inhoud en betekenis aan de samenleving. In de hier
boven geïntroduceerde bijdragen aan dit Jaarboek over cultuuronderwijs, 
buitenschoolse kunsteducatie en amateurkunst is de samenleving nooit af
wezig. In de laatste drie bijdragen staat de relatie tussen kunst (of cultuur) 
en samenleving echter in het middelpunt, zij het op verschillende manieren. 

Hans van Maanen zoekt naar de betekenis van het theater voor men
sen in de lokale samenleving, in casu de stad Groningen. Die betekenis 
ontstaat in de ervaring van theaterbezoekers. Publieksonderzoek beperkt 
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zich volgens Van Maanen te vaak tot het beschrijven van sociografische 
kenmerken van bezoekers. Om meer inzicht te krijgen in de esthetische, 
emotionele en sociale waarde van theatervoorstellingen is onderzoek no
dig naar wat mensen ervaren als ze een voorstelling zien en welke beteke
nis zij daaraan toekennen. Na een beschrijving van de infrastructuur, het 
aanbod en het publiek voor professioneel en amateurtoneel in Groningen 
wordt de ervaring en waardering van bezoekers onder de loep genomen. 
Aan zijn conclusies over de esthetische waarde van het ruime theateraan
bod verbindt Van Maanen het pleidooi voor een sterkere verbinding tussen 
kunstenaars, publiek en maatschappelijke organisaties ‘als grondslag van 
een theatersysteem’ en voor producties die een diepere indruk maken op 
het publiek. 

Ook in de bijdrage van Koen van Eijck en Ilona Souto Amado staan de  
ervaring, beleving en waardering van theater centraal. Hun bijdrage spitst  
zich toe op de kwaliteit van wijktheaterproducties in Rotterdam zoals die  
wordt ervaren door bezoekers van het Rotterdams Wijktheater en Theater  
Zuidplein. Ze deden hier onderzoek naar op verzoek van beide theaters.  
De kwaliteit van wijktheater wordt net als de kwaliteit van andere vormen  
van community art nog wel eens betwijfeld door de professionele kunst 
wereld, vanuit de gedachte dat een theatermaker niet tegelijk de kunst  
en de samenleving kan dienen. Van Eijck en Souto Amado gaan niet in  
op de artistieke kwaliteit zoals die door kunstkenners wordt beoordeeld,  
maar onderzoeken welke kwaliteiten bezoekers ervaren en waarderen als  
ze naar een voorstelling van beide wijktheaters gaan. Ze vergelijken dit  
met de ervaring en beleving van bezoekers van de Rotterdamse Schouw
burg waar professioneel theater wordt geboden zonder expliciet maat
schappelijke doelstellingen. Wijktheater doet volgens hen niet onder voor  
‘regulier theater’ in de rijkdom en diepgang van de ervaring die het de  
toeschouwers biedt. 

Jos van der Lans krijgt in dit Jaarboek het laatste woord. Hij bespreekt  
hoe kunstenaars en andere culturele ‘bewegers’ zich vestigen in anonie 
me wijken of in kracht, pracht en andere achterstandswijken en daar  
nieuwe vormen van openbaarheid en zelforganisatie initiëren. Dat ge 
beurt deels naast, deels tegen en deels ook met gemeentelijke instanties  
die uit zichzelf niet in staat zijn tot een authentieke relatie met wijkbe 
woners. Het succes van hun activiteiten ligt niet in een bepaalde methode 
of aanpak, maar in hun persoonlijke invloed. In plaats van ‘wat werkt’  
gaat het veeleer om ‘wie werkt’. Volgens Van der Lans ligt de waarde van  
deze best persons in hun vermogen om ontspannen, op voet van gelijk 
waardigheid én vanuit hun eigen observatie en kundigheid om te gaan  
met wijkbewoners van diverse pluimage. Ze maken krachten vrij die niet  
door gebruikelijke vormen van buurtwerk worden aangesproken omdat  
dat te zeer in het teken staat van ‘de problemen’ in plaats van de wensen,  
verlangens en verbeeldingskracht van bewoners. Gemeenten hebben dit  
vermogen van de culturele settlers ook ontdekt, wat zowel een belofte als  
een risico kan inhouden. 

Tot slot
In de korte intermezzo’s komen beoefenaars van kunstzinnige activiteiten 
aan het woord, variërend van een jonge accordeonspeler tot een senior  
die films maakt. Ze vertellen wat hen beweegt om dit te doen en wat ze 
eraan doen of deden om beter te worden, om iets te leren. Deze interviews 
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illustreren een belangrijke bevinding van onderzoek onder amateurkunst
beoefenaars: twee derde van hen – in alle leeftijdsgroepen – wil niet alleen 
iets kunstzinnigs of creatiefs doen en maken maar daar ook beter in wor
den. Er is een grote behoefte om iets nieuws te leren, om iets goed en beter 
te kunnen. Kunst en cultuur bieden mensen de mogelijkheid om zich als 
persoon veelzijdig te ontwikkelen en vorm en betekenis te geven aan hun 
relaties met anderen. Juist daarom zijn het leergebied kunstzinnige oriënta
tie en de kunstvakken ook wettelijk gegarandeerd onderdeel van het primair 
en voortgezet onderwijs. 

De redactie van het Jaarboek actieve cultuurparticipatie 2013

Teunis IJdens, Andries van den Broek, Marjo van Hoorn, Chrit van Rensen
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→ p.16  Marjo van hoorn, piet hagenaars en vera Meewis 
‘Schoolbesturen vinden het moeilijk om de 
opbrengsten van cultuureducatie te omschrijven 
en volgens hen moet de overheid daar criteria 
voor stellen’
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Cultuureducatie in de  
weerbarstige praktijk  
van het basisonderwijs
Marjo van hoorn, piet hagenaars 
en vera Meewis

Met ingang van het schooljaar 20132014 zijn culturele instellingen samen 
met basisscholen begonnen aan hun eerste activiteiten binnen het pro
gramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het bevorderen van de onderwijs
kwaliteit is het onderwijsbrede beleidsthema van de laatste jaren en het 
programma past dan ook goed in deze ambities. Met verschillende actie
plannen en programma’s (bijvoorbeeld Beter Presteren, Leraar 2020 - een 
krachtig beroep! en School aan Zet) zet de overheid immers al geruime tijd 
in op onder meer betere prestaties voor taal en rekenen, meer excellentie in 
het onderwijs en de professionalisering van leerkrachten. 

Dat betrokken partijen echter verschillend denken over welke onder
wijskwaliteit op welk niveau en welk terrein nu wenselijk is, illustreert de 
recente polemiek tussen staatssecretaris Dekker en de voorzitter van de 
Onderwijsraad Geert ten Dam, naar aanleiding van de rapportage Stand 
van educatief Nederland 2013 van de Onderwijsraad. Het aantal scholen 
dat voldoet aan de Inspectienormen voor basiskwaliteit (96% in 2012) is 
sinds een aantal jaren weliswaar fors gestegen, maar dat vindt Dekker nog 
niet voldoende (‘er kan nog best een tandje bij’).1 Ten Dam wijst er juist op 
dat de eenzijdige gerichtheid op betere taal en rekenprestaties ten koste 
gaat van de kwaliteit van de bredere vorming (zoals cultuureducatie) van 
leerlingen.2

In verschillende beleidsdocumenten en adviezen is inmiddels de stand 
van cultuureducatie beschreven.3 Kort samengevat komt die erop neer dat 
ondanks wettelijk vastgelegde kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie nog 
maar weinig scholen beschikken over een doortimmerd leerplan voor dit 
leergebied. Leerkrachten zijn vaak ook niet bekwaam om dergelijke leer
plannen te ontwerpen, dienovereenkomstig les te geven en te beoordelen of 
de gestelde doelen bereikt zijn. En weliswaar werken steeds meer basis
scholen samen met culturele instellingen en hebben ze voor deze contacten 
cultuurcoördinatoren aangewezen, toch blijft die samenwerking te inciden
teel. De projecten hebben vaak het karakter van een eerste kennismaking 
met de kunsten. 

Hoewel deze gegevens wel wat zeggen, blijft het beeld van de kwaliteit 
van cultuureducatie schetsmatig. Dat kan ook bijna niet anders, want het 
ontbreekt aan betrouwbare en representatieve gegevens over wat er in de 
schoolpraktijk gebeurt. Gegevens over het niveau van cultuureducatie zijn 
er evenmin; de Inspectie van het Onderwijs gaf onlangs nog te kennen wei
nig te kunnen zeggen over de kwaliteit – in de zin van opbrengsten – van de 
kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs.4 

Tot de belangrijkste doelen van het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit behoren de ontwikkeling en vernieuwing van leerplannen en 
de bevordering van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten. 



15
  

C
U

LT
U

U
R

e
d

U
C

A
T

Ie
 In

 d
e

 w
e

e
R

b
A

R
s

T
Ig

e
 p

R
A

K
T

IJ
K

 v
A

n
 h

e
T 

b
A

s
Is

o
n

d
e

R
w

IJ
s

Dat leerkrachten vaardiger moeten worden in het beoordelen van leer
resultaten en dat culturele instellingen hun aanbod beter op het onderwijs 
moeten afstemmen, zijn weliswaar apart vermelde doelen, maar feitelijk 
zijn deze natuurlijk onderdeel van de eerste twee. Cultuureducatie met 
Kwaliteit krijgt op zowel landelijk als lokaal niveau vorm. In alle geval
len geldt het credo dat scholen zelf de regie moeten nemen bij de verbe
tering van cultuureducatie.5 Het programma is daarmee te typeren als 
een vernieuwingsprogramma met landelijke kaders en faciliteiten, maar 
waarin van scholen een substantiële bijdrage wordt verwacht om zelf met 
oplossingen te komen.6 De school is de regisseur in het proces van kwali
teitsverbetering. Hoe die uiteindelijk vorm krijgt in de dagelijkse praktijk 
berust op een keten van beslissingen van actoren die de organisatie van 
de school vormen en die het onderwijsproces gestalte geven.7 Opvattingen 
over goed onderwijs zijn volgens Biesta altijd verbonden met waarden die 
actoren belangrijk vinden en waar het bij onderwijs volgens hen echt om 
zou moeten gaan.8

In dit artikel beschrijven we de opvattingen en ambities van de actoren 
die de schoolpraktijk, waarin de verbetering van de kwaliteit gestalte moet 
krijgen, (kunnen) beïnvloeden. Het systeemmodel van Scheerens, Luyten 
en Van Ravens biedt daarvoor goede aanknopingspunten.9 Daarin wordt 
het onderwijs gezien als een productieproces waarin invoer (input) via een 
bepaald proces of ‘doorvoer’ (throughput) resulteert in uitkomsten of op
brengsten (output) in een bepaalde context. In de schoolpraktijk spelen de 
schoolbesturen, de schoolleiding, de leerkracht, de door hen gehanteerde 
methoden of handreikingen en hun relaties met instellingen in de omgeving 
van de school allemaal een rol. Op welke wijze bekommeren deze partijen 
zich om de kwaliteit van cultuureducatie, om de mensen en middelen die ter 
beschikking staan, en waar lopen ze tegenaan?

het schoolbestuur en zijn ambities
Schoolbesturen (en scholen) zijn wettelijk verantwoordelijk voor de kwali
teit van het onderwijs. De overheid maakt duidelijk wat zij van het onderwijs 
verwacht, schoolbesturen en scholen moeten vervolgens zelf bepalen hoe 
zij aan deze verwachtingen voldoen. De schoolbesturen bekommeren zich 
om de opbrengsten van het onderwijs en de inhoud van de leerplannen. In 
een vierjaarlijks schoolplan beschrijven besturen hoe ze de kwaliteit van 
het onderwijs bewaken en verbeteren en welk onderwijskundig beleid en 
personeelsbeleid ze voeren. Dit schoolplan is tevens een verantwoordings
document voor de Inspectie van het Onderwijs. 

In ZuidHolland deed het Tympaan Instituut onderzoek naar de am bities 
van schoolbesturen voor cultuureducatie op de basisschool.10 Het blijkt 
dat ze cultuureducatie belangrijk vinden voor de persoonlijke en creatieve 

1 Funnekotter (2013). ‘Er kan nog best een tandje bij’. 
2 Ten Dam (2013). Onderwijs is meer dan alleen meten en toetsen.
3 Onder meer in Zijlstra (2011). Meer dan kwaliteit.
4 Inspectie van het Onderwijs (2013). Over de volle breedte.
5  Onderwijsraad en Raad voor Cultuur (2012). Cultuureducatie: Leren, creëren, inspireren! 
6  Scheerens (2009). Het innoverend vermogen van de onderwijssector en de rol van de 

ondersteuningsinfrastructuur.
7 IJdens (2012). Een kwestie van onderwijskwaliteit.
8 Biesta (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten.
9  Scheerens, Luyten en Ravens (2010). Visies op onderwijskwaliteit met illustratieve 

gegevens over de kwaliteit van het Nederlandse primair en secundair onderwijs.
10  LigtvoetJanssen, Van der Heide, Bams en De Wit (2012). Kansen voor cultuureducatie.
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ontwikkeling van kinderen, omdat kinderen ‘zo leren open te staan voor de 
wereld om hen heen’.11 Toch leggen ze dat belang niet concreet in beleids
visies of schoolplannen vast. De scholen hebben dan ook veel ruimte om 
cultuureducatie naar eigen inzicht in te vullen. De besturen vinden die 
vrijheid belangrijk; cultuureducatie moet namelijk passen bij de identiteit 
van de school en aansluiten bij de leefomgeving van de leerling. De school
besturen vinden het moeilijk om de opbrengsten van cultuureducatie te 
omschrijven en volgens hen moet de overheid daar dan ook criteria voor 
stellen. Omdat die nu ontbreken, zijn ze niet bang om op de kwaliteit van 
cultuureducatie te worden afgerekend. Voor de toekomst verwachten ze 
niet dat er veel zal veranderen aan de manier waarop zij hun scholen aan
sturen op dit terrein.

Uit onderzoek in NoordHolland blijkt het ene schoolbestuur vooral een 
regisserende rol te hebben, terwijl het andere zich beperkt tot een stimule
rende rol. Bij sommige schoolbesturen is cultuureducatie een terugkerend 
agendapunt van het directeurenoverleg. Andere willen dit op de agenda 
zetten of zijn voornemens cultuureducatie aan de orde te laten komen tij
dens de schoolbezoeken. Schoolbesturen hebben echter een beperkt beeld 
van de praktijk van cultuureducatie op school en kunnen moeilijk bepalen 
waarop ze moeten sturen. De NoordHollandse schoolbesturen vinden 
cultuureducatie om allerlei redenen belangrijk. Desondanks houden zij zich 
vooral bezig met kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken voor rekenen 
en taal. Onderwerpen die, zoals ze zeggen, de O van OCW belangrijk vindt en 
waarover de Inspectie rapporteert.12 

Deze uitkomsten zijn in lijn met eerder onderzoek van het Kohnstamm 
Instituut, waaruit blijkt dat besturen scholen vooral in hun onderwijskundi
ge keuzes veel vrijheid geven.13 En het komt ook weer naar voren in gesprek
ken die het LKCA onlangs voerde met zeven schoolbesturen. Drie ervan heb
ben een visie op cultuureducatie vastgelegd die enige richting geeft, maar 
ook veel ruimte laat voor eigen invulling. De overige vier hechten weliswaar 
veel belang aan cultuureducatie, maar hebben daarover niets vastgesteld 
en laten hun scholen volledig vrij in de invulling hiervan. Alle zeven besturen 
laten de keuzes voor lesmethoden, de uren en de verdeling van vakken en  
de benoeming van personeel hoofdzakelijk over aan de individuele scholen.  
Ze verwachten dat de scholen ‘volledig’ onderwijs bieden en daar hoort 
volgens hen cultuureducatie bij.14

Toch zijn er ook andere opvattingen en ontwikkelingen te zien.  
De werkmaatschappij SIEN in Limburg, onderdeel van stichting Cultuur 
pad, bestaat uit vijf schoolbesturen met samen tachtig basisscholen.  
De vijf besturen geven cultuureducatie een structurele plek, aanslui 
tend bij het beleid en het curriculum van elke school. Na schooltijd zijn  

“ SchoolbeSturen vinden het 
moeilijk om de opbrengSten van 
cultuureducatie te omSchrijven 
en volgenS hen moet de overheid 
daar criteria voor Stellen”
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er dagarrangementen en activiteiten voor onder meer theater, beeldende  
kunst, erfgoed, dans en literatuur.15 In Drenthe kreeg een aantal school 
besturen een adviserende en begeleidende rol in stichting Compenta, die  
daar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit uitvoert. De gemeente  
Utrecht geeft schoolbesturen de rol van subsidieaanvrager voor het ont 
wikkelen van een doorlopende leerlijn met een daarmee samenhangend  
activiteitenaanbod van culturele instellingen. Den Haag ten slotte heeft het  
Deltaplan Cultuureducatie als nieuwe methode geïntroduceerd. Scholen,  
culturele instellingen en de gemeente werken daarin samen om cultuur
educatie in het onderwijs een vaste plek te geven. Juli 2013 tekenden 24  
schoolbesturen hierover een overeenkomst in aanwezigheid van de twee  
verantwoordelijke wethouders. 

Invloed van de schoolleiding 
Als, zoals uit het voorgaande blijkt, schoolbesturen de invulling van cul
tuureducatie grotendeels overlaten aan de individuele scholen is het aan 
de schoolleider om te sturen op kwaliteit ervan. Hij bepaalt dan bijvoor
beeld of er geld zal gaan naar leermiddelen voor cultuureducatie of dat  
een deel van het scholingsbudget ingezet wordt voor de scholing van leer
krachten op het gebied van kunstzinnige oriëntatie. In praktijk blijkt echter 
dat maar een klein deel van de scholingsmiddelen wordt ingezet voor  
kunstzinnige oriëntatie.16 

Een schoolleider kan vakleerkrachten aanstellen, of ervoor zorgen dat 
leerkrachten die affiniteit en ervaring hebben met een kunstdiscipline 
rouleren in de klassen. De laatste monitor cultuureducatie laat zien dat nog 
geen vijfde van de scholen een vakleerkracht heeft voor de kunstvakken.17 
Een schoolleider kan er ook voor zorgen dat er een intern cultuurcoördinator 
wordt aangesteld en opgeleid. Hij kan die positie zelfs versterken door die 
functie op te nemen in de functiemix.18 

Voldoende tijd is een basisvoorwaarde voor leren. Leerlingen van  
basisscholen moeten minimaal 7520 uur les krijgen verdeeld over acht  
schooljaren. Verder zijn er geen wettelijke richtlijnen voor het schoolroos 
ter. Scholen besluiten zelf hoeveel tijd ze besteden aan de leergebieden.  
Uit recent onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs 19 blijkt dat scho
len zowel in 1994 als in 2012 ongeveer de helft van de beschikbare tijd  
reserveren voor rekenen en taal. Aan kunstzinnige oriëntatie besteedden  
ze in 1994 nog 3 uur en 45 minuten per week, in 2012 bleef dat beperkt  
tot 2 uur. Vooral in de groepen 3 tot en met 8 nam de tijd voor kunstzinnige  
activiteiten af.20 

11 Ibidem, samenvatting.
12 Admiraal, Haas en Himmelreich (2012). Cultuureducatie op niveau.
13  Karstanje, Glaudé, Ledoux en Verbeek (2008). Beleidvoerend vermogen van  

basisscholen.
14 Cultuurcoördinator.nl (2013). De prestatiebox in de praktijk.
15 www.cultuurpad.nl 
16 Meewis en Ros (2012). Professionalisering kunstzinnige oriëntatie. 
17 Oomen e.a. (2009). Cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs.
18  De functiemix is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, fte’s) over de verschil

lende salarisschalen. Schoolbesturen krijgen extra geld van het Ministerie van OCW 
om leraren promotie te kunnen laten maken naar hogere leraarsfuncties, met bijbe
horende beloning. Deze maatregel, waardoor meer leraren in hogere salarisschalen 
komen, wordt aangeduid met ‘versterking van de functiemix’.

19 Inspectie van het Onderwijs, ibidem.
20  Overigens zijn er ook andere gegevens over de tijd die besteed wordt aan kunstzin

nige oriëntatie in het basisonderwijs. Zie bijvoorbeeld het OECDrapport Education 
at a glance (2011), p. 390, tabel D1.2a en Oomen e.a., ibidem.
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Hoe schoolleiders denken over cultuureducatie en hoe zij denken aan 
de kwaliteit ervan bij te dragen zijn lastig te beantwoorden vragen. Er zijn 
vrij recent grootschalige kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd, waar
bij per school telkens meer respondenten zijn bevraagd (leerkrachten, 
cultuurcoördinatoren en schoolleiders) die bij de analyse van de resulta
ten zijn samengenomen tot een groep.21 De mening echter van de groep 
schoolleiders is niet apart verwoord. Wel bekend zijn opvattingen van 
individuele schoolleiders en van de Algemene Vereniging van Schoollei
ders (AVS). AVSvoorzitter Ton Duif vond het advies van de Onderwijsraad 
en Raad voor Cultuur sympathiek en goed bedoeld.22 Hij voorzag echter 
een extra aanslag op de werkdruk als er niet zou worden geïnvesteerd in 
geld en menskracht. Het programma van scholen is volgens hem overbe
last en er is te weinig onderwijstijd om aan alle gerechtvaardigde wensen 
tegemoet te komen. Duif ziet vooral perspectief voor cultuureducatie in 
de brede school en de verlengde schooldag, met andere woorden: niet in 
cultuureducatie zoals dat als leergebied is vastgelegd in de Wet op het 
Primair Onderwijs.

In een vraaggesprek over het cultuuronderwijs van de toekomst komen 
twee directeuren aan het woord die daar heel anders over denken.23 De 
Pieter Jelles Troelstraschool in Amsterdam is een kunstmagneetschool. 
De gangen hangen vol met het beeldend werk van de leerlingen, de aula 
ligt elke woensdag bezaaid met instrumenten. De school heeft vakleer
krachten muziek en beeldende vorming. Daarnaast geven docenten van de 
Muziekschool Amsterdam elke woensdagochtend instrumentale oriën
tatie. Directeur Marina Brito de Campos wil nog meer integratie van de 
kunstvakken onderling en met andere vakken: ‘Wij willen op school de hele 
mens aanspreken.’ 24 Gerard Smetsers, directeur van basisschool Het Palet 
in Hapert heeft vakleerkrachten in dienst voor muziek, handvaardigheid 
en dans. De school heeft ook de bibliotheek in huis en gebruikt het podium 
van het gemeenschapshuis voor musicals, dansoptredens en concerten. 
‘Wij willen op deze school alle talenten aanboren. We hebben niet de 
pretentie om beeldhouwers of studenten voor het conservatorium af te le
veren, maar kinderen moeten alle mogelijkheden hebben om hun talenten 
te ontdekken. Dan moet je wel topkwaliteit bieden en echte professionals 
voor de klas zetten.’ 25 

Schoolleider Manja Voogd van obs Het Vlot in Drunen investeert met 
haar school al enkele jaren flink in cultuureducatie. De school heeft een 
vakdocent dans, een muziekdocent en kunstenaars die de lessen beelden
de vorming geven. Dit alles naast de aandacht voor taal en rekenopbreng
sten en Citoscores, want dat is uiteindelijk volgens Voogd de core business 
van de school.26

Tussen de opvattingen van de AVS en van deze drie schoolleiders zit 
een wereld van verschil. Duidelijk wordt daarmee wel dat een schoolleider 
behoorlijke invloed kan uitoefenen op de kwaliteit van cultuureducatie door 
een onderwijskundige visie daarover uit te dragen, vakdocenten aan te stel
len en er tijd en middelen voor vrij te maken. 

Leermiddelen en leerplannen 
Het aantal beschikbare leermiddelen voor scholen groeit de laatste jaren 
exponentieel, evenals de diversiteit van het aanbod. Ook voor cultuur
educatie is er een markt in leermethoden. Volgens de KPC Groep gebruikt 
meer dan driekwart van de scholen methodes voor muziek en beeldende 
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vorming, de helft voor erfgoededucatie en dans (beweging) en ruim een 
kwart voor drama (in het kader van taalonderwijs). Bovendien zijn er  
handreikingen om samen met kennispartners zelf doorgaande leerlijnen  
te ontwerpen.27

Scholen gebruiken voor de beeldende vakken bijvoorbeeld In beeld 
brengen (19781980), Tekenvaardig (1979), Moet je doen! Beeldende Vorming 
(2007) en Laat maar zien - beeldend onderwijs (2008) of het Leerplan Beel-
dende kunst en vormgeving (2011) van de Vereniging Onderwijs Kunst en 
Cultuur (Vonkc): een leerplan voor 4 tot 14jarigen uitgewerkt naar ontwik
kelingsfasen. Lesmethoden voor muziek die gebruikt worden zijn Muziek 
en Meer (2006), Muziek: Moet je doen! (2010) en Vier muziek met! (2011). 
Ze zijn allemaal geënt op de kerndoelen, kennen een opbouw in leerjaren 
en voorzien in lesuitwerkingen op groepsniveau. Voor het brede leergebied 
kunstzinnige oriëntatie ontwikkelde SLO beschrijvingen van inhouden en 
activiteiten die de kerndoelen voor scholen minder abstract maken. SLO 
vermeldt er overigens uitdrukkelijk bij dat het niet gaat om een methode of 
leerplan: ‘Om echt onderwijs te geven heeft u op de eerste plaats uw eigen 
vakkennis nodig, uw ervaring, uw inventiviteit en creativiteit, en natuur
lijk ook de leermiddelen die helpen om een uitdagende leeromgeving voor 
kinderen te creëren.’ 28 

De overgrote meerderheid van de basisscholen zegt vooral de metho
des voor muziek en tekenen te gebruiken, al volgen ze dan meestal niet de 
hele methode.29 Landelijk onderzoek naar muziekeducatie in het basison
derwijs laat zien dat bijna twee derde van de scholen gebruik maakt van 
een muziekmethode (circa 80% Muziek: Moet je doen!). Scholen moeten 
elke financiële beslissing goed doordenken en daar waar methodes vragen 
om (relatief duur) materiaal en faciliteiten leggen ze vaak de prioriteit bij 
taal en rekenen.30

Monsma constateert dat leerkrachten weliswaar gebruik maken van 
lesmethodes zoals Moet je doen!, maar dat de samenhang tussen hun acti
viteiten en de methode vaak ontbreekt.31 Een schooldirecteur verwoordde 
dit in de vorm van een waarschuwing: ‘Als school moet je je er bewust van 
zijn dat het volgen van een methode en af en toe wat cultureels doen niet is 
wat er in de kerndoelen gevraagd wordt.’ 32

Het kan overigens nog minder dan dat. Zo beschrijft een stagedocent 
beeldende vorming hoe hij van een groepsleerkracht te horen krijgt dat 
de stagelessen beeldende vorming over het algemeen als goed en zinvol 
worden gezien, maar als hij doorvraagt naar methodes en soms het  
woord ‘leerlijn’ laat vallen, het meestal even stil wordt. Men heeft voor  

21  Voorbeelden zijn de al genoemde monitor Cultuureducatie van Sardes en Oberon 
(Oomen e.a.) en die van TNS Nipo (2012). Motieven en drempels voor goede uitvoering 
Cultuureducatie.

22  AVS (2012). ‘Regie scholen over cultuureducatie prima, mits voldoende geld en personeel’.
23 Steenbeek (2012). School van de toekomst.
24 Ibidem, p. 28.
25 Ibidem, p. 29.
26 Vuik (2013). School met een gouden randje.
27 Veeke e.a. (2009). Een doorgaande lijn 0-13 jaar. 
28 SLO (z.d.). Inhouden en activiteiten in TULE. 
29 Oomen e.a., ibidem.
30  Van SchiltMol, Mariën, Van Vijfeijken en Broekmans (2011). Muziekeducatie in het 

primair onderwijs.
31 Monsma (2010). Kwaliteit kunsteducatie op Hollandse basisscholen.
32  Zunneberg (2012). Obs De Bloeiende Betuwe, Rhenoy, onderdeel brede school, p. 128.



Twee jaar  
accordeonles
Catíe Joosten (11),  
groep 8 van de basisschool

‘Mama speelt soms accordeon. Ik 
vond dat er leuk uit zien en wilde 
het zelf ook graag doen. Ik heb nog 
even getwijfeld, want orgel leek me 
ook leuk, maar ik heb toch voor ac
cordeon gekozen. Eerst kreeg ik een 
kleintje, om uit te proberen. Dat was 
zo’n speelgoedaccordeon. Toen ik op 
les ging, kreeg ik een echte, eentje 
met aan beide kanten knoppen en 
links een melodiebas en een stan
daardbas. 

Veel kinderen vragen aan mij:  
hoe kun je al die knoppen nou ont
houden!? Ik ben er al helemaal aan 
gewend, het is helemaal niet moei
lijk, alle tonen zitten gewoon op een 
rijtje. Ik snap niet dat veel kinderen 
pianospelen makkelijk vinden en 
accordeon moeilijk. Omdat er maar 
weinig kinderen accordeon spelen, 
heb ik alleen les. Verder heb ik elke 
week een samenspelles, samen met 
kinderen die keyboard, piano, gitaar 
en drums spelen. Vorig jaar speel
den we echt makkelijke liedjes, nu 
spelen we bekende liedjes, zoals 
James Bond en Mamma Mia. Dat 
is veel leuker. Bovendien heb ik nu 
echte accordeonpartijen, vorig jaar 
speelde ik de keyboardpartij op ac
cordeon, dat is toch minder leuk. Ik 
oefen thuis elke dag. Als ik geen zin 
heb, een kwartiertje. Maar soms ook 
wel een uur. Ik oefen de liedjes en 
de stukjes die ik moeilijk vind. Als ik 
er niet uit kom, vraag ik het aan mijn 
moeder of vader. Soms improviseer 
ik ook een beetje. Erbij zingen doe ik 
nooit, dat vind ik te moeilijk. Ik speel 
wel eens samen met mama, ik op 
accordeon en zij op piano of hobo. 

Ik vind piano en orgel nog steeds 
leuk, maar het geluid van de ac
cordeon vind ik het mooiste. Je kunt 

er heel veel verschillende soorten 
muziek mee maken, heel vrolijk en 
druk, maar ook heel zacht. 

Na dit jaar moet ik kiezen of ik bij 
een orkest of een bandje wil. Met de 
accordeon kun je in een orkest niet 
zoveel, dus dat wordt een bandje. En 
misschien ga ik wel in een band met 
alleen maar accordeons spelen, dat 
lijkt me ook erg leuk. Ik blijf in elk 
geval accordeon spelen. Maar ik wil 
niet naar het conservatorium en er 
later mijn werk van maken. Het is en 
blijft mijn hobby.’ 

“ het iS helemaal niet 
moeilijk, alle tonen 
zitten gewoon op 
een rijtje”
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de beeldende vakken meestal geen methode en geen schoolwerkplan.  
Wel is er ‘vrij tekenen’ en op bepaalde dagen een ‘creamiddag’ met  
assistentie van ouders.33

De door Monsma geïnterviewde leerkrachten geven te kennen grote 
behoefte te hebben aan een goed beschreven doorgaande leerlijn. Dit geluid 
komt ook in andere onderzoeken naar voren. Volgens de monitor van TNS 
Nipo zijn scholen het meest geholpen met een voorbeeldleerplan voor  
cultuureducatie. Groepsleerkrachten hebben namelijk al hun handen vol;  
ze moeten werken met referentieniveaus voor taal en rekenen, kunnen 
differentiëren, achterstanden van leerlingen tijdig signaleren en gedrags
problemen kunnen aanpakken. Gebrek aan tijd, maar ook aan vakspecialis
tische kennis maakt het lastig om deze vakken goed te geven.34

De vraag om voorbeeldleerplannen cultuureducatie is misschien ook  
te verklaren uit het feit dat lesprogramma’s van basisscholen steeds voller 
worden. Ze vragen bovendien voortdurend om een herbezinning op doe
len, inhoud en vormgeving wegens vakinhoudelijke en onderwijskundige 
ontwikkelingen. In theoretische cultuureducatieconcepten, zoals authen
tieke kunsteducatie, Cultuur in de Spiegel (CiS) en Toeval gezocht zijn 
oriëntaties voor leerkrachten te vinden. Wat ze gemeen hebben, is dat de 
aanpak behoorlijk veel van een leerkracht vergt. Zo zeggen leerkrachten 
dat de CiSmaterie behoorlijk pittig is en dat je die zonder begeleiding niet 
in de vingers krijgt.35 En Haanstra merkt op dat authentieke kunsteducatie 
vraagt om specifieke competenties van docenten, zoals het maken van 
lesontwerpen waarbij leerlingen zichzelf opdrachten stellen en op zoek 
gaan naar oplossingen.36

deskundigheid van de leerkracht
Goed onderwijs wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de docent.  
Onderzoek laat keer op keer zien dat de leerkracht cruciaal is voor de 
kwaliteit van het onderwijs. Onderzoeken naar de deskundigheid van leer
krachten in cultuureducatie laten een consistent patroon zien. Een van de 
belangrijkste kwesties is het gemis aan vakinhoudelijke kennis. De meeste 
groepsleerkrachten komen er vrij openlijk voor uit dat zij zich vakinhou
delijk onvoldoende gekwalificeerd voelen om (tenminste delen van) een 
kunstvak te onderwijzen. Dat belemmert hen ook de vakinhoudelijke kennis 
waarover ze wel beschikken, te vertalen in voor de leerling aansprekende 
lessen. Dit wil overigens lang niet altijd zeggen dat de leerkrachten slecht 
lesgeven. Hun didactische en pedagogische kennis kan goed zijn, maar 
door hun gebrek aan vakinhoudelijke kennis weten ze hun leerlingen onvol
doende te begeleiden en te beoordelen.37

In veel gevallen compenseren scholen dat gebrek door vakinhoudelijke 
deskundigheid van elders in te huren. Dat kan goed uitpakken, zoals bleek 
uit onderzoek naar muzieklessen die leerlingen kregen van externe muziek
docenten. Muziek werd echt een vak, in plaats van ‘iets dat leerkrachten 
deden als er tijd over was’.38 Leerlingen leerden daadwerkelijk muziekin
strumenten bespelen, in plaats van alleen maar luisteren en kijken naar 

33 Sondermeijer (2003). Een kunstgreep.
34 TNS Nipo (2012). Motieven en drempels voor goede uitvoering Cultuureducatie.
35 Ros (2012). Van theoretisch kader naar lessenserie.
36 Ros (2011). Kennis moet ondergeschikt zijn aan zelf ervaren.
37 Van Hoorn & Hagenaars (2012). Kunstzinnige oriëntatie: de identiteit van de leerkracht.
38 Van SchiltMol e.a. (2012). Muziek in Ieder Kind, p. 36.
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bepaalde instrumenten. Maar er is ook een keerzijde, want externe vak
leerkrachten weten door een gebrek aan kennis over lesprogramma’s van 
scholen niet altijd aan te sluiten bij de leerdoelen van het onderwijs. Of ze 
missen pedagogischdidactische kennis: ‘Een groot deel van deze docenten 
is niet gewend om les te geven aan groepen basisschoolleerlingen. Zij sla
gen er daarom niet altijd goed in om de aandacht van de leerlingen continu 
bij de les te houden’.39

Uit dit onderzoek kwam verder naar voren dat muziekdocent en groeps
leerkracht regelmatig praatten over de invulling van de lessen. Volgens de 
scholen was er sprake van ‘een gezamenlijk groeiproces waarin de deel
nemers zoeken naar een steeds betere invulling van de muzieklessen’.40 
Deze projecten waren gericht op het competenter maken van leerkrachten 
voor het zelf geven van muzieklessen. Het is dan ook opvallend dat leer
krachten van mening waren dat de rol van ondersteuner en adviseur van 
de externe muziekdocent hen beter past dan het zelf geven van muziekles, 
omdat het hen ontbreekt aan muzikale competenties. Nog opmerkelijker  
is het dat de projecten uiteindelijk meer de muziekdocent bleken te onder  
steunen bij het versterken van zijn didactische vaardigheden dan de 
groepsleerkracht bij diens muzikale competenties. 

Onderzoek naar het project Erfgoed à la Carte (van Erfgoed Actueel) 
wijst erop dat deelnemen aan gezamenlijke ontwerpactiviteiten bijdraagt 
aan de inhoudelijke kennisontwikkeling van betrokkenen. Het ontwerpen 
van lesmateriaal had een positief effect op de betrokkenheid van leer
krachten bij erfgoededucatie. Ze moeten dan wel beschikken over ontwerp
vaardigheid en iets kunnen zeggen over het product dat ze willen ontwikke
len. In de praktijk blijkt dat voor veel leerkrachten moeilijk.41

Relatie basisschool met culturele omgeving 
Het bevorderen van de samenwerking tussen basisscholen en culturele 
instellingen is de rode draad in het cultuureducatiebeleid van de laatste 
tien, vijftien jaar. Er is daarmee een markt voor cultuureducatie ontstaan 
waarbij de school vooral consument (‘afnemer’) is van het kantenklare 
aanbod van culturele instellingen en tweedelijnsorganisaties: kunstmenu’s, 
marktplaatsen, cursussen voor intern cultuurcoördinatoren, cultuuraanja
gers en cultuurcoaches en dergelijke.42 Scholen werken graag samen met 
de culturele omgeving, omdat ze behoefte hebben aan professionals met 
kunstspecifieke kennis. Scholen maken graag gebruik van het aanbod van 
culturele instellingen, want dit biedt de leerling direct contact met profes
sionele kunstuitingen en cultureel erfgoed en draagt bij aan de achter
grondkennis van en verdieping in kunst en cultuur. Of zoals Arthur Rosen
feld van dansgezelschap Meekers het zegt: ‘We willen kinderen niet alleen 
dans en theater laten ervaren, maar ze ook verdieping en verrijking bieden 
en hun creativiteit stimuleren’.43

Als de school een cultuurcoördinator heeft, initieert en organiseert 
deze vaak zelf actief culturele projecten of helpt hij zijn collega’s hierbij. 
Een dergelijke school laat zich minder leiden door de aanbieder. Zo heeft 
schooldirecteur Marianne Brugge een uitgesproken opvatting over kunst
menu’s: ‘Zo’n kantenklaar programma is goed voor scholen die er zelf nog 
niet aan toekomen iets met cultuur te doen. Als je dat wel doet, dan zitten 
die menu’s eerder in de weg dan dat ze je helpen. Ze komen eigenlijk altijd 
ongelegen en sluiten vaak niet aan op waar je als school mee bezig bent. 
Als je actief op de rit zit, wil je zelf bepalen wat je gaat doen en wanneer’.44 
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In de praktijk is het wel eens lastig om culturele projecten met een 
externe aanbieder te organiseren. Scholen krijgen culturele informatie 
bijvoorbeeld graag aan het begin van het schooljaar, zodat ze de activiteiten 
goed kunnen plannen. Daar houden de aanbieders niet altijd rekening mee. 
Of er ontstaan problemen door een te groot verschil in de dagelijkse gang 
van zaken op een school en bij een culturele instelling. Een andere kwestie 
is dat een leerkracht wel in staat moet zijn een keuze te maken uit het aan
bod en een idee moet hebben van de kwaliteit daarvan (zie ook het artikel 
van Cock Dieleman in dit jaarboek). Uit een recente enquête van het LKCA 
onder cultuurcoördinatoren blijkt dat zij de verantwoordelijkheid voor het 
meegeven van culturele kennis en vaardigheden aan leerlingen willen delen 
met de cultuursector. Want, zo stelt een cultuurcoördinator: ‘Het kan nooit 
zo zijn dat er op een school voldoende kennis aanwezig is. Juist culturele 
instellingen zijn vernieuwend en baanbrekend. Zij missen echter vaak weer 
de praktische kijk op het onderwijs. Samenwerking lijkt me onontbeerlijk.’ 45 

Bij samenwerking is het wel belangrijk dat partners de onderwijskun
dige aanpak, lesinhoud en de beoogde leerdoelen samen goed bespreken.  
De opvattingen van de school over kunst en cultuur zijn immers belangrijk 
en de wederzijdse verwachtingen over de opbrengsten van de samenwer
king moeten expliciet gemaakt worden. Gesprekken tussen culturele instel
lingen en scholen blijken vooral te gaan over organisatorische aspecten en 
zelden of nooit over de inhoud. Van verschillen in doelen en belangen zijn 
beide partijen zich vaak niet bewust, terwijl doelen juist regelmatig conflic
teren. Het blijkt van belang om doelen ‘uit te onderhandelen’. De samenwer
kingspartners leggen in de praktijk weinig schriftelijk vast, vaak is er alleen 
informatie voor externe financiers te vinden, en van inhoudelijke evaluatie 
is ook vaak geen sprake.46 Culturele instellingen komen volgens Hinke 
Breimer van Kunst Centraal in een partnerschap heel snel met ideeën en 
scholen stellen zich dan tamelijk volgzaam op.47 

Juist open uitwisseling tussen professionals komt de samenwerking en 
leren van elkaar ten goede. Om die open uitwisseling tot stand te brengen 
maakte Mocca aanbevelingen voor het voeren van een gesprek: ‘Onderwijs 
en culturele instellingen gebruiken weliswaar dezelfde begrippen, maar hun 
verwachtingen, ambities en doelstellingen lopen vaak uiteen. Beide ge
bruiken bijvoorbeeld de term kwaliteit, maar bedoelt men ook hetzelfde?’ 48 
Afstemming kan georganiseerd worden. Cultuurcoördinator Margreet Abra
hamsen vertelt hoe zij in een creatief partnerschap tussentijds afstemt over 
proces en product: ‘Wij nemen op video vaak gesprekjes met de kinderen 
op over de activiteiten. Bij (jeugd en muziektheater) Het Filiaal kunnen ze 
dan terugzien of het is aangeslagen en wat de kinderen daarover zeggen.’ 49 
Onderling vertrouwen in elkaars expertise groeit zo werkenderwijs.

39 Ibidem, p. 37.
40 Ibidem, p. 40.
41  VisscherVoerman en Huizinga (2009). De erfenis van 4 jaar projecten Erfgoed  

à la Carte. 
42 IJdens, ibidem.
43  Van der Meulen (2012). Kunst is altijd educatie, maar je hoeft het niet schools te 

brengen, p. 25.
44 Ros (2010). Nutsbasisschool De Zevensprong, p. 34.
45 Cultuurcoördinator.nl (2013). Resultaten icc-enquête deskundigheidsbevordering po.
46  Konings en Van Heusden (2011). Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn 

cultuuronderwijs.
47 Twaalfhoven (2010). Creatief partnerschap.
48 Mocca (2009). De gesprekshandleiding Gemeenschappelijke Taal. 
49 Twaalfhoven, ibidem, p. 19.
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help de scholen: wees creatief in kennisontwikkeling
Kennis over het wat en het hoe van cultuureducatie in het basisonder
wijs is zeker voorhanden, het is echter veelal anekdotisch materiaal of 
onderzoeksmateriaal op een bepaald deelgebied dan wel juist heel breed 
uitgezet (met dito vragen) op basisscholen en onder verschillende respon
denten. Ook in dit artikel komen wij helaas niet boven dat kennisniveau uit. 
We hebben echter wel uiteenlopende opvattingen van diverse actoren uit 
de onderwijspraktijk laten zien, en de door hen geconstateerde knelpunten 
en mogelijkheden. 

We zien dat scholen van besturen een hoge mate van vrijheid krijgen bij 
het realiseren van cultuureducatie en dat het daarmee van schoolleiders 
afhankelijk wordt of en zo ja wat er gebeurt. De parallel met de invoering 
van de eindexamens in de beeldende vakken en muziek dringt zich hier op: 
het was aan een gedecideerde groep rectoren te danken (de zogenoemde 
Gideonsbende) dat de kunstvakken bij het ontstaan van de Mammoetwet 
ook eindexamenvak werden, met een daaraan verbonden status die ver
plichtingen schiep. 

We zien tegelijkertijd dat er zowel schoolleiders als leerkrachten en 
aanbieders van kunst en cultuurprojecten zijn, die behoefte hebben aan 
leerplankaders en referentieniveaus, zodat ze ook kunnen toetsen of zij de 
doelen voor kunstzinnige oriëntatie hebben bereikt. In die behoefte kan 
wellicht vanaf maart 2014 worden voorzien met de door SLO ontwikkelde 
leerlijn kunstzinnige oriëntatie. Maar net als bij de door SLO geformuleerde 
tussendoelen, TULE, is het aan de school en de leerkracht om daarvan goed 
cultuuronderwijs te maken: ‘(…) De leerlijn is “slechts” een rijk beschrij
vend kader dat ruimte biedt aan scholen om op basis van een eigen visie 
en aansluitend bij de leerlingenpopulatie vorm en inhoud te kunnen geven 
aan kunstzinnige oriëntatie.’ 50 Met het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit wordt gekapitaliseerd op veranderingen die de scholen zelf tot 
stand moeten brengen. Het gaat met andere woorden om schoolontwik
keling. Dat betekent een systematische strategie om leerlingenresultaten 
te verbeteren door professionalisering van leerkrachten, schoolleiding en 
schoolorganisatie én door ontwikkeling van het vermogen van de school om 
veranderingen te hanteren.51

Scholen hebben een zekere mate van vrijheid, maar die is niet vrijblij
vend, stelt de Onderwijsraad.52 Dat geldt ook voor cultuureducatie. Ook  
op dat terrein moeten scholen betrokkenheid tonen en verantwoording 
willen afleggen over wat zij gaan veranderen om meer kwaliteit te reali
seren. Op lokaal niveau zullen dan uiteraard verschillende percepties van 
kwaliteit ontstaan.

Hoe kunnen we op landelijk niveau systematisch inzichtelijk maken 
welke ontwikkelingen er plaatsvinden op scholen en welke percepties over 
kwaliteit er zijn in de praktijk? Met het materiaal dat we nu tot onze be
schikking hebben, zou goed gewerkt kunnen worden: bouw er nieuwe ken
nis mee op over effectief kunst en cultuuronderwijs. Dat doet een beroep 
op het probleemoplossend vermogen van niet alleen het LKCA als kennis
instituut, maar ook het FCP, de vakverenigingen, het kunstvakonderwijs en 
wellicht ook de culturele sector. We zouden bijvoorbeeld met scholen kun
nen werken aan een kader voor zelfevaluatie, met verschillende domeinen 
en daarbij horende uitgewerkte indicatoren zoals de betrokkenheid van de 
ouders en de schoolbesturen, de omstandigheden waarin de school werkt 
(bijvoorbeeld soort leerlingen, variëteit leerlingen, locatie), de inrichting 
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50 SLO (2013). Leerplan kunstzinnige oriëntatie. 
51 Onderwijsraad (2013). Een smalle kijk op onderwijskwaliteit.
52 Ibidem, p. 50.
53 Knol (2013). Creativiteit: meer dan een modewoord?

van het onderwijsproces, het verband tussen de inrichting van het onder
wijsproces en de evaluatie van de voortgang van leerlingen. Een idee, zijn  
er meer ideeën?

Probleemoplossend vermogen houdt verband met creativiteit, zoals 
fondsdirecteur Jan Jaap Knol stelde: ‘Dat creativiteit belangrijk is, lijkt boven  
alle twijfel verheven. Het staat voor verbeeldingskracht en ons vermogen 
steeds nieuwe oplossingen te bedenken. En creativiteit is hard nodig.’ 53 Dat 
geldt zeker voor de manier waarop culturele instellingen met scholen wer
ken aan cultuureducatie met kwaliteit.

Marjo van hoorn
Marjo van Hoorn is senior onderzoek bij het LKCA. Die 
functie behelst vooral het bevorderen van uitwisseling, 
kenniscumulatie en kennisopbouw op het gebied van 
onderzoek en monitoring. Zij organiseert daartoe bijvoor
beeld de jaarlijkse Onderzoeksconferentie Cultuuredu
catie en Cultuurparticipatie en tevens is zij hoofdredac
teur van Cultuur+Educatie, het tijdschrift over onderzoek 
naar leren, lesgeven en overdracht in kunst en cultuur. 
Van Hoorn werkte als docent Handenarbeid en Kunst
geschiedenis op verschillende scholen voor voortgezet 
onderwijs en van 2008 tot 2013 was zij als senior docent 
onderzoek verbonden aan de Masteropleiding Kunstedu
catie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

piet hagenaars 
Piet Hagenaars (1948) is senior onderzoek en voormalig 
directeur a.i. van het LKCA. Voorheen (20012012), was hij 
directeur van Cultuurnetwerk Nederland en daarvoor van 
rechtsvoorganger LOKV. Van oorsprong is hij docent beel
dende vorming en kunstgeschiedenis in het voortgezet en 
hoger onderwijs. In 1979 werd hij benoemd tot directeur 
en curator van Museum Jan Cunen in Oss. Van 1992 tot 
1999 was hij directeur van de Academie voor Beeldende 
Vorming en faculteitsdirecteur bij Fontys Hogeschool 
voor de Kunsten. Piet Hagenaars heeft een groot aantal 
publicaties op zijn naam staan op het gebied van kunst 
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toring werkzaam bij het LKCA. Zij werkt mee aan onderzoek 
naar leerlijnen en professionalisering van leerkrachten, 
alsook naar instrumenten om leeropbrengsten zichtbaar 
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→ p.40  Cock dieleman 
‘Of en hoe de samenwerking met het onderwijs 
van de grond komt en wordt bestendigd, is van 
groot belang voor de ontwikkeling van de theater
educatie in de komende jaren.’
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Theater en onderwijs:  
de educatieve betekenis  
van de gezelschappen  
in de basisinfrastructuur
Cock dieleman 

In dit artikel schets ik een beeld van de plaats die educatie op dit moment 
bij de professionele theatergezelschappen van Nederland inneemt. Wat 
doen ze aan educatie? Waarom doen ze dat? Wat zijn hun doelen en ambi
ties? En met welke vragen en kwesties worstelen educatiemedewerkers van 
gezelschappen? Ik beschrijf daarnaast wat er voor hen sinds het begin van 
de nieuwe subsidieperiode (20132016) is veranderd en hoe zij tegen de toe
komst aankijken. De nadruk ligt daarbij op de educatieve activiteiten voor 
scholen van de gezelschappen in de landelijke basisinfrastructuur (BIS). 

De meeste van deze gezelschappen waren al bezig met educatie. Sinds 
1997 wordt dit ook van rijksgesubsidieerde instellingen verwacht, zij het  
dat dit nog niet gold als hard subsidiecriterium. Dat is nu wel het geval.  
In de cultuurnota Meer dan kwaliteit staat expliciet dat educatie een crite
rium wordt waarop subsidieaanvragen voor de basisinfrastructuur worden 
beoordeeld: ‘Instellingen moeten in hun aanvraag hun visie op cultuuredu
catie geven. Die visie is opgesteld na een verkenning van hun omgeving en 
het betrokken onderwijs en lessen uit activiteiten uit het verleden. Daarin 
moeten zij ingaan op de aard, het aantal en het bereik van de activiteiten,  
de wijze van samenwerking met het onderwijs, de personele en financiële 
inzet en de wijze waarop de activiteiten worden geëvalueerd.’ 1 

Het is belangrijk om hierbij onderscheid te maken tussen reguliere ge
zelschappen en jeugdgezelschappen. De eersten richten hun educatiepro
gramma vooral – maar niet uitsluitend – op leerlingen in de bovenbouw van 
het voortgezet onderwijs, terwijl de meeste aandacht van de jeugdgezel
schappen uitgaat naar een jongere doelgroep: van leerlingen in het primair 
onderwijs tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

nieuw financieringsstelsel
Met ingang van de subsidieperiode 20092012 werd een nieuw systeem  
van financiering geïntroduceerd. Uitgangspunt was dat het Rijk voortaan 
alleen rechtstreeks subsidies verleent aan instellingen die samen een  
landelijke culturele basisinfrastructuur vormen (BIS).2 De invoering van  
de BIS schudde de theatersector behoorlijk door elkaar. Voor het theater 
werd een regionaal gespreid aanbod van volwassenen en jeugdtheater 
gegarandeerd door acht zogenoemde brandpunten te benoemen waar  
‘aanbod, afname, opleiding, ontwikkeling, doorstroming en uitwisse 
ling optimaal tot stand worden gebracht’. In elk brandpunt moest een 
repertoiregezelschap, een productiehuis en een jeugdtheatergezelschap 
gevestigd zijn, die het Rijk rechtstreeks voor telkens een periode van vier 
jaar zou subsidiëren.3 Bovendien was er binnen de BIS plaats voor één 
Friestalig gezelschap. 



29
  

T
h

e
A

T
e

R
 e

n
 o

n
d

e
R

w
IJ

s
:  

d
e

 e
d

U
C

A
T

Ie
v

e
 b

e
T

e
K

e
n

Is
 v

A
n

 d
e

 g
e

z
e

L
s

C
h

A
p

p
e

n
 In

 d
e

 b
A

s
Is

In
F

R
A

s
T

R
U

C
T

U
U

R

De overige subsidies, waaronder ook meerjarige subsidies, verleende 
voortaan het Fonds voor de Podiumkunsten. Daarnaast werd een apart 
Fonds voor Cultuurparticipatie in het leven geroepen, dat verantwoordelijk 
werd voor de financiering van projecten voor cultuureducatie en amateur
kunst. De grootste consequenties had het nieuwe stelsel voor steden waar 
meer grote gezelschappen gehuisvest waren die tot dan toe rechtstreeks 
door het Rijk werden gefinancierd. In Amsterdam verdween bijvoorbeeld de 
Theatercompagnie en fuseerden de jeugdtheatergezelschappen Huis aan de 
Amstel en Wederzijds tot De Toneelmakerij. 

Bovenop deze stelselwijziging volgden met ingang van de nieuwe  
cultuurplanperiode 20132016 nog eens forse bezuinigingen, gekoppeld  
aan een nieuwe stelselwijziging die leidde tot een nog kleinere basisin 
frastructuur. Anders gezegd: in het nieuwe stelsel ontvangen (nog) min 
der instellingen rechtstreeks subsidie van het Rijk. De productiehuizen  
worden niet langer gesubsidieerd en hun taken voor talentontwikkeling  
en doorstroming komen voortaan op het bordje van de gezelschappen in  
de brandpunten.4 Die gezelschappen hebben de strijd overleefd, maar  
zijn er niet altijd ongeschonden uit tevoorschijn gekomen. Binnen de BIS  
is voortaan plaats voor vier grote en vier middelgrote gezelschappen. Het  
Zuidelijk Toneel en het Ro Theater hadden een subsidieaanvraag voor  
groot gezelschap ingediend, maar worden nu als middelgroot gezelschap  
gesubsidieerd en moeten daarom fors inleveren ten opzichte van de voor
gaande subsidieperiode. 

Ook de jeugdtheatersector merkt de gevolgen van de bezuinigingen.  
Nog steeds krijgen acht jeugdtheatergezelschappen subsidie vanuit de BIS, 
maar ze ontvangen allemaal hetzelfde subsidiebedrag. De twee grootste 
jeugdtheatergezelschappen van Nederland, De Toneelmakerij en Max, heb
ben daardoor flink moeten inleveren. Tegelijkertijd dient zich in de jeugd
theatersector ook nieuw elan aan. Het Houten Huis is het nieuwe jeugdthe
atergezelschap van het Noorden, in Den Haag heeft Het Nationale Toneel als 
eerste theatergezelschap van Nederland een jeugdtak, NTjong en in Rotter
dam zijn jeugdtheatergezelschappen Max en Siberia met jeugddansgezel
schap Meekers gefuseerd tot Maas. 

Theatereducatie in het onderwijs
Zoals vermeld geldt educatie als een van de subsidiecriteria voor BISin
stellingen. De professionele theatergezelschappen in de BIS verzorgen met 
hun educatieve activiteiten, misschien nog wel meer dan met hun voorstel
lingen, daadwerkelijk een ‘basisinfrastructuur’ voor receptieve en actieve 
theatereducatie voor het Nederlandse onderwijs. Dat geldt des te sterker 
nu er op veel gemeentelijke centra voor de kunsten fors wordt bezuinigd. 
In het onderwijs zelf is de aandacht voor theater tamelijk marginaal. Van 
de VOscholen biedt ongeveer de helft op enig moment in de onderbouw 
drama als vak aan. Dat vindt op de meeste van deze scholen geen vervolg in 
de bovenbouw: slechts 12 procent van de havo/vwoscholen en 10 procent 
van de vmbo scholen biedt drama aan als eindexamenvak. Voor dans zijn 
die percentages nog lager. In de onderbouw biedt 23 procent van de scholen 

1  Zijlstra (2011). Meer dan kwaliteit, p. 8. Zie ook Zijlstra (2011).  
Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013–2016, p. 16.

2  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2012). Cultuur in Beeld.
3  Raad voor Cultuur (2007). Innoveren, participeren!, p. 48.
4  Raad voor Cultuur (2011). Sectoranalyse Podiumkunsten, p. 9697.
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dans aan, op 8 (vmbo) en 3 (havo/vwo) procent van de scholen is het moge
lijk dans als eindexamenvak te kiezen.5 Bij de beslissing voor een kunstvak 
als eindexamenvak kiezen de meeste scholen toch voor de traditionelere 
vakken beeldende vorming en muziek. 

Natuurlijk zijn er in het voortgezet onderwijs ook andere vakken waarin 
theater een rol kan spelen, zoals Nederlands en de moderne vreemde talen. 
Voor de invoering van Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) in 1998 
werd er binnen deze vakken nog volop geëxperimenteerd met het lezen 
van toneelstukken, veelal gekoppeld aan een voorstellingsbezoek.6 Sinds 
de invoering van CKV lijken de talendocenten het theateronderwijs echter 
aan de CKVdocenten over te laten.7 Bij Engels zal heus nog wel eens een 
toneelstuk van Shakespeare gelezen worden, maar in het literatuuronder
wijs bij het vak Nederlands domineert het verhalend proza. Wie leest nog de 
toneelstukken van Vondel of Heijermans? Zelfs in de vijftig vensters van de 
Nederlandse cultuurhistorische canon is voor theater – en voor podiumkun
sten in het algemeen – geen plaats. 

Het primair onderwijs geeft een vergelijkbaar beeld. Ook daar zijn drama 
en dans minder populair dan muziek en beeldende vorming. Hooguit 5 pro
cent van de scholen heeft vakleerkrachten voor drama dan wel dans, dat is 
inclusief de freelancers die ze via de centra voor de kunsten inhuren.8 Over 
de deskundigheid van groepsleerkrachten zijn geen exacte cijfers bekend, 
maar de indruk bestaat dat er maar weinig groepsleerkrachten zijn die met 
theater goed uit de voeten kunnen. 

Zowel in het basis als het voortgezet onderwijs maken de leerlingen 
daarom veelal via voorstellingsbezoeken kennis met theater. Voor het ba
sisonderwijs zijn dat meestal voorstellingen van jeugdtheatergezelschap
pen op school of in het theater. Leerlingen in het voortgezet onderwijs 
bezoeken vooral voorstellingen in het kader van het verplichte examenvak 
CKV.9 Educatieve ondersteuning van die voorstellingsbezoeken door de 
gezelschappen is in beide gevallen van groot belang om ze succesvol te 
laten zijn.

Volgens de Raad voor Cultuur nemen de rijksgesubsidieerde instellingen 
het overgrote deel van de educatieve activiteiten voor hun rekening.10 Het 
is helaas niet bekend hoe groot het aandeel van de BISgezelschappen is 
in het totaal aantal voorstellingsbezoeken van leerlingen. Er zijn natuurlijk 
meer gezelschappen en andersoortige instellingen op zowel regionaal als 
landelijk niveau actief, maar dat aanbod is erg versnipperd en aan wisselin
gen onderhevig. De gezelschappen uit de BIS – negen reguliere theaterge
zelschappen, acht jeugdtheatergezelschappen, vier dansgezelschappen en 
drie operagezelschappen – zijn daarmee grotendeels verantwoordelijk voor 
de continuïteit van theatereducatie in het onderwijs. 

Vaak wordt het voorstellingsbezoek als uitgangspunt genomen en  
dienen de educatieve activiteiten ter voorbereiding en reflectie. Ervarings 
gerichte activiteiten hebben de voorkeur. In workshops werken leerlin  
gen onder leiding van ervaren drama of dansdocenten met teksten en  
thema’s uit het stuk of het dansidioom van een choreograaf. Zo maken ze  
actief kennis met bepaalde elementen uit de voorstelling en wordt een  
brug geslagen tussen de voorstelling als complexe cultuuruiting en de  
populaire cultuur waar leerlingen in hun dagelijks leven mee te maken  
hebben. De kracht van de workshops schuilt in de fysieke beleving van  
theater, waarbij de deelnemer zich bovendien spelenderwijs in het stand
punt van de maker verplaatst. Zo leeft de leerling zich gedurende een  
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workshop ter voorbereiding op een Shakespearevoorstelling niet alleen in 
het personage Hamlet in, maar ook in de acteur die Hamlet gaat vertolken. 
Tijdens de voorstelling herkent hij vervolgens de teksten en situaties waar 
hij in de workshop mee heeft kennisgemaakt. Hij doorgrondt deze op een 
meer dan rationele wijze en krijgt bovendien waardering voor de prestaties 
van de acteurs.11 

Ook het gegeven dat de workshop niet alleen een individuele, maar 
eveneens een gezamenlijke ervaring is, draagt bij aan het succes van de for
mule. Leerlingen hebben plezier in deze gezamenlijke activiteiten en leren 
theaterbezoek ook als sociaal gebeuren te waarderen.12 De voorbereidende 
workshops kunnen daarom de sleutel tot een succesvol theaterbezoek zijn. 
Uit onderstaande figuur blijkt dat meer dan de helft van de respondenten 
workshops aanbiedt.

Figuur 1  
Educatieve activiteiten binnen onderwijsverband;  
N=77 Dit zijn 77 respondenten die zeggen aan educatieve activiteiten te doen. 13

Een bijzonder voorbeeld van zo’n voorbereidende workshop is die van 
jeugdtheatergezelschap de Toneelmakerij bij de succesvolle voorstelling 
Thaibox Verdriet uit 2010. In deze voorstelling werden vechtsport en poëzie 
gecombineerd. Het publiek zat net als bij een echt thaiboksgala om een 
boksring heen, waarin de acteurs speelden en boksten. Ook in de voorbe
reidende workshop, verzorgd door een dramadocent en een thaiboksleraar, 
werden vechtsport en dichtkunst samengevoegd. De deelnemers oefenden 
de basisprincipes van thaiboksen én schreven een persoonlijk gedicht. De 
workshop was net als de voorstelling opgebouwd in verschillende ronden. 
Een ronde inspannende thaibokstraining werd afgewisseld met een fase in 
het schrijven van het gedicht. Deze fysieke benadering bleek de jongeren 

5  Oomen, Donker, Van der Grinten en Haanstra (2008). Monitor cultuureducatie  
voortgezet onderwijs, p. 1920.

6  Zie onder meer Janssen en Rijlaarsdam (1991). Theater voor de lijst op het Rijnlands 
Lyceum.

7  Dieleman (2010). Het nieuwe theaterleren, p. 230.
8  Oomen e.a. (2009). Cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs, p. 26.
9  Voor de examenvakken kunst algemeen, drama en dans geldt dat in mindere mate, 

omdat slechts weinig leerlingen deze vakken kiezen en – in het geval van drama  
en dans – weinig scholen deze aanbieden.

10  Raad voor Cultuur (2011), ibidem, p. 91.
11  Dieleman, ibidem, p. 233235.
12  Ibidem, p. 194200.
13  Dieleman, Poll en De Vreede (2012). Theatereducatie in de praktijk, p. 62.
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zeer aan te spreken, vooral ook de vmboleerlingen. In het algemeen gelden 
vmboleerlingen als een lastige doelgroep voor theatereducatie.14 CKV
leerlingen van het vmbo zijn gemiddeld jonger dan die van havo en vwo en 
hebben meer moeite met het talige karakter van veel voorstellingen. Daar
door is het aanbod van voorstellingen en activiteiten voor vmbo geringer. 
Maar in het geval van Thaibox Verdriet resulteerde de fysieke en uitdagende 
workshop in respect voor de acteurs en aandacht voor de poëtische taal in 
de voorstelling. 

Naast voorbereidende workshops plus voorstellingsbezoek bieden 
vooral jeugdtheatergezelschappen complete lespakketten aan die leraren 
zelf kunnen uitvoeren, al dan niet in combinatie met een workshop of les 
door het gezelschap. 

educatie bij theatergezelschappen
Theatereducatie in de praktijk: Trendrapport dans- en theatereducatie 2012 
geeft een stand van zaken van de inhoud en aanpak van theatereducatie 
door gezelschappen, impresariaten, festivals en podia vóór de start van de 
nieuwe vierjarige subsidieperiode. Dat gebeurt op basis van gegevens uit 
een breed uitgezette enquête onder theaterinstellingen en dertien inter
views met educatiemedewerkers van theater en dansgezelschappen, 
podia, productiehuizen en festivals. De BISinstellingen vormden slechts 
een minderheid van de respondenten, hun respons was wel veel groter dan 
die van de andere theaterinstellingen. 

Uit het Trendrapport blijkt dat de BIStheatergezelschappen, afhankelijk 
van hun grootte en het belang dat ze aan educatie hechten, een educatie
afdeling hebben van één tot negen medewerkers. Voor de uitvoering van 
de educatieve activiteiten doen ze daarnaast regelmatig een beroep op 
freelancers, meestal dramadocenten, die de workshops op de scholen, in 
het theater of op de eigen locatie verzorgen. Uit de interviews blijkt dat de 
educatoren zich nauw verbonden voelen met de artistieke missie en praktijk 
van het gezelschap. Zij doen hun best de educatieve programma’s daar zo 
veel mogelijk op te laten aansluiten.15

Niet alleen de subsidiegever vindt educatie belangrijk, theatergezel
schappen in de BIS hebben ook hun eigen redenen. De eerste is vooral prag  
matisch. In de praktijk blijkt immers dat leerlingen die goed voorbereid zijn, 
de voorstelling meer waarderen en dus minder geneigd zijn om die – bedoeld  
of onbedoeld – te verstoren. Dit schrikbeeld van iedere docent kan juist door 
een goede voorbereiding voorkomen worden. 

Daarnaast vinden de educatiemedewerkers het ook van belang dat  
het bezoek aan de voorstelling voor de onervaren leerlingen een positieve  
ervaring is. Ze hopen dat jongeren de voorstelling aan hun eigen leefwe 
reld kunnen koppelen, maar ook dat deze hen uitdaagt om op een andere  
manier naar de wereld om hen heen te kijken en hun kritisch vermogen  
en creativiteit stimuleert. In het Trendrapport scoren de doelstellingen  
‘vergroten van plezier bij theaterbezoek’ en ‘beter begrip voor de voorstel
ling’ het hoogst, maar ook ‘zelfreflectie en identiteitsvorming’ achten veel  
respondenten van toepassing, opvallend veel vaker dan het bijdragen aan  
doelstellingen van het onderwijs, zoals blijkt uit onderstaande tabel.16  
Ten slotte zijn de educatiemedewerkers natuurlijk ook zelf theaterlief
hebber en willen ze de leerlingen de gelegenheid geven om kennis te  
maken met de openbaring, ontroering en troost die een theaterbezoek te  
bieden heeft. 
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Tabel 1  
Doelstellingen van theatereducatie volgens theatergezelschappen

14  Ibidem, p. 51.
15  Ibidem, p. 84.
16  Ibidem, p. 4748.
17  Ibidem, p. 116.

doelstellingen theatereducatie gemiddelde  
score

standaard- 
deviatie

Aantal  
respondenten

vergroten van plezier bij theaterbezoek 8,8 1,4 53

beter begrip voor de voorstelling 8,5 1,7 54

publiek voor de toekomst creëren 7,8 2,4 53

Kunstzinnige vaardigheden aanleren 7,3 2,3 54

zelfreflectie/identiteitsvorming 7,3 2,2 54

vergroten aantal bezoekers 7,0 2,5 52

het aantrekken van nieuwe/specifieke doelgroepen 7,0 2,7 53

bewustwording maatschappelijke vraagstukken 6,9 2,3 52

Talentontwikkeling 6,9 2,7 53

bereiken eigen beleidsdoelstellingen 6,9 2,7 53

vergroten van zelfvertrouwen 6,7 2,6 54

bijdrage aan doorgaande leerlijn 6,6 2,5 54

bijdragen bereiken onderwijsdoelstellingen 5,9 2,7 53

deskundigheidsbevordering van leerkrachten/docenten 5,7 2,7 54

bezoekers leren hoe ze zich moeten gedragen 5,0 2,5 52

Gemiddelde scores voor doelstellingen van educatief werk  
(0=helemaal niet van toepassing, 10=volledig van toepassing). 

breedte versus diepte
Theatergezelschappen willen uiteraard een zo groot mogelijk publiek berei
ken, niet alleen met hun voorstellingen, maar ook met hun educatieve activi
teiten. Alle leerlingen uit het Nederlandse basis en voortgezet onderwijs 
bedienen is echter een gigantische, misschien zelfs wel een onmogelijke 
opgave. Bovendien kun je je afvragen of incidentele voorstellingsbezoeken 
en workshops voor de culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren nu zo 
veel te betekenen hebben. Zelfs als een jaarlijks theaterbezoek ingebed is in 
een gedegen educatieve omlijsting, is dat vermoedelijk onvoldoende is om 
een blijvend effect te bewerkstelligen. 

Daarmee staan de educatiemedewerkers voor een dilemma. Kiezen ze 
voor de breedte of de diepte? Als ze alle of zo veel mogelijk scholen willen 
bereiken, maar hun theatereducatieve activiteiten en voorstellingsbezoe
ken niet zijn ingebed in een doorlopende leerlijn cultuureducatie waarin 
de verschillende kunstdisciplines een duidelijke plek hebben, dan is de 
kans klein dat die incidentele ervaringen in het leven van de leerlingen veel 
betekenis zullen hebben. Als ze echter intensieve samenwerkingen met een 
beperkt aantal scholen aangaan of zich richten op projecten met individuele 
kinderen en jongeren die intrinsiek gemotiveerd zijn, sluiten ze een belang
rijk deel van de jeugd buiten. Het blijkt dat gezelschappen zelden een echte 
keuze maken. Aan de ene kant proberen ze een zo groot mogelijk aantal 
leerlingen van een ‘basispakket’ te voorzien en aan de andere kant gaan ze 
met een klein aantal scholen echt de diepte in in een langdurig traject.17

In hun advies over cultuureducatie in het primair onderwijs benadruk
ken de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad dat instellingen niet de 



gegrepen door het 
schilderen
Yella Kleijnen (54), secretaris  
van een examencommissie op de 
nijmeegse universiteit

 
‘Eigenlijk schilder ik solitair. Toch  
heb ik me aangesloten bij een schil
dergroepje in het wijkcentrum bij mij 
om de hoek, omdat ik op die manier 
een vast moment had om te schilde
ren. Door die afspraak was gewoon 
duidelijk dat de woensdagavond 
gereserveerd was voor het schilde
ren. We waren met een stuk of acht 
en samen betaalden we maande
lijks een bedrag voor de huur van de 
ruimte. Voor materiaal was je zelf 
verantwoordelijk en dat nam je ook 
weer mee naar huis. Dat is ook een 
belangrijke reden geweest dat ik in 
acryl ben gaan schilderen. Dat droogt 
snel, dus dat neem je aan het eind 
van de avond weer makkelijk mee. 

Aan het eind van de avond be
spraken we ook elkaars werk. Maar 
met een opmerking als “ik vind het 
wel apart” kan ik niet zo veel. Omdat 
er aan het eind van het seizoen een 
paar mensen stopten, is die woens
dagavondgroep opgeheven. Na de 
zomervakantie ben ik begonnen in 
een groepje dat begeleid wordt door 
een professionele kunstenares. Ook 
daar geven we feedback op elkaars 
werk. Maar dat is wel van een hoger 
niveau. Zo hoorde ik pas dat ik een 
mooie penseelstreek heb. Daar heb 
ik nooit over nagedacht, maar dat 
vond ik leuk om te horen.

Als kind kon ik altijd al goed 
tekenen en heb dat ook veel gedaan. 
Bijna twintig jaar geleden heb ik 
dat weer opgepakt. Ik heb me toen 
aangemeld voor een teken en schil
dercursus. Daarbij ging het me echt 
om het tekenen. Ik heb wel eens wat 
geëxperimenteerd. Dan kwam ik in 
huis een bus ecoline tegen en dan 
deed ik daar wat mee. Pas een jaar 

of vijf geleden ben ik gegrepen door 
het schilderen. Het is een heel an
dere manier van werken. Ik zie af en 
toe mensen eerst met potlood een 
tekening maken op doek die ze ver
volgens inkleuren. Dat vind ik heel 
vreemd. Ik werk veel meer met vlak
ken en vormen, begin bijvoorbeeld 
met oker, schilder daar een andere 
kleur overheen, zodat er meer diepte 
ontstaat. Zo bouw ik mijn schilde
rijen op. 

Ik schilder vooral portretten naar 
foto’s, maar wel altijd met een twist. 
Dat vind ik leuk. Een grote neus of 
een scheve mond, het hoeven geen 
prachtige gelijkende portretten te 
zijn. De foto is uitgangspunt voor 
mijn schilderij, maar dat wordt uit
eindelijk een kunstwerk op zich.’  
   

“ een grote neuS of 
een Scheve mond, 
het hoeven geen 
prachtige gelijkende 
portretten te zijn”
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ambitie moeten hebben om zo veel mogelijk kinderen te bereiken, maar zo 
goed mogelijk en voor een langere periode moeten werken: kwaliteit boven 
kwantiteit.18 Uit de analyse van de plannen van de BISinstellingen voor 
de periode 20133016 komt echter een tegengestelde trend naar voren. De 
jeugdtheatergezelschappen willen zowel het aantal schoolvoorstellingen 
als het aantal workshops meer dan verdubbelen. Ook de reguliere theater
gezelschappen en de dansgezelschappen hebben de ambitie om aanzienlijk 
meer schoolvoorstellingen en workshops te verzorgen.19 

In de discussie over breedte of diepte is een belangrijke vraag wat eigen
lijk onder kwaliteit moet worden verstaan. Die discussie is in de podium
kunstensector niet nieuw, al was het maar omdat de artistieke kwaliteit van 
het aanbod al decennialang een van de belangrijkste subsidiecriteria is. Ook 
scholen worstelen met de kwaliteitsvraag in relatie tot het aanbod. Voor het 
vak CKV moeten leerlingen een gemotiveerde keuze maken uit betekenis
volle activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Daarbij stond jarenlang 
de kwalificatie ‘van algemeen erkende kwaliteit’ centraal, terwijl niemand 
wist wat daar feitelijk onder verstaan moest worden. In 2007 werd dit uit de 
exameneisen geschrapt, omdat het begrip moeilijk te objectiveren zou zijn. 
Het oordeel wordt sindsdien aan de docent overgelaten, waarmee docenten 
en leerlingen met een onoplosbaar probleem zijn opgezadeld.20 

Op een in maart 2013 gehouden Netwerkdag dans en theatereducatie 
ontmoetten theatereducatieve medewerkers van verschillende organisaties 
elkaar om geïnformeerd te worden over nieuwe onderzoeksresultaten over 
theatereducatie en om ervaringen uit te wisselen over een aantal belangrij
ke thema’s, zoals samenwerking en evaluatie en kwaliteit van theatereduca
tie. In de sessie over kwaliteit werden vijf criteria geformuleerd waaraan een 
goed educatief project moet voldoen. In de eerste plaats moet een project 
voor de deelnemers een bijzondere ervaring opleveren, door de aanwezigen 
ook wel als ‘kippenvelmoment’ bestempeld. Tegelijkertijd moet die ervaring 
min of meer blijvend zijn, dat wil zeggen op een positieve manier onthou
den worden. Ten derde moet er een verbinding worden gemaakt met het 
dagelijks leven van de deelnemer. Daaruit vloeit tevens het vierde criterium 
voort, namelijk dat er sprake moet zijn van een project waarin de leefwereld 
van de deelnemers, de professionele deskundigheid van het gezelschap, en 
maatschappelijke relevantie samenkomen. Ten slotte moet de activiteit de 
deelnemers uitdagen en nieuwe werelden voor hen openen. Ook het ontdek
ken van eigen talenten kan daaronder geschaard worden. Opvallend ge
noeg werden inbedding in het onderwijs en continuïteit niet als belangrijke 
criteria gezien, omdat volgens de aanwezigen ook een eenmalig project een 
positief effect kan hebben.21 

Het is tot op zekere hoogte dus wel mogelijk om vooraf te bedenken wat 
onder de kwaliteit van theatereducatie moet worden verstaan, maar veel 
moeilijker is het om achteraf te bepalen of een project daadwerkelijk aan 
de beoogde doelen en eisen heeft voldaan. Uit het Trendrapport blijkt dat 
theatergezelschappen op verschillende manieren en niveaus evalueren. 
Dat gebeurt zowel intern met collega’s, als extern met de leerlingen en de 

18  Onderwijsraad en Raad voor Cultuur (2012). Cultuureducatie: Leren, creëren,  
inspireren!, p. 38.

19  De Graauw, Hoogenboom en Ranshuysen (2012). Totaalanalyse aanvragen BIS  
op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling, p. 1114.

20  Dieleman, ibidem, p. 285.
21  LKCA (2013). Verslag Netwerkdag dans- en theatereducatie. 
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begeleidende docenten. Daarbij nemen ze zowel de inhoudelijke als de orga
nisatorische aspecten van het project onder de loep. Meestal is de wijze van 
evalueren echter tamelijk informeel en worden de resultaten van de evalua
ties niet met derden gedeeld.22 

Het is ook niet eenvoudig om de uitkomsten van een evaluatie zodanig te 
veralgemeniseren dat daaruit duidelijke lessen te trekken zijn voor toekom
stige projecten. Zeker het jeugdtheater ziet de educatieve ondersteuning 
steeds meer als een verlengde van het artistieke werk en deze is heel speci
fiek op één voorstelling toegesneden. Bovendien zijn in de evaluatie de waar
dering voor het educatieve traject en die voor de voorstelling niet altijd even 
goed van elkaar te scheiden. Leerlingen zien het als één geheel en betrekken 
beide daarom in hun oordeel.23 

Uit de analyse van de BISsubsidieaanvragen komt een nog somberder 
beeld naar voren van de mate waarin en de wijze waarop theatergezelschap
pen hun educatieve activiteiten evalueren. Slechts twee operagezelschappen, 
twee dansgezelschappen, twee theatergezelschappen en drie jeugdthea
tergezelschappen melden hun educatieve activiteiten te evalueren. Dat zou 
betekenen dat een meerderheid van de gezelschappen de educatie helemaal 
niet evalueert. Uit de bestudeerde aanvragen is een aantal indicatoren gedes
tilleerd. Voor cultuureducatie gaat het om de volgende vijf indicatoren: bereik 
cultuureducatieve activiteiten binnen school, positie cultuureducatie binnen 
de instelling, inhoudelijke doelstelling, samenwerking en evaluatie. Van deze 
vijf scoort de indicator ‘evaluatie’ het laagst. En binnen die categorie scoren 
de theaterinstellingen dan nog aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld de musea.24

In het evaluatieve traject valt dus nog veel winst te behalen. Instellingen 
kunnen meer en beter evalueren, evaluatieresultaten meer met collegainstel
lingen delen en evaluaties beter inrichten, op elkaar afstemmen en adminis
treren, zodat ook onderlinge vergelijking mogelijk is. Daarbij zouden ze vaker 
externe bureaus, onderzoekers of studenten kunnen inschakelen om betrouw
baardere uitspraken te kunnen doen over de gewenste en bereikte resultaten en 
effecten van de theatereducatie. Conclusies over de langetermijneffecten blij
ven echter moeilijk te trekken, zeker als niet duidelijk is wat voor soort effecten 
precies beoogd worden. Gaat het om kennismaking, kennisuitbreiding, cultuur
deelname op lange termijn, effecten op schoolprestaties of zelfs om moeilijk 
meetbare zaken als creativiteit, persoonlijke groei of communicatief handelen? 

Voor theatereducatie zijn er aanwijzingen dat het een positieve invloed 
kan hebben op de taalvaardigheid van leerlingen en op sociale vaardigheden 
als empathie, perspectiefwisseling en regulering van emoties.25 Het gaat hier 
echter steeds om onderzoek naar actieve theatereducatie. Naar de effecten 
van receptieve theatereducatie, al dan niet in combinatie met actieve the
atereducatie, is nog weinig onderzoek gedaan. Aan de ene kant is er grote 
behoefte aan wetenschappelijk bewijs dat theatereducatie ‘werkt’ om zo de 
toch al wankele positie in het onderwijsveld te kunnen verdedigen, aan de 
andere kant bestaat het gevaar dat er daardoor een te grote focus komt op 
transfereffecten op prestaties in andere schoolvakken of op de persoonlijke 
en sociale ontwikkeling van leerlingen. 

Bij theatereducatie is er niet alleen grote onzekerheid over de effecten op 
korte en lange termijn, er zijn vooralsnog weinig theorieën en concepten voor
handen, die educatiemedewerkers als uitgangspunt voor hun werk kunnen ge
bruiken. Verschillende concepten, zoals de leerstijlen van Kolb en de meervou
dige intelligentietheorie van Gardner, zijn misschien wel op theatereducatie 
toepasbaar, maar dat is in de literatuur nog nergens uitgewerkt, althans niet in 
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die mate als dat voor museumeducatie is gebeurd. De educatiemedewerkers 
baseren zich daarom vooral op eigen praktijkkennis. Ook de positieve invloed 
van een ervaringsgerichte voorbereiding op de beleving en waardering van 
een voorstelling is voornamelijk op praktijkervaringen gebaseerd.26

samenwerking
Op het gebied van theatereducatie is de samenwerking met het onderwijs 
uiteraard van eminent belang, juist omdat scholen voor theatereducatie 
in grote mate afhankelijk zijn van het aanbod van de gezelschappen. Het 
blijkt dat de BISaanvragers goed scoren op de indicator ‘samenwerking op 
het gebied van cultuureducatie’. Een meerderheid heeft diverse samenwer
kingspartners, niet alleen scholen, maar ook andere culturele instellingen of 
maatschappelijke organisaties.27 Dat klinkt bemoedigend, maar is eigenlijk 
vanzelfsprekend. Theatergezelschappen zijn voor de distributie van hun 
voorstellingen nu eenmaal afhankelijk van de podia waar deze getoond 
worden en werken bij theatereducatie dus noodzakelijkerwijs al samen met 
minimaal twee soorten partners samen: scholen en theaters. 

Uit het Trendrapport blijkt echter dat er met scholen meestal geen 
intensieve samenwerking is. Een school en gezelschap ontwikkelen zel
den samen materiaal. In de meeste gevallen reageren de scholen enkel op 
concepten van educatieve programma’s; soms ontwerpt een gezelschap 
activiteiten en materiaal naar aanleiding van vragen en wensen van één of 
meer scholen. Slechts in een enkel geval testen scholen proefversies van 
programma’s en materialen.28 Instellingen werken slechts met een beperkt 
aantal scholen intensief en langdurig samen. Het gaat dan vrijwel steeds 
om scholen met een duidelijk cultureel profiel en een sterk commitment van 
directie en docententeam. Veel scholen kunnen of willen niet het geld, de 
tijd en aandacht investeren die intensieve samenwerking vergt. Als het ad
vies van de beide raden over duurzame samenwerking klakkeloos opgevolgd 
wordt, bestaat het gevaar van een tweedeling binnen het onderwijs: aan de 
ene kant een beperkt aantal scholen dat intensief met gezelschappen en 
andere theaterinstellingen samenwerkt en aan de andere kant een groot 
aantal scholen waar de leerlingen van theatereducatie verstoken blijven. 

Theatergezelschappen en podia werken zoals gezegd ‘van nature’ 
intensief samen. De podia buiten de eigen standplaats zouden in principe 
een belangrijke schakel kunnen zijn om de voorstellingen en het educatieve 
programma bij scholen onder de aandacht te brengen. Die communicatie 
verloopt echter niet altijd even soepel. De podia hebben vaak geen mede
werker educatie of combineren educatie met marketing en communicatie. 
Bovendien is de voorstelling van het gezelschap in de programmering van 
podia feitelijk maar een incident, waar niet altijd uitgebreid aandacht aan 
kan worden gegeven.

Goede samenwerking tussen gezelschappen en podia is er wel op plaat
selijk en regionaal niveau, tussen gezelschappen, podia en andere culturele 
instellingen. Zo werken in Amsterdam verschillende theaterinstellingen 
samen binnen het platform Theater Educatie Amsterdam (TEA). Jaarlijks 

22  Dieleman, Poll en De Vreede, ibidem, p. 6971.
23  Ibidem, p. 104.
24  De Graauw, Hoogenboom en Ranshuysen, ibidem, p. 65.
25  Winner, Goldstein en VincentLancrin (2013). Art for Art’s Sake?
26  Dieleman, Poll en De Vreede, ibidem, p. 87.
27  De Graauw, Hoogenboom en Ranshuysen, ibidem, p. 6466.
28  Dieleman, Poll en De Vreede, ibidem, p. 6568.
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organiseren ze de Theateradviesdag, waarop de theaterinstellingen hun 
educatieve programma aan het voortgezet onderwijs presenteren. Ook in 
Rotterdam, Den Haag en Groningen worden elk jaar aan het eind van het 
seizoen dergelijke theateradviesdagen georganiseerd. Soms gaan dit soort 
samenwerkingen nog verder. Toneelgroep Oostpool uit Arnhem en jeugdthe
atergezelschap Sonnevanck uit Enschede gaan gezamenlijk voorstellingen 
voor jongeren (1218 jaar) produceren volgens de formule van de trailervoor
stellingen waar Oostpool inmiddels al enige tijd ervaring mee heeft. In Rot
terdam zijn de jeugdgezelschappen Maas, Siberia en jeugddansgezelschap 
Meekers zelfs gefuseerd tot één gezelschap om in een tijdperk van bezuini
gingen de krachten te bundelen. In Den Haag ten slotte is Stella Den Haag 
opgegaan in het Nationale Toneel, dat als eerste reguliere theatergezel
schap in Nederland een eigen afdeling jeugdtheater heeft gekregen: NTjong.

Ook tussen theatergezelschappen en andere kunstinstellingen zijn 
regionaal interessante partnerschappen aan te wijzen. Sonnevanck, dat al 
gespecialiseerd was in muziektheater, produceert in de lopende subsidie
periode niet alleen samen met Oostpool een reeks jongerenvoorstellingen, 
maar maakt ook coproducties met Het Nederlands Symfonieorkest en  
De Nationale Reisopera, beide net als Sonnevanck gevestigd in Enschede. 
Oostpool werkt op zijn beurt samen met het eveneens in Arnhem geves
tigde Introdans, dat zelf al samenwerkt met het KröllerMüller Museum in 
het project Dancing with the Arts. In Amsterdam heeft de Toneelmakerij een 
samenwerkingsverband met het pas heropende Rijksmuseum in het project 
Jij en de Gouden Eeuw. Het is een lespakket van vier lessen over de Gouden  
Eeuw voor de bovenbouw van het basisonderwijs met aansluitend een  
bezoek aan het museum en een theaterworkshop, waarin de leerlingen in  
de huid van een historisch personage kruipen.

educatief medewerkers over de toekomst
Voor de periode 20132016 is het belang van educatie als subsidievoorwaar
de en beoordelingscriterium groter dan ooit tevoren. Monitoring en evaluatie 
van de samenwerking met het onderwijs en het educatieve aanbod zullen 
dus ongetwijfeld ook meer gewicht krijgen. In 2012 toonden educatief mede
werkers zich in het algemeen tevreden over hun plek binnen de organisatie 
en waren ze ook niet bang dat die positie aangetast zou worden. Herhaal
delijk spraken ze de wens uit om de relatie met het onderwijs te verdiepen. 
Maar ze vreesden ook dat scholen straks geen geld meer voor theaterbezoek 
en educatieve activiteiten zullen hebben en dat door bezuinigingen het 
persoonlijk contact tussen gezelschap en school onder druk komt te staan, 
terwijl dat nu juist van essentieel belang is voor de theatereducatie.29 

Inmiddels is voor de BISgezelschappen een nieuwe fase aangebroken. Om 
een indruk te kunnen geven van de kwesties en veranderingen waar zij in de 
nieuwe subsidieperiode zoal mee te maken hebben gekregen, heb ik gespro
ken met drie educatiemedewerkers van verschillende theatergezelschappen.

Lejo de Hingh heeft als vaste educatiemedewerker van het Nationale  
Toneel in Den Haag het gezelschap zien uitbreiden met een jeugdtak: NTjong. 
NTjong heeft een tamelijk zelfstandige positie met een eigen artistieke 
leiding (Noël Fischer) en twee medewerkers voor educatie. Waar De Hingh 
zich blijft richten op de educatieve activiteiten bij de reguliere voorstellingen 
van het gezelschap, vooral bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs, zijn er ook terreinen waar zijn werkveld en dat van zijn 
nieuwe collega’s kunnen overlappen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de onder
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bouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo. Hoewel de toevoeging van 
NTjong nieuw elan aan het Haagse gezelschap heeft gegeven, moeten som
mige medewerkers ook aan de nieuwe doelgroepen wennen. Toen er enige 
tijd geleden bij het gebouw van het Nationale Toneel een grote touringcar 
arriveerde en het gebouw overspoeld werd door leerlingen uit groep vier van 
de basisschool, was dat voor sommigen van de oude garde even slikken. 

De Hingh vindt het vooral belangrijk dat er een goed gesprek wordt 
gevoerd over wat precies onder educatie verstaan wordt en wie daarvoor 
verantwoordelijk is. Zo wil het Nationale Toneel in de komende jaren voor 
bepaalde voorstellingen langere speelreeksen in een beperkt aantal thea
ters in het land organiseren, met daaraan gekoppeld een uitgebreid rand
programma. Wie dat randprogramma gaat organiseren en of daarvoor de 
educatieve afdeling uitgebreid moet worden, zal in onderling overleg moe
ten worden afgestemd. Ook lokaal zijn er nieuwe uitdagingen. Daarom wordt 
in de komende subsidieperiode de samenwerking tussen de educatieme
dewerkers van de Toneelalliantie (Nationale Toneel, NTjong, Koninklijke 
Schouwburg, Theater aan het Spui, Theater Dakota) geïntensiveerd. Vooral 
in de relatie met de Haagse scholen zal het nodige veranderen. Scholen en 
culturele instellingen hebben van de gemeente Den Haag de opdracht ge
kregen om nader tot elkaar te komen, samenwerkingen aan te gaan en ide
aliter in onderling overleg een doorlopende leerlijn te ontwikkelen. Ook van 
het Nationale Toneel en van NTjong wordt op dit vlak het nodige verwacht. 
Fungeerde voorheen Het Koorenhuis als intermediair, nu wordt dit kunsten
centrum omgevormd tot een expertisecentrum voor cultuureducatie. 

In Rotterdam heeft Dorien Folkers haar jeugdtheatergezelschap Max 
zien fuseren met collega Siberia en dansgezelschap Meekers. Onder de 
naam Maas is het nieuwe gezelschap van start gegaan en verhuisd van het 
oude gebouw in de Gouvernestraat naar het voormalige OTtheater. De com
binatie van dans en theater binnen één gezelschap is weliswaar nieuw voor 
iedereen, maar dans past goed bij de toch al fysieke acteerstijl van Max. 
Hoewel de fusie feitelijk door bezuinigingen werd ingegeven, is het nieuwe 
gezelschap uiteindelijk groter geworden dan elk van de drie afzonderlijke 
organisaties. Het is bovendien gelukt om alle vaste krachten van de drie 
gezelschappen in dienst te houden.

Het educatiebeleid van het nieuwe gezelschap kent drie pijlers: actieve 
workshops bij de voorstellingen, randprogrammering bij de voorstellingen in de 
theaters en theaterlessen op verschillende scholen in Rotterdam. In het kader 
van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit kreeg Maas van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en de gemeente Rotterdam subsidie om op tien scholen 
met theater en beeldende lessen aan te sluiten bij de wensen van scholen.  
Dit gebeurt in samenwerking met het jeugdmuseum voor hedendaagse kunst 
Villa Zebra en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR). Maas ont
wikkelt met hen activiteiten op school en leerkrachtniveau. Op schoolniveau 
vindt een matchingsgesprek met de directie plaats en wordt een werkplan ont
worpen. Ook zijn er jaarlijkse evaluatiegesprekken en wordt het hele school
team getraind. Bij de activiteiten op leerkrachtniveau ontwerpen instellingen 
samen met de leerkrachten lessen theater en beeldend en krijgt de leerkracht 
een vorm van teaching on the job. Folkers hoopt daarbij de vragende en as
sociatieve aanpak van kunstenaars te integreren in het bestaande onderwijs, 
dat immers veel meer planmatig en rechtlijnig verloopt. Het gezelschap heeft 

29  Ibidem, p. 7173.



40
  

JA
A

R
b

o
e

K
 A

C
T

Ie
v

e
 C

U
LT

U
U

R
p

A
R

T
IC

Ip
A

T
Ie

 2
01

3

al de nodige ervaring opgedaan met theaterlessen in de zogeheten dagarrange
menten in het Rotterdamse basisonderwijs: bredeschoolprogramma’s met een 
aanbod van activiteiten op sportief, cultureel en sociaal gebied. 

Folkers hoopt dat het Maaspodium zal uitgroeien tot een echt ‘huis’, waar 
kinderen met ouders, en jongeren heen gaan om inspiratie op te doen, met 
ranja, een kopje koffie of een biertje; een huis met mooie voorstellingen en 
workshops. Daarnaast ziet Folkers in de toekomst een stevige poot in het  
onderwijs, waarbij er ook aandacht is voor een meer fysieke manier van leren.  
Ze rekent daarbij op een sneeuwbaleffect van de lessen die nu van start gaan. 
Als iets goed is, zal het zich vanzelf uitbreiden, is haar vaste overtuiging.

Jantine Hoekstra, educatiemedewerker van het Zuidelijk Toneel in Tilburg, 
merkt sinds het begin van de nieuwe subsidieperiode de gevolgen van de 
bezuinigingen. Het gezelschap had een aanvraag gedaan voor een van de vier 
grote BISgezelschappen (€ 2.500.000), maar kreeg uiteindelijk de subsidie 
voor een klein gezelschap (€ 1.500.000). Daarmee is de rijkssubsidie vergele
ken met de periode 20092012 met ruim één miljoen euro (40%) verminderd. In 
de plannen van het Zuidelijk Toneel was voorzien in een jaarlijkse jongerenpro
ductie op locatie, als vervolg op het succesvolle Heilig Vuur dat het gezelschap 
in 2012 produceerde. Nu is daar geen geld meer voor en moet Hoekstra zich 
concentreren op de bundeling van activiteiten rondom één voorstelling. Daarbij 
gaat het gezelschap de dialoog met de omgeving aan en probeert het die direct 
bij de productie en het flankerende programma te betrekken. Voor de voorstel
ling Julius Caesar bijvoorbeeld, die in februari 2014 in première gaat, zoekt het 
samenwerking met plaatselijke drumbands in Brabant, die onderdeel van de 
voorstelling moeten worden. Voor het onderwijs wil Hoekstra bij Julius Caesar 
een speechproject ontwikkelen, in samenwerking met plaatselijke politici. 

Scholen direct bij dergelijke projecten betrekken is veel moeilijker dan bij 
een jaarlijks terugkerend project voor jongeren, maar zonder extra geld is dit 
laatste niet mogelijk. Voor de toekomst ziet Hoekstra wel veel in het bunde
len van krachten rondom specifieke voorstellingen, maar ze maakt zich zor
gen over de plaats van kunst en cultuur op de VOscholen in Brabant. Het is 
onduidelijk of scholen in de toekomst nog in theatereducatie willen investe
ren, nu er lange tijd onzekerheid is geweest over het voortbestaan van de cul
tuurkaart en het vak CKV. Aan de ene kant zijn er vanuit het Zuidelijk Toneel 
meer intensieve samenwerkingen, zoals die met een cultuurprofielschool, 
aan de andere kant is de belangstelling voor workshops bij de voorstellingen 
de afgelopen jaren juist teruggelopen. Scholen willen in de toekomst wellicht 
meer in vakoverstijgende projecten investeren, maar de vraag is dan weer of 
dat voor culturele instellingen realiseerbaar is. 

“ of en hoe de Samenwerking 
met het onderwijS van de grond 
komt en wordt beStendigd, 
iS van groot belang voor de 
ontwikkeling van de theater
educatie in de komende jaren”
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Conclusie
Het mag duidelijk zijn dat de Nederlandse professionele theaterwereld  
flink door elkaar is geschud of, positiever geformuleerd, volop in beweging 
is. Op sommige plekken zijn er kansen en is er sprake van nieuw vuur, op 
andere worstelen gezelschappen met de gevolgen van de bezuinigingen. 
De gezelschappen kiezen bovendien nog niet volmondig voor de nadruk op 
duurzame en structurele samenwerking met een beperkt aantal scholen, 
zoals aanbevolen door de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur in hun ad
vies over cultuureducatie. De BIStheatergezelschappen willen hun ambitie 
om alle Nederlandse leerlingen, of op zijn minst alle leerlingen in de eigen 
regio van theatereducatie te voorzien, niet zomaar verlaten. Sterker nog: 
die ambitie lijkt in deze nieuwe subsidieperiode alleen maar groter te zijn 
geworden. Tegelijkertijd beseffen ze dat incidentele activiteiten die louter 
gericht zijn op kennismaking in de culturele loopbaan van leerlingen weinig 
zoden aan de dijk zetten. 

Of en hoe de samenwerking met het onderwijs van de grond komt en 
wordt bestendigd, is van groot belang voor de ontwikkeling van theater
educatie in de komende jaren. Scholen zelf hebben op dit gebied weinig 
expertise in huis en het valt helaas niet te verwachten dat daar snel veran
dering in zal komen. In het voortgezet onderwijs zijn wel enkele positieve 
ontwikkelingen aan te wijzen, zoals het groeiende aanbod van theateredu
catie in de onderbouw. Maar in het primair onderwijs werken nauwelijks 
vakleerkrachten voor drama of dans en is aandacht voor drama dus af
hankelijk van de inspanningen van de cultuurcoördinator en de individuele 
expertise en belangstelling van de groepsleerkracht. De verbetering van de 
expertise van leerkrachten en de inbedding van de verschillende kunstdis
ciplines in een doorlopende leerlijn cultuureducatie zullen daarom prioriteit 
moeten hebben. 

Het educatieve aanbod van de BISgezelschappen kan helpen om the
atereducatie op scholen op een hoger plan te brengen. Daarnaast zijn de  
onderwijsvisie van basis en VOscholen en de deskundigheid van leer
krachten vermoedelijk doorslaggevend voor verbetering van dramalessen 
in het onderwijs. Veel educatief medewerkers zijn daarover echter nogal 
somber gestemd; ze signaleren een afwachtende houding bij scholen. 

Hoe het programma Cultuureducatie met kwaliteit zich de komende ja
ren zal ontwikkelen en welke plek theatereducatie daarin krijgt, is nog onge
wis, en lijkt ook per plaats of regio te kunnen verschillen.30 Aan de ene kant 
krijgen de BISgezelschappen een belangrijke taak te vervullen voor thea
tereducatie in het onderwijs. Aan de andere kant lijken er vooralsnog weinig 
waarborgen te zijn dat scholen daar ook echt aan mee kunnen en gaan doen.

30  De Graauw, Hoogenboom en Ranshuysen, ibidem.

Cock dieleman 
Cock Dieleman (1961) is werkzaam als universitair docent 
bij de opleiding theaterwetenschap van de Universiteit van 
Amsterdam. Zijn specialisaties zijn theatereducatie, dra
maturgie en contemporain Nederlands theater. In 2010 is 
hij gepromoveerd op Het nieuwe theaterleren. Een veldon
derzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunst
zinnige Vorming op havo en vwo. Van 1999 tot 2005 was hij 
naast zijn docentschap in Amsterdam werkzaam als hoofd 
educatie van Het Zuidelijk Toneel en ZT Hollandia.
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→ p.62  Teunis IJdens en Marjo van hoorn 
‘Hoe is de uitvoering van het nieuwe beleidspro
gramma Cultuureducatie met Kwaliteit zodanig 
te sturen dat het over drie, vier jaar de beoogde 
resultaten oplevert?’
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de kunst van het sturen 
Cultuureducatiebeleid  
1985 – 2013* 
Teunis IJdens en Marjo van hoorn 

Kunstzinnige oriëntatie, inclusief kennismaking met cultureel erfgoed is 
volgens de Wet op het primair onderwijs uit 1998 (WPO) een van de leer
gebieden waarvoor basisscholen onderwijs moeten aanbieden. Het is een 
wettelijk taak van de scholen waar ze ook voor bekostigd worden. Toch vond 
de rijksoverheid het al sinds het in werking treden van de Wet op het basis
onderwijs (WBO) in 1985 nodig om de aandacht voor kunst en cultuur in het 
primair onderwijs te stimuleren via diverse aanvullende beleidsprogramma’s 
en subsidieregelingen. Cultuurparticipatie van kinderen bevorderen was 
het voornaamste doel. De kwaliteit van kunstzinnige oriëntatie in de basis
school kreeg van beleidswege de afgelopen 25 jaar minder aandacht. Dat 
wordt anders met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, dat per  
1 januari 2013 in de plaats is gekomen van het programma Cultuur en School. 
Staatssecretaris Zijlstra kondigde het nieuwe programma in juni 2011 1 aan 
en in 2012 gaf OCW het samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) 
en vertegenwoordigers van provincies en gemeenten verder vorm.2 Het loopt 
vooralsnog van 20132016. 

Het nieuwe programma heeft respectabele en weloverwogen intenties. 
Er is ook een behoorlijk bedrag voor het programma beschikbaar: ruim  
€ 170 miljoen voor de periode 20132016. Maar wat is de reikwijdte van de 
interventies en de invloed van de bestuurlijke partners: OCW, FCP, provin
cies en gemeenten? Is het voldoende om de leer te prediken en subsidies te 
verstrekken om culturele instellingen en scholen te laten doen wat goed is? 
Scholen en schoolbesturen blijven onverkort verantwoordelijk voor de kwa
liteit van het onderwijs; culturele instellingen en het FCP blijven instanties 
buiten het onderwijssysteem. Hoe kan het nieuwe programma de komende 
jaren onder deze condities een werkelijke en blijvende invloed hebben op 
de kwaliteit van leerplannen voor cultuuronderwijs en op de bijbehorende 
competenties van leerkrachten? 

Dit is een belangrijke vraag voor OCW en het FCP, maar ook voor het 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). OCW 
en FCP zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering 
van het programma. Het LKCA ondersteunt de uitvoering ervan en is daar
mee medeverantwoordelijk voor de resultaten. De vraag wat er voor nodig 
is om het programma tot een succes te maken staat centraal in dit artikel. 
Scherper gesteld: wat moeten ‘we’ doen om te voorkomen dat we over vier 
jaar kunnen constateren dat subsidiënten, culturele instellingen en scholen 
weliswaar veel gedaan hebben, maar dat de effecten daarvan niet te beoor
delen zijn of achterblijven bij de verwachtingen? 

We benaderen deze vraag als een sturingsvraagstuk, omdat volgens  
ons de crux zit in het vermogen van OCW en FCP om het programma tijdens 
de uitvoering samen met provincies en gemeenten zo op koers te houden 
dat de gesubsidieerde activiteiten werkelijk bijdragen aan de kwaliteit  
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van cultuureducatie in het primair onderwijs. Het feit dat basisscholen in 
Nederland wettelijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onder
wijs – dus ook voor dat van het leergebied kunstzinnige oriëntatie – en dat  
ze onder voorwaarden autonoom zijn in de manier waarop ze dat doen, 
vormt het uitgangspunt van onze analyse. Daarna typeren we het landelijke 
cultuureducatiebeleid voor het primair onderwijs in de periode van 1985 tot 
2012: wat waren de doelen, welke sturingsmiddelen zijn ingezet om die doe
len te bereiken en wat heeft dit opgeleverd? Vervolgens beschrijven we kort 
hoe het nieuwe beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit zowel  
een voortzetting als een breuk met het voorgaande beleid inhoudt en analy
seren we de sturing van het programma op landelijk en decentraal niveau.  
Tot slot vatten we onze bevindingen samen en doen we aanbevelingen voor 
de sturing van het programma.

voorwaardelijke autonomie van basisscholen 
Nederland is wereldkampioen schoolautonomie, aldus onderwijsweten
schapper Jaap Scheerens.3 Die autonomie heeft haar wortels in de religieuze 
vrijheid van het onderwijs die vanaf 1848 met de grondwet is gewaarborgd en 
sinds de wijziging van de grondwet in 1917 ook door de staat betaald wordt. 
Artikel 23 bepaalt dat het iedereen vrij staat een school te stichten die past 
bij de eigen religieuze, levensbeschouwelijke of onderwijskundige overtui
ging, dat er vrijheid is van schoolbeleid en vrijheid van schoolorganisatie. 
Dit principe van vrijheid van onderwijs betekent dat er nauwelijks centrale 
regelgeving is voor de doelen en inhoud van het onderwijs. Vergeleken met 
landen als Duitsland, Engeland en Frankrijk 4 hebben Nederlandse basis
scholen meer ruimte om hun onderwijs naar eigen inzicht in te richten. 

Het bestuur (bevoegd gezag) van de meeste basisscholen is in handen 
van grote schoolbesturen. Deze hebben vaak meer scholen onder hun hoede. 
De schoolbesturen zijn wettelijk verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit 
onder bepaalde bekostigingsvoorwaarden. In de eerste plaats moeten basis
scholen onderwijs aanbieden voor zeven leergebieden: Nederlandse taal, 
Fries (alleen voor scholen in de provincie Friesland), Engelse taal, rekenen/
wiskunde, oriëntatie op mens en wereld, kunstzinnige oriëntatie (inclusief 
cultureel erfgoed) en lichamelijke opvoeding. Voor ieder van deze leergebie
den is een aantal richtinggevende kerndoelen vastgesteld waarvoor iedere 
school een inspanningsverplichting heeft.5 In de tweede plaats moeten leer
krachten bevoegd zijn onderwijs te geven en dus aan bepaalde opleidings
eisen voldoen. Verder moet iedere school een schoolplan hebben en dat 

*  Dit artikel verschijnt ook in het tijdschrift Cultuur+Educatie, nr. 38 (april 2014). 
1  Zijlstra (2011). Meer dan kwaliteit. 
2  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2012). Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit in het 

primair onderwijs. 
3  Scheerens, Luyten en Van Ravens (2010). Visies op onderwijskwaliteit. 
4  Kuiper en Berkvens, red. (2013). Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe. 
5  Zie ook: Commissie kerndoelen basisonderwijs (2002). Verantwoording delen, p. 5: ‘De status van de huidige kern

doelen is aldus: basisscholen zijn verplicht ten minste de kerndoelen te hanteren als doelstellingen die leerlingen 
aan het einde van het basisonderwijs zouden moeten bereiken. Dit houdt in dat de kerndoelen functioneren als 
‘streefdoelen’. Een school dient zich bij de inrichting van het onderwijs aantoonbaar te laten leiden door de kern
doelen. Ze beschrijven als het ware de inspanningsverplichting die een basisschool in elk geval moet nakomen.  
De kerndoelen zijn dan ook eerder een toetssteen of een school zich voldoende inspant dan een toetsinstrument om 
te bepalen of leerlingen voldoende hebben geleerd. Wel zijn de kerndoelen richtinggevend bij de ontwikkeling van 
een gedifferentieerd instrumentarium waarmee de vordering van leerlingen kan worden gemeten. Scholen hebben 
de taak om de leerprestaties en vorderingen van individuele leerlingen te volgen. De overheid bewaakt het niveau 
van het basisonderwijs als geheel via de methode van een periodiek peilingonderzoek (PPON). (Adviesraad voor het 
basisonderwijs (1986). Naar eindtermen voor het basisonderwijs; Commissie heroverweging kerndoelen basison
derwijs (1994). Doelbewust leren; Inspectie van het onderwijs (2001). Onderwijsverslag over het jaar 2000, Rekenen/
wiskunde in het primair onderwijs van Engeland en Nederland; Letschert (1998). Wieden in een geheime tuin.)
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elke vier jaar opnieuw vaststellen. In het schoolplan staat welke stappen 
de school neemt om de onderwijskwaliteit te handhaven en indien nodig te 
verbeteren en wat het schoolbeleid is voor de inrichting van het onderwijs, 
personeel en interne kwaliteitszorg. 

Sinds 2010 vormen ook de wettelijk vastgelegde referentieniveaus voor 
taal en rekenen een instrument om de onderwijskwaliteit te bewaken. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau en een 
streefniveau. Samen vormen ze het referentiekader: de doorlopende leerlijn 
van het basisonderwijs tot en met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
voor die vakken.6 Voor de andere leergebieden zijn er nog geen wettelijk 
vastgelegde referentieniveaus.

Met de hierboven beschreven voorwaarden en richtlijnen stuurt de  
landelijke overheid op inputniveau (doelen, inhoud). Tegelijkertijd stuurt  
ze ook op outputniveau door de invoering van toetsen (vanaf 2015 de ver
plichte eindtoets PO en de taal en rekentoets voor het voortgezet onder
wijs) en is er toezicht op de kwaliteit door de Inspectie van het onderwijs. 
Jaarlijks rapporteert de Inspectie over de staat van het onderwijs. Ze heeft 
de bevoegdheid om zwakke scholen te verplichten actie te ondernemen 
ter verbetering. Als een zwakke school bij voortduring niet aan de eisen 
voldoet, kan de Inspectie de minister adviseren om de bekostiging van de 
school te beëindigen.

De rijksoverheid zou zich kunnen beperken tot het handhaven en  
uitvoeren van de wet. Het onderwijsbeleid omvat echter veel meer dan  
dat. Ten eerste omdat het Rijk scholen bekostigt via variabele financie 
ringsmechanismen die in het voordeel of het nadeel van scholen kunnen  
werken. Ten tweede omdat scholen gezien worden als ideaal instrument  
om maatschappelijke problemen aan te pakken en daardoor te maken  
krijgen met diverse aanvullende beleidsmaatregelen en programma’s voor  
kwesties als sociale integratie, overgewicht of pesten. Een groot deel van  
het onderwijsbeleid is ‘bovenwettelijk’, een aanvulling op en uitwerking  
van de wettelijke verplichtingen van de overheid. De financiële omvang  
van dit bovenwettelijke beleid is beperkt in verhouding tot de reguliere  
bekostiging van het onderwijs, maar de onderwijspolitieke betekenis ervan  
– bijvoorbeeld af te meten aan de publieke en sectorale discussie die het  
oproept – is wellicht omgekeerd evenredig. 

Aanvullend onderwijsbeleid bestaat grotendeels uit tijdelijke beleidspro
gramma’s en subsidieregelingen voor specifieke activiteiten. Daarnaast zijn 
er voorlichtingscampagnes om verschillende doelen en activiteiten in het 
onderwijs te promoten. Dat gebeurt overigens niet alleen door het ministe
rie van OCW, maar ook op initiatief van andere ministeries, private fondsen, 
maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Scholen en leerlingen 
vormen een grote doelgroep voor allerlei belangenorganisaties en ideële 
instellingen en ze zijn ook gemakkelijk te bereiken. 

Het is duidelijk dat de autonomie van basisscholen niet onvoorwaarde
lijk is. Er vindt wettelijke regulering plaats en scholen kunnen zich moeilijk 
onttrekken aan bovenwettelijke beleidsmaatregelen en aan wensen en eisen 
vanuit de samenleving. Tabel 1 vormt het raster voor de paragrafen waarin 
we nader ingaan op kunst en cultuuronderwijs op de basisschool en het 
bijbehorende beleid. De belangrijkste drie aspecten van de wettelijke regule
ring van het onderwijs staan in de eerste kolom: de leergebieden, bekwaam
heidseisen voor onderwijzend personeel en monitoring van de kwaliteit van 
scholen. De tweede kolom laat zien wat die aspecten inhouden: de zeven 
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leergebieden en de bijbehorende kerndoelen, de opleiding van onderwijzend 
personeel en de rol van de Inspectie. In de derde kolom staan aanvullende, 
bovenwettelijke beleidsmaatregelen en programma’s. Er is stimulerings
beleid voor de ontwikkeling van leergebieden; er zijn fondsen en regelingen 
om de innovatie van lerarenopleidingen en de professionele ontwikkeling 
(na en bijscholing) van leerkrachten te ondersteunen en voor het toezicht 
op de kwaliteit van het onderwijs worden geregeld peilingen (de zogenoemde 
PPON) uitgevoerd van de leerprestaties van leerlingen.7 De vierde kolom 
bevat voor elk van de drie aspecten voorbeelden van aanvullend beleid door 
andere instanties, dus naast het onderwijsbeleid. Zo kunnen diverse maat
schappelijke instellingen, belangenorganisaties en kennisinstituten diensten 
en producten aanbieden voor de ontwikkeling van leerplannen voor ver
schillende leergebieden en voor de opleiding en professionele ontwikkeling 
van leerkrachten. Zij kunnen ook initiatieven nemen voor het monitoren en 
evalueren van de activiteiten en prestaties van scholen op terreinen die hun 
bijzonder aan het hart liggen, bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, duurzaam
heid en cultuurparticipatie. 

Tabel 1  
Wettelijke en aanvullende sturing basisonderwijs

6  Rijksoverheid (z.d.). Referentiekader taal en rekenen.  
7  Zie ‘Over PPON: over periodieke peiling van het onderwijs’ op www.cito.nl:  

‘In opdracht van het Ministerie van OCW voert Cito periodiek peilingsonderzoek 
uit in het primair onderwijs. Het onderzoek betreft vrijwel alle leerstofdomeinen 
van het basisonderwijs. De peilingsonderzoeken zijn primair gericht op leerlingen 
einde basisonderwijs, maar voor de leerdomeinen Nederlandse taal en rekenen
wiskunde vindt ook onderzoek plaats in jaargroepen 5 en op scholen voor speciaal 
basisonderwijs. De peilingen geven gedetailleerd antwoord op vragen over het 
onderwijsresultaat. We gaan na wat leerlingen feitelijk weten en kunnen. De 
peilingsresultaten relateren we aan de kerndoelen basisonderwijs. De vraag wordt 
gesteld wat leerlingen feitelijk zouden moeten kunnen wanneer zij de kerndoelen 
hebben bereikt.’ 

Financieringsvoorwaarden wettelijke regelgeving Aanvullend onderwijs-
beleid

Aanvullend beleid door 
andere instanties

Leergebieden Zeven leergebieden Stimulering ontwikkeling 
specifieke curricula (bv 
Engels); stimulering ont
wikkeling schoolplannen 
(bijv. School aan Zet)

Lessen of leerplannen 
(bijv. lesmateriaal van 
Veilig Verkeer Nederland 
of CPNB )

Bekwaamheidseisen on
derwijzend personeel

Hogere beroepsopleiding of 
vergelijkbaar (Wet BIO)

Stimuleren van professio
nele ontwikkeling door sub
sidies (bijv. Lerarenbeurs) 
of nascholingsmodules 
(bijv. SLO)

Nascholingsmodules en 
congressen (bijv. Experti
secentrum Nederlands of 
ICCopleiding) 

Oog op voldoende kwaliteit Toezicht Inspectie Rekenverbetertrajecten 
en pilots opbrengstgericht 
werken

Initiatieven monitoren en 
evalueren activiteiten en 
prestaties van scholen op 
specifieke terreinen (bijv. 
Evaluatie en adviescom
missie Passend Onderwijs) 

Scholen waren vrij in de vormgeving van kunst en cultuuronderwijs en  
ook in de toedeling van het aantal lesuren dat ze daaraan besteden. Toch  
is sinds 1985 de regelgeving voor dit leergebied veranderd, evenals het 
aanvullend beleid. Sommige veranderingen hingen direct samen met de 
algemene herziening van de onderwijswetgeving voor het basis of primair 
onderwijs in 1985 (WBO), 1993 (WPO I) en 1998 (WPO II), andere stonden 
daar los van. De veranderingen zijn weergegeven in tabel 2: een specifieke 
uitwerking van tabel 1. 



Raptalent

Jeroen Lazeroms (21), is student 
sociaal-cultureel werk

 
‘Eigenlijk is het allemaal echt be
gonnen toen ik klaar was met mijn 
opleiding CIOS Sport & Bewegen. 
Ik ben toen een tijdje gaan werken, 
maar ontdekte ook de muziek. Via 
vrienden van mij, die als Discipline & 
Rather Real al langer met rap bezig 
waren, ben ik betrokken geraakt 
bij een van hun projecten. Ik was 
daarvoor met andere vrienden wel 
een beetje bezig, maar door dit 
project ben ik serieus begonnen met 
schrijven. Elke vrijdag kwamen we 
bij elkaar en volgden we workshops 
waarin we bijvoorbeeld aan de 
gang gingen met rijmschema’s. Met 
een vriendengroep hebben we zo 
een half jaar lang gewerkt aan een 
album. Toen uiteindelijk de release
party op De Affaire, het Nijmeegse 
festival tijdens de Vierdaagsefees
ten was en ik daar voor zoveel men
sen op het podium stond, vond ik dat 
echt overweldigend. Daardoor ben ik 
verder gegaan met schrijven. 

Vorig jaar is mij gevraagd om mee 
te doen met Poetracks Talent. Bij die 
wedstrijd moest je een gedicht, in 
dit geval van de Nijmeegse stads
dichter Dennis Gaens, op een of an
dere manier bewerken en uitvoeren. 
Ik heb daar een rap van gemaakt en 
tot mijn grote verrassing heb ik die 
wedstrijd gewonnen. En dus mocht 
ik mijn rap ook doen op het Winter
tuinfestival in poppodium Doorn
roosje. Daar merkte ik opnieuw dat 
op een podium staan een enorme 
kick geeft. Spinvis en Boef en de 
Gelogeerde Aap traden daar die 
avond ook op en om hen van dichtbij 
te zien en te horen, was heel inspi
rerend. Daarna heb ik me aangemeld 
voor Class dismissed, een project 
van Stichting Pan Nijmegen. Hoewel 
daar een behoorlijk strenge selectie 

was en ik nog helemaal niet lang 
bezig ben, werd ik toch uitgekozen. 
We zijn nu een half jaar verder, we 
hebben in de studio gezeten en nu 
wordt alles afgemixt. 

Ik heb geen idee waar dit gaat 
eindigen. Voorlopig wil ik vooral 
beter worden. Ik denk wel dat mijn 
rap goed aansluit bij mijn huidige 
opleiding en dat het een manier is 
waarop ik straks jongeren beter kan 
bereiken. Ik zal niet snel overscha
kelen naar het Engels. Ik beheers die 
taal prima, maar mijn gevoel, mijn 
visies, mijn gedachten en problemen 
moet ik toch in het Nederlands op 
papier zetten. Je kunt altijd dromen, 
maar je moet beginnen bij het begin. 
En dat is nu nog werken aan de kwa
liteit en beter worden.’

“ geen idee waar dit 
gaat eindigen. voor
lopig wil ik vooral 
beter worden”
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Cultuureducatiebeleid voor het basisonderwijs 1985-2012
De autonomie van basisscholen geldt voor het leergebied kunstzinnige ori
entatie niet minder en – door de geringe aandacht voor dit leergebied in het 
aanvullende, bovenwettelijke onderwijsbeleid – misschien nog wel sterker 
dan voor de andere leergebieden. Het rapport van Eurydice over kunstedu
catie in het primair onderwijs in EUlidstaten illustreert de eigen aard van 
het Nederlandse kunsteducatiebeleid. Eurydice onderscheidt in haar survey 
vier niveaus van verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van curricula: 
centraal, regionaal, lokaal en de school zelf. Nederland is het enige land 
waar deze verantwoordelijkheid uitsluitend op schoolniveau ligt. Op lande
lijk niveau wordt zelfs geen medeverantwoordelijkheid geconstateerd.8  
Bovendien is Nederland het enige land waarvoor geen gegevens beschik
baar zijn over kunsteducatie in het nationaal curriculum, omdat ons land 
geen nationaal curriculum kent.9 

8  Dit geldt overigens principieel voor alle leergebieden, dus niet alleen kunstzinnige 
oriëntatie.

9  Eurydice (2009). Arts and culture education at school in Europe: figuur 1.1., p. 18; 
figuur 2.2., p. 27.

Tabel 2  
Wettelijke en aanvullende sturing voor kunst en cultuuronderwijs in het basisonderwijs

De vraag is welke sturingsmiddelen het ministerie van OCW sinds 1985 
heeft ingezet om toch invloed uit te oefenen op de plaats en de kwaliteit 
van kunst en cultuuronderwijs op de basisschool. De Wet op het basison
derwijs (WBO) van 1985 vormt daarbij het startpunt. Die wet regelde vooral 
de integratie van de vroegere kleuterschool en lagere school in één nieuwe 
school: de basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De WBO betekende 
voor de kunstzinnige vakken een verbreding van het bestaande aanbod; 
voorheen stonden alleen tekenen en muziek verplicht op de lesroosters, 
vanaf nu moesten scholen ten minste aandacht besteden aan tekenen,  
muziek, handvaardigheid (handenarbeid en textiele werkvormen), de bevor
dering van taalgebruik en spel en beweging.

Leergebied en kerndoelen
Het leergebied kunstzinnige oriëntatie draagt die naam sinds 1993 (WPO I). 
Daarvoor heette het creatieve expressie. De impact van deze semantische 

sturingsinstrumenten 1985-1993 
wet basisonderwijs

1993-1998
wet primair onderwijs I

1998-2012
wet primair onderwijs II

wettelijke regelgeving Leergebied creatieve 
expressie 

Leergebied kunstzinnige 
oriëntatie

Leergebied kunstzinnige 
oriëntatie

Aantal kerndoelen 19 15 3 

subsidieregelingen AKUprojecten
Stimuleringsregeling
Methode Kleintje Kunst

Prioriteit VO Cultuur en School
Actieplan Cultuurbereik
Programma Muziek in 
ieder Kind

Monitoring en toetsing Inspectierapport Muziek 
PPON Muziek en beeldende 
vorming

PPON Muziek en beel
dende vorming (tweede 
peiling)

Monitoren Cepo (vanaf 
2004)
Inspectierapportage geba
seerd op Monitor Cepo

Communicatie (waarden) Cultuurparticipatie 
(samenwerking scholen en 
culturele instellingen)

Cultuurparticipatie 
(samenwerking scholen en 
culturele instellingen)

Regionale werkconferen
ties cultuurparticipatie 
(samenwerking scholen en 
culturele instellingen)
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update op de praktijk van het onderwijs was vermoedelijk gering. Belang
rijker was de wettelijke verankering van kunstzinnige oriëntatie als een van 
de zeven leergebieden en de vaststelling van bijbehorende kerndoelen.10  
Tot 1993 waren er geen landelijke afspraken over wat een school inhoudelijk 
nu precies moest doen. Scholen maakten zelf keuzes, met als gevolg grote 
onderlinge verschillen in onderwijsaanbod. De kerndoelen werden ingevoerd 
om hierin meer eenheid te realiseren, de aansluiting met het voortgezet on
derwijs te verbeteren en het basisonderwijs beter en doelgerichter te maken.

Het aantal kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie daalde in 1998 van 
negentien naar vijftien en in 2006 naar drie. Dit was weliswaar onder 
deel van de algemene vermindering van het aantal kerndoelen, maar het 
aantal kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie daalde in verhouding veel 
sterker. In 1993 maakten de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie 16% uit  
van alle kerndoelen (122), in 1998 nog 14% van het totaal (109), in 2006 
daalde dit aandeel tot 5% (van 58). De nieuwste kerndoelen zijn volgens 
de minister precies en globaal: voor Nederlands en rekenen/wiskunde zijn 
precieze doelen nodig, voor de andere leergebieden zijn globale doelen  
toereikend. Dit geeft scholen de ruimte voor een ‘curriculum op maat’ voor 
alle leerlingen.11 Deze opvatting zou je als volgt kunnen interpreteren:  
áls kerndoelen een sturende werking hebben, dan stuurt de minister van 
Onderwijs vanaf 2006 over het geheel genomen minder op onderwijsinhoud 
en doelen dan voorheen en bijna helemaal niet meer op die voor kunstzin
nige oriëntatie. 

Hoe het ook zij: scholen krijgen bij kunstzinnige oriëntatie meer ruimte 
om het onderwijs naar eigen inzicht (‘op maat’) in te vullen dan bij de  
‘kernvakken’ Nederlands en rekenen/wiskunde. Dat verschil krijgt nog meer 
reliëf door de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010).  
De referentieniveaus voor deze vakken worden ingevoerd, omdat ‘het wen
selijk is te komen tot versterking van de taal en rekenvaardigheden van 
leerlingen en tot een betere aansluiting tussen het taal en rekenonderwijs 
van de verschillende sectoren in het onderwijs, in het belang van een door
lopende leerlijn van leerlingen’.12 

Tijdelijke subsidieregelingen
Tegenover de reductie van het aantal kerndoelen voor kunstzinnige oriën
tatie vanuit het onderwijsbeleid stond een stimuleringsbeleid voor cultuur
educatie in het primair onderwijs vanuit het cultuurbeleid. Tussen 1985 en 
2012 wisselde dat nog wel eens, maar in grote lijnen ging het om diverse 
landelijke subsidieregelingen, voorlichting en communicatie, ontworpen en 
ingezet voor culturele instellingen en voor scholen met het doel om kinderen 
in aanraking te brengen met kunst en cultuur. 

In 1980, met de invoering van de Rijksbijdrageregeling SociaalCulturele 
Activiteiten, kregen de provincies en de vier grote steden de verantwoor
delijkheid voor planning, besluitvorming, financiering en uitvoering van 
ondersteunende kunsteducatieve taken, waaronder die voor het onderwijs. 
Omdat er allerlei steunfunctiemodellen denkbaar waren, werd in de jaren 
19801984 een aantal proefprojecten opgezet (de zogeheten AKUprojec
ten). De meeste provincies kozen daarbij voor een steunfunctie voor het 
basisonderwijs.13

In het eerste Kunstenplan van 1987 bouwde het toenmalige ministerie  
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur daarop voort door extra mid 
delen voor het basisonderwijs ter beschikking te stellen. Hier kwam de  
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Stimuleringsregeling verzorgingsstructuren ten behoeve van de bemid 
deling basisonderwijs uit voort (19912000). Deze regeling moest lokale  
en regionale samenwerkingsverbanden van scholen, gemeente en be 
middelingsinstellingen stimuleren om een programma van kunstbezoek  
voor basisscholen te organiseren. Gemeenten en instellingen konden  
subsidie aanvragen bij het toenmalige Landelijk Ondersteuningsinstituut  
Kunstzinnige Vorming (LOKV) voor een gezamenlijk plan van aanpak voor  
minimaal vier schooljaren. Het subsidiebedrag dekte een deel van de kos
ten van de ‘kunstconfrontaties’ zoals de uitkoopsom voor de kunstenaars  
en de huur van instrumenten of film. Een voorwaarde voor het verkrijgen  
van deze subsidie was dat zestig procent van de scholen of minimaal  
vijf scholen in de gemeente betrokken moesten zijn. Bovendien moesten  
gemeenten verklaren dat ze de voorziene afbouw van de tijdelijke stimu 
leringsregeling zelf zouden opvangen of daar een ander alternatief voor  
zouden realiseren.14 

Uit onderzoek van het SCO Kohnstamm Instituut bleek dat in 1993  
een achtste van alle basisscholen in het land gebruik maakten van de  
stimuleringsregeling. (Niet alleen tijdens de subsidieperiode, ook daarna  
bleven samenwerkingsverbanden in overgrote meerderheid in stand en op  
deelnemende scholen bleek kunstbezoek dankzij de regeling verankerd te  
zijn in het onderwijs. Met een tijdelijke investering zoals deze is het dus  
mogelijk om de onderwijspraktijk permanent te beïnvloeden, aldus de  
onderzoekers.15

Tot en met 1994 was het toenmalige ministerie van Onderwijs en Weten
schappen verantwoordelijk voor de wettelijke regelgeving van het onder
wijs. Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voerde vanaf 
1982 het kunstbeleid uit en had geen enkele directe bemoeienis met hoe 
en wat er aan kunstzinnige oriëntatie in het onderwijs plaatsvond. In 1994 
kwamen beide beleidsterreinen weer onder de hoede van één ministerie: 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het duurde tot 1996 voordat beide ter
reinen ook inhoudelijk samenkwamen in het beleidsprogramma Cultuur en 
School. Dit programma was in de periode 19972000 sterk gericht op cul
tuureducatie in het voortgezet onderwijs, in het bijzonder op de introductie 
van het nieuwe schoolvak Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en de 
ondersteuning daarvan via cultuurvouchers (later: cultuurkaart). Vanaf 
2004 kreeg vooral het primair onderwijs en de lerarenopleiding basisonder
wijs meer aandacht.

In 2001 werd het landelijke programma Cultuur en School uitgebreid met 
een decentraal deel via het Actieplan Cultuurbereik. OCW, de twaalf provin
cies en de dertig grotere gemeenten (met meer dan 90.000 inwoners)  

10  Vogelezang (2004). Kunst en erfgoededucatie in het basisonderwijs, p. 8. 
11  Van der Hoeven (2006). Vooraf.
12  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2010). Wet referentieniveaus 

Nederlandse taal en rekenen; SLO (2009). Referentiekader taal en rekenen, p. 5: 
‘Het referentiekader zorgt voor efficiëntere en effectievere onderwijsprogramma’s. 
De programma’s van de verschillende schooltypen sluiten beter op elkaar aan 
waardoor herhalingen, of erger nog, hiaten, voorkomen worden. Er is duidelijk 
omschreven wat uw leerling moet kennen en kunnen als het om de basiskennis  
en vaardigheden gaat. U kunt dus heel gericht gaan werken.’

13  Hagenaars en Meewis (2010). Raad van twaalf: functies, rollen, taken en werk
velden, p. 8.

14  De regeling werd in opdracht van het ministerie uitgevoerd door het Landelijk 
Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming (LOKV), de voorloper van Cultuur
netwerk Nederland. 

15  Oostwoud Wijdenes en Haanstra (1994). Een premie op cultuur; Oostwoud Wijdenes 
en Haanstra (1997). Vervolgonderzoek stimuleringsregeling.
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zetten dit Actieplan op om ‘meer en ander publiek’ in aanraking te brengen 
met kunst en cultuur. Daartoe kwam er een matchingsregeling: provin 
cies en gemeenten ontvingen een rijksbijdrage voor hun eigen decentrale 
actieprogramma mits zij er zelf even veel geld voor uittrokken. Cultuur en 
School was een van de drie geoormerkte onderdelen van het Actieplan.  
De overheden zagen cultuureducatieve activiteiten in het onderwijs als een 
effectief middel om kinderen en jongeren te bereiken en hun belangstel
ling en waardering voor cultuuruitingen te stimuleren. Hoewel er in het 
bestuurlijk kader voor het Actieplan geen speciale aandacht werd gevraagd 
voor het primair onderwijs, kwamen basisscholen wel duidelijk in beeld in 
de decentrale actieprogramma’s en als doelgroep van lokale en regionale 
cultuureducatieve activiteiten.16 

In het tweede Actieplan Cultuurbereik (20042008) bleef cultuureduca
tie wel een prioriteit, maar niet langer een geoormerkt onderdeel. OCW had 
inmiddels wel een nieuwe subsidieregeling voor basisscholen als onderdeel 
van het centrale programma Cultuur en School. Scholen konden vanaf het 
schooljaar 20042005 € 10,90 per leerling subsidie aanvragen om hun visie 
op cultuureducatie te (laten) ontwikkelen en daarbij passende activiteiten 
te (laten) organiseren.17 Net als bij de stimuleringsregeling van het LOKV in 
de jaren 19912000 werd sterk ingezet op samenwerking van scholen met 
culturele instellingen en op de ontwikkeling van educatieve activiteiten voor 
scholen door culturele instellingen. In de jaren 20042009 liep het aantal 
deelnemende scholen op van 10% tot ruim 80% van de ruim zevenduizend 
basisscholen, in 2009 was er bijna € 19 miljoen aan subsidiegeld mee ge
moeid. De regeling werd ongewijzigd voortgezet tot en met het schooljaar 
20112012.18

In 2008 eindigde het Actieplan Cultuurbereik. De rijksmiddelen voor  
lokale en regionale cultuureducatieprojecten werden vanaf 2009 opgeno
men in het budget van het nieuwe Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).  
Cultuureducatie werd een van de drie programmalijnen (naast amateur
kunst en volkscultuur) van de nieuwe Regeling cultuurparticipatie provin
cies en gemeenten 20092012. Het FCP fungeerde hierbij als toetsingsin
stantie: het was wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling , 
maar had geen subsidierelatie met provincies en deelnemende gemeenten. 
De sturingsmogelijkheid van het fonds was dan ook beperkt.19

Toezicht en monitoring
Het intensievere stimuleringsbeleid voor cultuureducatie in het primair 
onderwijs sinds 2004 ging niet gepaard met meer aandacht van het onder
wijsdepartement van OCW voor de kwaliteit van cultuuronderwijs. Terwijl de 
Inspectie van het Onderwijs tussen 1985 en 1993 nog aandacht besteedde 
aan de kunstvakken bleef het leergebied daarna nagenoeg geheel buiten 
beeld. De laatste peilingsonderzoeken naar het niveau van het muziek en 
beeldende vormingsonderwijs op basisscholen dateren uit respectievelijk 
1996 en 1997.20 Deze representatieve en gezaghebbende peiling onder  
auspiciën van het onderwijsdepartement maakte plaats voor monitoronder
zoek (vanaf 2004) vanuit het cultuurdepartement van het nieuwe ministerie 
van OCW naar cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs.21  
De Inspectie publiceerde in 2008 weliswaar een themarapportage over 
cultuureducatie in het primair onderwijs, maar dit rapport was geheel geba
seerd op het voornoemde monitoronderzoek en geschreven door de betrok
ken onderzoeksbureaus. 
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Communicatie 
Het laatste sturingsinstrument, communicatie, geldt voor de hele periode 
19852012. De communicatie over cultuureducatie en cultuureducatiebe
leid in en voor het primair onderwijs beleid kende twee inhoudelijke hoofd
lijnen: het gebruik van het begrip ‘cultuureducatie’ zelf en de wijze waarop 
de waarde en doelen van cultuureducatie werden geformuleerd. 

Het begrip ‘cultuureducatie’ heeft een descriptieve functie maar ook ver
schillende ladingen. Ten eerste is het geïntroduceerd als verzamelterm voor 
kunsteducatie én erfgoededucatie én literatuureducatie én kunsteducatie over 
en met (nieuwe) media. Ten tweede werd het educatieve domein met dit begrip 
uitgebreid van kunst als ‘hogere cultuur’ naar diverse vormen van populaire 
cultuur, mediacultuur, subcultuur en dergelijke. Daar komt bij dat het zowel 
voor activiteiten op school gebruikt wordt als voor buitenschoolse activitei
ten in de vrije tijd en zowel voor kunstlessen aan bijvoorbeeld centra voor de 
kunsten als voor educatieve activiteiten van bijvoorbeeld musea, theatergezel
schappen, orkesten, et cetera. Het is hiermee een vaag begrip met vele bete
kenissen en ladingen geworden. Cultuureducatie werd steeds meer gezien als 
domein van culturele instellingen die activiteiten voor het onderwijs ontwik
kelen. De wettelijke taak van basisscholen om onderwijs voor het leergebied 
kunstzinnige oriëntatie te verzorgen verdween langzamerhand uit beeld. 

De andere kenmerkende trek van de communicatie over cultuureduca
tie en cultuureducatiebeleid in de afgelopen vijftien, twintig jaar betreft de 
waarden en doelen die ermee gepropageerd worden. De communicatie was 
vooral gericht op het belang van cultuurparticipatie en – als middel daartoe 
– op het belang van meer samenwerking tussen scholen en culturele instel
lingen en kunstenaars. Het feit dat kinderen uit alle maatschappelijke lagen 
en bevolkingsgroepen – rijk en arm, hoog opgeleid en laaggeschoold, autoch
toon en allochtoon – leerplichtig zijn, werd geregeld gebruikt als argument 
om juist het onderwijs als ingang voor cultuurparticipatiebeleid te benaderen. 
Mede daardoor werden scholen steeds meer tot afzetmarkt voor educatieve 
diensten van professionele cultuuraanbieders: culturele instellingen en zelf
standige kunstenaars. De totstandkoming van dit ‘educatieve aanbod’ werd 
gestimuleerd via opeenvolgende tijdelijke subsidieregelingen voor culturele 
instellingen. De in 2004 ingestelde subsidieregeling Versterking cultuuredu
catie in het primair onderwijs (Ceporegeling) was bedoeld om scholen een  

16  IJdens en Hitters (2005). Landelijk evaluatieonderzoek Actieplan Cultuurbereik 
2001-2004. In dit onderzoek kon niet worden nagegaan welk deel van het geoor
merkte budget voor cultuureducatie werd besteed aan projecten voor het primair 
onderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

17  Van der Hoeven (2004). Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs.
18  ‘De bedoeling van deze stimuleringsregeling is dat scholen in toenemende mate 

zelf beleid ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie. Het gaat er hierbij om 
dat scholen een visie ontwikkelen op wat men wil bereiken met cultuureducatie en 
op de samenhang met andere leergebieden in het onderwijsprogramma. Deelname 
aan een netwerk van scholen en culturele instellingen en aandacht voor deskundig
heidsbevordering van het personeel op het gebied van cultuureducatie zijn daarbij 
succesfactoren gebleken.’ (Van BijsterveldtVliegenthart (2011). Regeling verster
king cultuureducatie in het primair onderwijs 2011–2012.) 

19  Zie Van Rensen en IJdens (2010). Cultuurparticipatiebeleid; Wils, Zweers en Berger 
(2012). Evaluatie Regeling cultuurparticipatie 2009-2012.

20  Van Weerden en Veldhuijzen (2000). Balans van het muziekonderwijs aan het einde 
van de basisschool 2; Hermans, Van der Schoot en Sluijter (2001). Balans van de 
peiling beeldende vorming aan het einde van de basisschool 2; Van Weerden (2012). 
Peilingsonderzoek voor kunstonderwijs.

21  Eerst apart voor het primair onderwijs (Sardes) en het voortgezet onderwijs 
(Oberon), vanaf 2009 tegelijk naar het po en vo (Oberon/Sardes, Oomen et a. 2009). 
Daarnaast liet de Directie Kunsten van OCW sinds 1998 monitoronderzoek doen 
naar educatieve activiteiten van rijksgesubsidieerde instellingen. Dat gebeurde 
voor het laatst in 2006 (IJdens en Van den Berg 2007). 



54
  

JA
A

R
b

o
e

K
 A

C
T

Ie
v

e
 C

U
LT

U
U

R
p

A
R

T
IC

Ip
A

T
Ie

 2
01

3

actievere rol te geven maar dat betekende in de praktijk vaak niet meer dan 
een versterking van hun koopkracht als ‘consument’ (€ 10,90 per leerling).  
Er is vrijwel geen school in Nederland waar leerlingen niet kennismaken met 
kunst en cultuur of ook actief meedoen aan culturele activiteiten, al dan niet 
onder schooltijd. Dat betekent niet vanzelf dat die activiteiten deel uitmaken 
van een leerplan (leerlijn) dat gericht is op onderwijsdoelen en dat wordt ont
worpen en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de school. Bij evalua
ties van subsidieregelingen ging het ook altijd om het bereik (aantal scholen 
en leerlingen, aantal deelnemende culturele instellingen) en nooit om de 
bijdrage ervan aan de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van kinderen  
of aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten op dit vlak.

Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2016) 
In 2006 constateert minister Maria Verhoeven van OCW in een voortgangs
notitie over het programma Cultuur en School dat de meeste basisscholen 
inmiddels serieus aandacht aan cultuureducatie besteden. Nu cultuuredu
catie vaste voet heeft gekregen op de meeste scholen, wordt het volgens  
de minister tijd om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van cultuur
educatie, waarbij ze verwijst naar Ann Bamfords dictum dat slechte kun
steducatie erger is dan helemaal geen kunsteducatie.22 Er volgden echter 
geen beleidsmaatregelen op deze uitspraak. In het tienpuntenprogramma 
voor actieve cultuurparticipatie van haar opvolger, minister Ronald Plasterk, 
dat de basis vormde voor de oprichting van het Fonds voor Cultuurparticipa
tie, wordt niet gesproken over de kwaliteit van cultuureducatie.23 

Achter de schermen ging het gesprek over de kwaliteit van cultuuredu
catie in het primair onderwijs wel door en in juni 2011 kondigde staats
secretaris Halbe Zijlstra een nieuw beleidsprogramma voor de periode 
20132016 aan: Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs.  
Dit programma komt in de plaats van Cultuur en School. Hoofddoel van  
het programma is om de kwaliteit van het kunst en cultuuronderwijs op de 
basisschool te borgen. Volgens de ontwerpers van het programma gebeurt 
dat door goede leerplannen en doorlopende leerlijnen te ontwikkelen, de 
deskundigheid van leerkrachten en van educatief medewerkers van cultu
rele instellingen te versterken, duurzame samenwerking van scholen met 
culturele instellingen te bevorderen en beoordelingsinstrumenten voor 
leerprestaties en ontwikkeling van leerlingen te ontwikkelen. 

Het programma bestaat uit drie subsidieregelingen en een aantal on
dersteunende maatregelen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert 
via de Deelregeling cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs 24 
activiteiten van lokale en provinciale culturele instellingen die op de ge
noemde doelen gericht zijn, mits provincies en gemeenten daar hetzelfde 
bedrag voor inzetten. Het fonds subsidieert daarnaast voorbeeldprojecten 
en andere activiteiten in het kader van het flankerend beleid bij de Deel
regeling. Derde onderdeel van het programma is de voortzetting van de 
Ceporegeling via de prestatiebox, een extra budget bovenop de lumpsum 
dat scholen onder meer kunnen inzetten voor taal en rekenen, wetenschap 
en techniek, cultuureducatie, talentontwikkeling, opbrengstgericht werken 
en professionalisering van leraren en schoolleiders. Voor cultuureducatie 
is net als voorheen € 10,90 per leerling per jaar beschikbaar, te besteden 
aan het versterken van de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige 
oriëntatie en aan de kwaliteit van cultuureducatie. Dit budget is echter niet 
geoormerkt. Scholen maken dus hun eigen keuze en kunnen meer of minder 
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geld uit de prestatiebox aan cultuureducatie besteden. Ze zijn wel verplicht 
om jaarlijks verslag te doen van hun ambities, doelstellingen en resultaten 
en van de middelen die ze daarvoor inzetten.25 

Een van de ondersteunende maatregelen is dat OCW rijksgesubsidieerde 
culturele instellingen (Basisinfrastructuur) verplicht tot educatieve activi
teiten. Ten tweede ontwikkelt SLO in opdracht van OCW een landelijke leer
lijn cultuureducatie voor het primair onderwijs. De leerlijn is niet bedoeld 
als dwingend keurslijf, ‘maar biedt een gezaghebbende en inspirerende 
beschrijving van inhoudelijk goede cultuureducatie, die tot een landelijk 
gedeelde visie kan leiden’.26 Dan is er een landelijke subsidieregeling voor de 
nascholing van groepsleerkrachten, mede in het kader van het flankerend 
beleid van het FCP.27 Op landelijk niveau wordt er voorts gestudeerd op de 
ontwikkeling van bruikbare beoordelingsinstrumenten voor leerprestaties  
in kunstzinnige oriëntatie, onder meer door het LKCA. Het LKCA biedt onder
steuning van het programma door informatievoorziening, deskundigheids
bevordering, advisering en onderzoek. 

Tabel 3  
Een vergelijking tussen de sturingsinstrumenten voor cultuureducatie in het PO in de periodes 19931998 en 20132016

22  Bamford (2006). The Wow factor.
23  Plasterk (2007). Kunst van leven.
24  Fonds voor Cultuurparticipatie (2012). Deelregeling Cultuureducatie met  

Kwaliteit in het primair onderwijs. 
25  Van BijsterveldtVliegenthart (2012). Regeling prestatiebox primair onderwijs. 
26  Aldus Joost Kuggeleijn (OCW) in zijn presentatie tijdens de bijeenkomst  

‘Cultuureducatie in Amsterdam’, 20 maart 2013.  
27  Zijlstra (2012). Nieuwe visie cultuurbeleid. 

sturingsinstrumenten 1998-2012 2013-2016 

wettelijke regelgeving Leergebied kunstzinnige oriëntatie Leergebied kunstzinnige oriëntatie

Aantal kerndoelen 3/58 3/58

Communicatie  
(waarden en doelen)

Cultuurparticipatie  
(samenwerking scholen en culturele instel
lingen)

Onderwijskwaliteit, ontwikkeling van 
competenties van leerlingen in kunst 
en cultuur gebaseerd op kerndoelen

subsidieregelingen Cultuur en School;
Actieplan Cultuurbereik;
Fonds voor Cultuurparticipatie

Cultuureducatie met Kwaliteit 
Basisinfrastructuur 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
SLO  
LKCA

Monitoring en toetsing Monitoren Cepo (vanaf 2004)
Inspectierapportage gebaseerd op Monitor Cepo

Monitor Cultuureducatie met Kwaliteit
Monitoring en evaluatie door FCP
Inspectierapportage 2015

Via de Deelregeling cultuureducatie met kwaliteit besteden FCP en decen
trale overheden jaarlijks € 20 miljoen aan activiteiten van lokale en provinci
ale culturele instellingen. Daarnaast is er jaarlijks bijna € 3 miljoen voor het 
flankerend beleid. Via de prestatiebox kan jaarlijks bijna € 19 miljoen ten 
goede komen aan cultuureducatie in het primair onderwijs. Ten slotte wordt 
aan bijkomende ondersteunende maatregelen samen jaarlijks ongeveer € 2 
miljoen besteed. Zo wordt jaarlijks in totaal ongeveer € 44 miljoen uitgege
ven om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. 
Dat is ruim € 170 miljoen over de hele periode 20132016.

Vergeleken met de voorgaande periode lijkt het erop dat het aanvul-
lende stimuleringsbeleid met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 
behoorlijk is gewijzigd. De kwaliteit van kunst en cultuuronderwijs staat nu 
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centraal in plaats van cultuurparticipatie. Samenwerking tussen scholen en 
culturele instellingen blijft weliswaar een belangrijk doel, maar daar wordt 
nu van verwacht dat het bijdraagt aan die onderwijskwaliteit. Het gaat niet 
om culturele activiteiten voor leerlingen, maar om activiteiten die bijdragen 
tot het bereiken van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. De doelen van 
het programma zijn veel specifieker dan voorheen. Dat stimuleert culturele 
instellingen om doelgerichter te werken en maakt het gemakkelijker voor 
het FCP en zijn bestuurlijke partners (OCW, provincies en gemeenten) om de 
resultaten en effecten van het programma te evalueren. Verder – maar dat 
geldt alleen voor de Deelregeling CmK in vergelijking met de Regeling cul
tuurparticipatie 20092012 – heeft het FCP nu meer sturingsmogelijkheden, 
omdat het een rechtstreekse subsidierelatie heeft met lokale en provinciale 
culturele instellingen. Tot slot komen er monitoring en evaluatietrajecten 
die een scherper beeld moeten geven van hoe scholen werken aan de kwali
teit van kunst en cultuuronderwijs, al dan niet samen met culturele instel
lingen. Bovendien wordt verwacht dat de Inspectie meer aandacht gaat 
besteden aan de kwaliteit van cultuureducatie, al is nog niet bekend hoe. 

Hiertegenover staat dat structurele kenmerken van het beleid niet 
veranderen. Zo blijven basisscholen wettelijk autonoom onder dezelfde 
voorwaarden als voorheen en blijft het cultuurdepartement van OCW en niet 
het onderwijsdepartement verantwoordelijk voor het stimuleringsbeleid 
voor cultuureducatie. Cultuureducatie moet volgens het beleid ‘in het hart 
van het onderwijs’, maar het hart van het onderwijsdepartement lijkt er 
nog niet erg warm voor te kloppen. Verder blijft de allocatie van landelijke 
subsidies voor cultuureducatie ongewijzigd. Subsidies voor activiteiten van 
culturele instellingen wegen zwaarder – in financiële termen, maar zeker 
ook qua politieke en communicatieve inspanningen – dan het extra budget 
voor scholen via de prestatiebox. 

sturing gevraagd
Als we de programma’s Cultuureducatie met Kwaliteit (20132016) en 
Cultuur en School (19972012) vergelijken, lijken de verschillen tot nu toe 
vooral in de oriëntatie en de doelstellingen van het programma te liggen.  
Het gaat vooralsnog om de verschuiving van een beleidsdiscours dat draaide 
om de waarde van cultuur en cultuurparticipatie naar een benadering waarin 
de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. De vraag is nu of die nieuwe 
koers ook tot de gewenste resultaten kan en zal leiden gezien de sturings
mogelijkheden waarover OCW, FCP en provincies en gemeenten beschikken. 

Sturingsbenaderingen
Ieder beleidsprogramma begint met goede bedoelingen en min of meer ambi
tieuze doelstellingen. Over het probleem waarop het programma zich richt en 
over het ontwerp en de veronderstelde werking van het programma zal goed 
nagedacht zijn. Maar we weten ook dat beleidsprogramma’s de neiging hebben 
iets anders te worden zodra ze in uitvoering worden genomen. Bijvoorbeeld 
doordat uitvoerende organisaties de doelen en middelen van het beleid ver
mengen met hun eigen doelen, prioriteiten en organisatorische mogelijkheden. 
Bestuurskundigen zeggen wel eens dat beleid ‘gebroken’ wordt in de uitvoering 
en dat beleidsmakers daarom tegelijk met het programma een implementa
tiestrategie moeten ontwerpen. Zo’n strategie is nodig om een programma op 
koers te houden tijdens de uitvoering en om te voorkomen dat doelen ervan 
vervagen en versplinteren, omdat diverse actoren er hun eigen draai aan geven. 



speelmanmuziek

Judica Lookman (51), is afdelings-
hoofd bij edU-ART gelderland  

‘Als kind heb ik altijd muziekles ge
had en na de middelbare school ben 
ik naar het conservatorium gegaan. 
In die tijd leerde ik Bert, mijn man 
kennen, hij speelde doedelzak. Via 
hem kwam ik in aanraking met een 
heel andere manier van muziek ma
ken dan ik gewend was. Op de mu
ziekschool en het conservatorium 
ben je vooral bezig met geschreven 
muziek, die door anderen is gecom
poneerd. Maar ik werd echt gegre
pen door die speelmanmuziek, vaak 
uitgevoerd op oude instrumenten en 
gebaseerd op summiere aantekenin
gen. Die wordt van speler op speler 
overgedragen en iedereen kan daar 
weer zijn eigen versie van maken.  

Het is een traditie die terug
gaat naar de late middeleeuwen. 
In Nederland was die traditie bijna 
uitgestorven. Met onze groep Madlot 
willen wij die traditie levend houden. 
Onze muziek leent zich heel erg goed 
om live te brengen, bijvoorbeeld zo
als ze ooit gespeeld werd op feesten 
en partijen. En soms met heel bij
zondere gevolgen. Onlangs speelden 
we in een verpleegtehuis. Daar werd 
een oude man die behoorlijk aan het 
dementeren was, geraakt door onze 
muziek. Eerst begon hij ritmisch 
mee te bewegen en mee te klappen 
en op het laatst vroeg hij zelfs onze 
zangeres ten dans.  

Van mijn klassieke muziekop
leiding heb ik vooral profijt bij het 
noten lezen. Als ik een stuk ge
schreven muziek lees, kan ik daar in 
mijn hoofd de melodie bij horen en 
bedenken wat we daar mee zouden 
kunnen. Maar voor het bespelen van 
oude instrumenten als doedelzak, 
trekharmonica en draailier ben je 
vooral aangewezen op workshops 
van mensen die die instrumenten al 

bespelen en je helpen om de fijne 
kneepjes onder de knie te krijgen. 
Daardoor kun je werken aan je 
techniek en je verder ontwikkelen. 
Vooral van spelers uit andere landen 
waar de traditie meer levend is, 
zoals Frankrijk en Italië, heb ik veel 
geleerd. De Stichting Volksmuziek 
Nederland en Stichting Draailier en 
Doedelzak organiseren veel van dit 
soort cursussen. Inmiddels geef ik 
zelf ook les en hoop ik daarmee de 
traditie door te geven aan anderen. 

“ vooral van SpelerS 
uit andere landen 
waar de traditie 
meer levend iS, zoalS 
frankrijk en italië, 
heb ik veel geleerd”

Onze muziek komt goed tot zijn 
recht in een kleine setting. We dromen 
soms wel eens van iets groots als 
samenspelen met Frans Bauer of iets 
Symfonica in Rossoachtigs. Maar 
we hebben vooral de behoefte om de 
speelmannenlijn voort te zetten.’
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De bestuurskundige literatuur biedt een staalkaart van sturingsconcep
ten en benaderingen. Voor dit artikel construeren we daaruit de volgende 
typologie, door twee dimensies van sturing met elkaar te kruisen: hiërar
chische versus wederzijdse (niethiërarchische) sturing; en instrumentele 
sturing versus sturing op waarden. 

Figuur 1  
Sturingsbenaderingen

Het eerste type sturing (A) geldt tegenwoordig als ‘ouderwets’ en onrealis
tisch. De tijd waarin de staat het politieke speelveld bepaalde en uitvoeren
de organen aanstuurde alsof het technische instrumenten betrof, is voorbij. 
Als die tijd er al ooit geweest is. Beleidsnetwerken en onderhandelingscir
cuits (types B en D) zijn in de plaats gekomen van hiërarchische commando
structuren.28 En de overheid doet ook geregeld een moreel appèl op burgers, 
de publieke sector en het bedrijfsleven, wat hier als paternalistische sturing 
op waarden wordt getypeerd (C). Daar staat type D, consensusvorming over 
na te streven waarden en over de invulling daarvan in de praktijk, tegenover 
als niethiërarchische vorm van sturing op waarden. Het verschil tussen D 
en B is, dat bij type B afspraken over de inzet van bepaalde middelen voor 
bepaalde doelen weliswaar ook door onderhandeling tot stand komen, maar 
dat partijen niet per se dezelfde waarden delen en dat iedere partij zijn 
specifieke belangen dient. 

De sturing van het landelijk cultuureducatiebeleid sinds 1985 was een mix 
van C en D, waarbij het cultuurdepartement van het ministerie, landelijke ad
viescommissies en het Fonds voor Cultuurparticipatie heen en weer schakel
den tussen het verkondigen van waarden en het communiceren van beleids
doelen (C) en het ontwikkelen van een waardengedreven consensus onder 
belangrijke stakeholders over elkaars taken en verantwoordelijkheden (D).  
Die consensus werd ook geborgd door financiële en procedurele afspraken, 
zoals de specifieke uitkeringen voor het Actieplan Cultuurbereik (20012008) 
en de decentralisatieuitkering Cultuurparticipatie (20092012) en kreeg zo 
trekken van wederzijdse instrumentele ‘voorwathoortwat’ sturing (B). 

Als er één constante is geweest in het cultuureducatiebeleid van de af 
gelopen vijftien jaar, dan is dat de brede, maar ook enigszins vrijblijvende  

Instrumentele sturing

sturing op waarden

hiërarchische  
sturing

wederzijdse  
sturing

A.  Overheid formuleert  
doelen, ontwerpt  
beleidsmaatregelen, 
schrijft voor hoe de  
uitvoering plaatsvindt 
en monitort en sancti
oneert de uitvoering en 
resultaten (top-down  
instrumentalisme)

C.  Overheid formuleert 
waarden en communi
ceert deze naar diver
se doelgroepen, waar
onder instanties die het 
beleid uitvoeren en be
langhebbende partijen 
(paternalistische waar-
densturing)

b.  Overheid onderhandelt 
over doelen, middelen, 
prestatieafspraken en 
sancties met diverse  
partijen die belang  
hebben bij het beleid 
en die beleid uitvoeren. 
(voor-wat-hoort-wat  
instrumentalisme)

d.  Overheid ontwikkelt 
waardenconsensus  
met belanghebbenden 
en beleidsuitvoerders.  
Ieder handelt daarnaar 
vanuit zijn eigen verant
woordelijkheid (weder-
zijdse waardensturing)
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consensus over de waarden die ermee gediend worden en de nadruk op  
het communiceren van waarden en doelen. Er zijn zoals gezegd redenen  
om te twijfelen aan de invloed van goede bedoelingen in beleid. Uitspraken  
over problemen en oplossingen aan het begin van het nieuwe beleidspro
gramma Cultuureducatie met Kwaliteit komen opmerkelijk overeen met  
uitspraken bij de start van nieuwe subsidieregelingen voor kunstzinnige  
vorming in het primair onderwijs in de jaren tachtig van de vorige eeuw.  
In 1984 noemde het Instituut voor Onderzoek en Beleid de marginale aan
dacht voor kunsteducatie in schoolcurricula het belangrijkste probleem.  
Veel scholen waren voor dit leergebied uitsluitend op groepsleerkrachten  
aangewezen. maar de meeste leerkrachten voelden zich niet op die taak  
berekend.29 De destijds geuite zorgen over de vakinhoudelijke bekwaam
heid van leerkrachten, de inhoud van het curriculum en het aantal uren  
dat aan kunstvakken werd gewijd, klinken in 2012 opnieuw en in nagenoeg  
dezelfde bewoordingen in het advies van de Onderwijsraad en de Raad  
voor Cultuur: kunstzinnige oriëntatie heeft een marginale status in het  
schoolbeleid en lessen in kunst en cultuur in de klas zijn vaak niet meer  
dan franje. 

Sturing op waarden – van paternalisme tot gedeelde goede bedoelin
gen – lijkt de dominante benadering in het cultuureducatiebeleid van de 
afgelopen twintig jaar. Als het na zoveel jaar stimuleringsbeleid nog nodig 
is om de kwaliteit van cultuureducatie te borgen en te versterken, is enige 
scepsis over de impact van goede bedoelingen en tijdelijke subsidieregelin
gen gerechtvaardigd. De vraag dringt zich op waarom een nieuw programma 
nu wèl een blijvend effect zou hebben. De sleutel ligt in de uitvoering van 
programma’s en subsidieregelingen, aangenomen dat die op zich weldoor
dacht en goed ontworpen zijn.

De noodzaak om extra aandacht te geven aan de uitvoering wordt des  
te urgenter gezien de bescheiden omvang van het beschikbare budget.  
Als je bedenkt wat je ermee doen kunt, lijkt € 44 miljoen per jaar veel geld. 
Het gaat echter om niet meer dan naar schatting 7% van het jaarlijkse 
volume aan salarissen van leerkrachten dat kan worden toegerekend aan 
het leergebied kunstzinnige oriëntatie (€ 675 miljoen).30 Het ‘vaste’ kapitaal 
voor cultuuronderwijs op basisscholen zit in de leerkrachten die het school
bestuur betaalt vanuit de rijksgelden. Het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit voegt daar een bescheiden en bovendien tijdelijk financiële impuls 
aan toe. De ontwerpvraag is dus hoe met een stimuleringsprogramma als dit 
werkelijk en duurzaam invloed uit te oefenen is op de kwaliteit van cultuur
educatie in het primair onderwijs. De praktische vraag is dan hoe betrokken 
instanties op landelijk en decentraal niveau er tijdens de uitvoering van het 
programma voor kunnen zorgen dat de stand van zaken in het onderwijs 
over tien jaar dichter bij de nu verkondigde ambities ligt. 

28  Zie Noordegraaf et al., ibidem; Groeneveld en Van de Walle, red. (2011).  
New Steering Concepts in Public Management.

29  Bakker (1984). Regionale AKU-projekten en kunsten. 
30  Volgens Education at a Glance, een jaarlijkse rapportage van de OESO over onder

wijstrends in de lidstaten wordt gemiddeld 9% van de schooltijd van 11jarige leer
lingen op Nederlandse basisscholen besteed aan cultuureducatie (arts education) 
(OECD 2011: p. 390, tabel D1.2a). Jaarlijkse uitgaven voor salarissen van onder
wijzend personeel belopen bijna zeven miljard euro (Inspectie van het Onderwijs 
2012). De tijd die leerkrachten voor kunsteducatie ter beschikking hebben is dus te 
schatten op 9% van zeven miljard euro, een bedrag van € 675 miljoen. Het jaarlijkse 
budget van het beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (€ 44 miljoen) 
bedraagt 7% dáárvan. 
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Hoe zit het met de landelijke en de decentrale sturing van het pro
gramma in het licht van verschillende sturingsbenaderingen? Landelijk gaat 
het om de rol en invloed van de partijen die met elkaar deelnemen aan het 
beleidsoverleg over de uitvoering. Decentraal gaat het om de driehoeksre
latie tussen het FCP, lokale en regionale culturele instellingen en betrokken 
gemeenten en provincies. Zij overleggen over de aanpak en uitvoering van 
activiteiten in het kader van de Deelregeling cultuureducatie met kwaliteit. 

Landelijke sturing 
Na de aankondiging van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in 
juni 2011 gingen het ministerie van OCW en FCP met vertegenwoordigers 
van provincies en gemeenten in gesprek om overeenstemming te krijgen 
over waarden en doelen, financiering en organisatie van het programma.  
De hoofdrolspelers op landelijk niveau onderhielden ook in 2013, het eerste 
uitvoeringsjaar van het programma, intensieve relaties. Vertegenwoordigers 
van OCW, FCP, LKCA, provincies en gemeenten en het onderwijsveld ont
moetten elkaar geregeld om te overleggen, af te stemmen en te onderhan
delen over ieders rol en acties. 

De uitdaging voor bestuurlijke en ambtelijke partners de komende jaren 
is om de sterke punten van wederzijdse instrumentele en waardensturing te 
benutten en de risico’s ervan te vermijden. Doelen en waarden moeten ook 
tijdens de uitvoering zichtbaar en dominant blijven in de communicatie over 
het programma (D in figuur 1) en geschraagd worden door duidelijke, toets
bare afspraken over verantwoordelijkheden, taken en acties (B in figuur 1). 
De netwerkbenadering is over het algemeen effectief voor het draagvlak van 
beleid, maar niet per se voor de voortgang en effectiviteit. Daar moet dus 
doelgericht aandacht aan besteed worden, bijvoorbeeld door een procesar
chitect of een resultaatgerichte procesaannemer te benoemen. Het vergt 
leiderschap om het landelijke beleidsnetwerk op beide aspecten – waarden 
en resultaten – te richten, in beweging te houden en het bestuurlijke vermo
gen ervan optimaal te benutten. Het ministerie van OCW en het FCP spelen 
daarin een centrale, initiërende rol, omdat zij beschikken over de belangrijk
ste mogelijkheden en middelen. 

Monitoring en tussentijdse evaluatie van verschillende onderdelen van 
het programma moeten het FCP en zijn bestuurlijke partners in staat stellen 
om tijdig bij te sturen in de beoogde richting en effecten. Zo laat het minis
terie van OCW de besteding van gelden uit de prestatiebox door scholen mo
nitoren en heeft het FCP met het LKCA een monitoring en evaluatietraject 
opgezet voor de matchingsregeling. Dat traject startte met een plananalyse 
door het LKCA van de aanvragen voor de regeling. Het wordt voortgezet met 
bilaterale gesprekken tussen het FCP en de aanvragers en hun provincies en 
gemeenten. Het LKCA heeft op verzoek van het FCP ook een evaluatiekader 
opgesteld dat richting geeft aan de tussentijdse evaluatie van de regeling 
door het fonds en zijn bestuurlijke partners, begin 2015.31 Die evaluatie is 
gericht op de uitvoering en resultaten van de regeling door het FCP en de 
provincies en gemeenten en leidt dus tot een oordeel over de impact van 
hun handelen – hun stuurmanskunst – op de activiteiten van gesubsidi
eerde instellingen. 

Daarnaast laat het ministerie van OCW in het voorjaar van 2014 en 2016 
monitoronderzoek doen naar de wijze waarop basisscholen werken aan de 
kwaliteit van hun cultuuronderwijs. Op deze manier houden de betrokken 
partijen landelijk en decentraal zicht op de uitvoering van het programma 
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en op de onderwijspraktijk. De tussentijdse evaluatie van de matchings
regeling door het FCP moet een realistisch beeld geven van voortgang en 
resultaten van de regeling tot en met 2014 en kan aanleiding geven om bij te 
sturen of extra inspanningen te ondernemen om de regeling tot een succes 
te maken. ‘Leren en verbeteren, in plaats van verantwoorden en afrekenen’ 
is het motto van het monitor en evaluatietraject van het FCP en het LKCA.

Sturing van decentrale activiteiten
De samenwerking tussen culturele instellingen en scholen is een cruciale 
schakel in de lokale en regionale uitvoering van de matchingsregeling. Hier 
moeten goede leerplannen tot stand komen en leerkrachten en educatief 
medewerkers van instellingen hun competenties versterken. 

De culturele instellingen zijn de enige actoren die een directe, opera 
tionele relatie onderhouden met scholen. Resultaten en effecten van de  
regeling moeten zichtbaar worden in de oriëntatie van gesubsidieerde in 
stellingen op het stimuleren van goed cultuuronderwijs en in hun feitelijke  
gedrag. Vierenvijftig instellingen hebben subsidie gekregen van het FCP  
via de Deelregeling. Hun belangrijkste activiteiten voor – en hopelijk mét  
de scholen – liggen op het gebied van leerplanontwikkeling en deskun 
digheidsbevordering van de leerkrachten.32 De meeste instellingen werk 
ten de afgelopen tien jaar al voor het primair onderwijs. Ze beschikken  
over een aanbod van workshops of lessen, al dan niet vergezeld van een  
concert, een museumbezoek of een theatervoorstelling. Zullen ze bereid  
en in staat zijn hun manier van werken aan te passen en te vernieuwen en  
goed cultuuronderwijs in plaats van cultuurparticipatie tot de kern van hun  
activiteiten te maken? 

Een speciaal punt van aandacht is dat culturele instellingen die als 
change agent moeten werken, twee meesters dienen: ze worden gesubsidi
eerd door het fonds én door hun provincie of gemeente. Het FCP heeft maar 
beperkte invloed op de richting waarin en de wijze waarop de instellingen 
decentraal worden begeleid en gestuurd. Om het programma Cultuuredu
catie met Kwaliteit tijdens de uitvoering op koers te houden zullen FCP en 
decentrale overheden samen dezelfde kant op moeten sturen, onder meer 
door eenduidige communicatie over de doelen van het programma en over 
de rol van de culturele instellingen. 

31  Fonds voor Cultuurparticipatie (z.d.). Het kader voor de evaluatie van de  
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. 

32  Zie Hagenaars, Van Hoorn en IJdens, red. (2013). Plananalyse aanvragen  
matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. 

De Deelregeling verplicht de culturele instellingen die subsidie ontvangen 
om hun eigen activiteiten te monitoren (zicht te houden op) en te evalueren  
(te beoordelen op uitvoering en effecten) met het doel ervan te leren en om 
verbeteringen in hun aanpak aan te brengen. Hoe de instellingen de monitoring 
en evaluatie van hun activiteiten monitoren en evalueren is hun eigen verant
woordelijkheid. Voor de tussentijdse evaluatie door de instellingen, eind 2014, 
dienen ze antwoord te geven op vier vragen: 1. Klopt de richting van activitei
ten? 2. Is er voldoende voortgang? 3. Welke knelpunten en belemmeringen zijn 
er, en hoe worden die aangepakt? 4. Zijn er extra inspanningen of een andere 
aanpak nodig voor de tweede helft van de programmaperiode? De tussentijdse 
evaluatieverslagen van de instellingen vormen samen een belangrijke bron 
voor de tussentijdse evaluatie van de regeling door het fonds, begin 2015. 
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besluit
Onze belangstelling voor sturingsaspecten van het cultuureducatiebeleid 
voor het primair onderwijs sinds 1985 komt voort uit een praktische vraag: 
hoe is de uitvoering van het nieuwe beleidsprogramma Cultuureducatie met 
Kwaliteit zodanig te sturen dat het over drie, vier jaar de beoogde resultaten 
oplevert? We menen dat die vraag gesteld moet worden, omdat de effecti
viteit van het beleidsprogramma in belangrijke mate zal afhangen van de 
uitvoering van het programma door alle betrokken partijen. 

Hoe het anno 2013 ‘door de bank genomen’ gesteld is met de kwaliteit van 
cultuuronderwijs op basisscholen weten we niet. Er is wel veel anekdoti
sche kritiek, in het bijzonder van kunstprofessionals en hoger opgeleide 
ouders. De laatste representatieve peilingen van het niveau in muziek en 
beeldende vorming dateren zoals gezegd van 1996 en 1997. Het beeld was 
toen niet al te rooskleurig. Uit monitoronderzoek sinds 2004 blijkt dat het 
aantal scholen met een beleidsplan voor cultuureducatie sinds 2004 is 
toegenomen en dat veel scholen een interne cultuurcoördinator hebben 
benoemd. Scholen organiseren zoals gezegd ook meer culturele activiteiten 
voor hun leerlingen, of laten die organiseren door culturele instellingen of 
kunstenaars. Het aandeel van scholen met een vakleerkracht voor een of 
meer kunstvakken (beeldend, muziek of anders) is in de loop der jaren ech
ter gedaald van 60% in 1988 naar 19% in 2009. En veel scholen zeggen dat 
groepsleerkrachten onvoldoende vakinhoudelijke deskundigheid hebben 
voor kunstzinnige oriëntatie. 

Het programma Cultuureducatie met kwaliteit is hoe dan ook een 
stimulans voor culturele instellingen en scholen om doelgericht te werken 
aan de kwaliteit van cultuuronderwijs. De komende jaren gaat het erom de 
richting en resultaten van het programma ook tijdens de uitvoering scherp 
te houden. De wettelijke verantwoordelijkheid van scholen voor de kwaliteit 
van het onderwijs en hun vrijheid (autonomie) in de wijze waarop ze daar
aan vormgeven is de eerste conditie voor de uitvoering van het programma. 
De rol van lokale en provinciale culturele instellingen die via de tijdelijke 
subsidieregeling worden ingezet als externe change agent om een beweging 
in het onderwijs te bewerkstelligen, is de andere conditie. Instanties die 
(mede)verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de uitvoering van het pro
gramma – naast het ministerie, het FCP en de provincies en gemeenten ook 
het LKCA dat het programma ondersteunt – moeten samen over de nodige 
stuurmanskunst beschikken om het effectief te maken. 

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Er is in 2013 veel energie 
gestoken in het landelijke netwerk waar de sturing van het programma op 

“ hoe iS de uitvoering van het 
nieuwe beleidSprogramma 
cultuureducatie met kwaliteit 
zodanig te Sturen dat het over 
drie, vier jaar de beoogde 
reSultaten oplevert?”
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Teunis IJdens 
Teunis IJdens (1952) is hoofd van de afdeling Onderzoek 
& Monitoring van het Landelijk Kennisinstituut Cultuur
educatie en Amateurkunst (LKCA). Hij studeerde grafi
sche vormgeving aan de kunstacademies in Arnhem en 
Enschede en sociologie aan de universiteit van Nijmegen. 
Hij was vele jaren werkzaam als onderzoeker aan de uni
versiteiten van Tilburg en Rotterdam. Hij promoveerde in 
1999 op een studie over arbeid en organisatie in de podi
umkunsten en publiceerde een reeks van onderzoeksrap
porten en artikelen over diverse aspecten van kunst en 
cultuurbeleid en over de arbeidsmarkt en beroepspraktijk 
van kunstenaars. Teunis IJdens is hoofdredacteur van het 
Jaarboek actieve cultuurparticipatie.

Marjo van hoorn
Marjo van Hoorn is senior onderzoek bij het LKCA. Die 
functie behelst vooral het bevorderen van uitwisseling, 
kenniscumulatie en kennisopbouw op het gebied van 
onderzoek en monitoring. Zij organiseert daartoe bijvoor
beeld de jaarlijkse Onderzoeksconferentie Cultuuredu
catie en Cultuurparticipatie en tevens is zij hoofdredac
teur van Cultuur+Educatie, het tijdschrift over onderzoek 
naar leren, lesgeven en overdracht in kunst en cultuur.  
Van Hoorn werkte als docent Handenarbeid en Kunst
geschiedenis op verschillende scholen voor voortgezet 
onderwijs en van 2008 tot 2013 was zij als senior docent 
onderzoek verbonden aan de Masteropleiding Kunstedu
catie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

33  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PORaad, 
provincies en gemeenten (2013). Convenant Cultuur en Onderwijs. 

beleidsniveau zich afspeelt. De praktijk van het programma vindt echter 
decentraal plaats: bij de gesubsidieerde culturele instellingen en de scho
len moet het programma landen en zijn succes bewijzen. Men kan men zich 
afvragen of het landingsgestel – de relatie tussen culturele instellingen en 
scholen – sterk genoeg is om het programma daadwerkelijk te implemente
ren. Het FCP en de betrokken provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor de sturing op decentraal niveau. De eerste succes of faalfactor ligt 
dus in de relatie tussen het FCP, provincies en gemeenten en (gesubsidieer
de) culturele instellingen. De tweede ligt in de relatie tussen deze culturele 
instellingen en de scholen: in wat ze met elkaar doen, hoe ze dat doen en 
met welk doel en effect. 

Uiteindelijk moeten beleid en praktijk op landelijk en decentraal niveau 
ten goede komen aan de leerlingen: wat zij leren door en meenemen van 
goed cultuuronderwijs. Daar is meer voor nodig dan een tijdelijk stimule
ringsbeleid voor vier jaar. Het convenant dat OCW in december 2013 afsloot 
met grote gemeenten en provincies en met de PORaad over een langduriger 
investering in de kwaliteit van cultuuronderwijs op basisscholen biedt per
spectief op continuïteit.33 De impact van het programma Cultuureducatie 
met Kwaliteit moet echter ook al op redelijk korte termijn zichtbaar worden 
in doelgerichte onderwijsactiviteiten van, op en met scholen en in activitei
ten die de deskundigheid van leerkrachten daadwerkelijk versterken.
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→ p.71  Cor wijn 
‘De particuliere markt kan wel de cursusfunctie vervullen, 
maar niet de spilfunctie van kunstencentra’
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Kunstencentra  
op weg naar 2020
Cor wijn

Het terrein van de kunsteducatie is anno 2013 onderhevig aan wisselende 
spanningen. Aan de ene kant is er het expansieve beleid van de rijksover
heid, die met het programma Cultuureducatie met kwaliteit probeert het 
cultuuronderwijs op de basisschool te ordenen en te stimuleren en duur
zame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen te bevorderen. 
Aan de andere kant bezuinigen gemeenten op de buitenschoolse kunstedu
catie, vooral op de lessen die de kunstencentra aanbieden. Nieuwe allian
ties worden gesmeed, maar vaak zonder dat de betrokken partijen weten 
welke kant het nou op moet. In deze bijdrage verken ik hoe het landschap 
van de kunsteducatie er straks (rond 2020) mogelijk uitziet en hoe kunsten
centra hierop kunnen inspelen.

nieuwe financiële verhoudingen
In Nederland is de aandacht van de overheid voor cultuur en sport nauw 
verweven met de opkomst van de verzorgingsstaat. Sinds 1945 steeg de bij
drage van Rijk, provincies en gemeenten aan cultuur en sport exponentieel. 
Dankzij de economische groei in de jaren vijftig en zestig van gemiddeld zo’n 
6% 1 kon een fijnmazig voorzieningenniveau worden opgebouwd. Dat werd in 
het eerste decennium van deze eeuw vervolmaakt. Er ontstond een maat
schappij die niet alleen materieel, maar ook immaterieel goed voor haar 
burgers zorgt. De bijdrage van de gemeenten aan de Nederlandse culturele 
infrastructuur is daarbij aanzienlijk geweest. Tot op de dag van vandaag 
bedraagt deze circa 60% van de totale overheidssteun voor kunst en cultuur. 
Theaters, musea, bibliotheken en kunstencentra in ons land zijn financieel 
voor het grootste deel van de gemeenten afhankelijk. 

De huidige economische crisis brengt op tal van terreinen een grote 
maatschappelijke transformatie teweeg, doordat vooral de gemeenten hard 
op de rem moeten trappen om financieel niet uit de bocht te vliegen. De sec
toren die gefinancierd worden met ‘vrij besteedbaar’ geld van de gemeen
ten, zoals cultuur en sport, zijn in de periode 20102013 al flink geraakt, 
maar zullen in de jaren 20142018 nog meer worden geconfronteerd met 
wegvallende budgetten.2 Dit heeft te maken met de grote decentralisaties 
die het kabinetRutte II gaat doorvoeren (waarover straks meer). 

Vanaf de jaren zeventig is het een voortdurende opgave gebleken de 
uitgaven voor collectieve voorzieningen in de pas te laten lopen met de 
ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Het gaat om de betaal
baarheid van de verzorgingsstaat. De crisis van de jaren zeventig betekende 
een eerste fundamentele herziening van die verzorgingsstaat. De riante 
overheidsuitgaven werden geleidelijk aan in lijn gebracht met de halvering 
van de structurele economische groei (van 6% naar 3%). Met het schrappen 
van de veelomvattende Kaderwet specifiek welzijn annuleerde het kabinet
Lubbers medio jaren tachtig de beoogde doorgroei van verzorgingsstaat 
naar welzijnsstaat. In die tijd vonden de eerste decentralisaties plaats in 
onder meer het welzijnswerk en de bibliotheeksector. 
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Diezelfde aanpassingsbeweging doet zich nu weer voor, maar op veel  
grotere schaal. In het afgelopen decennium is de economische groei  
teruggevallen tot gemiddeld zo’n 1,5% en daar zijn de euro en de ban
kencrisis (met uitschieters naar economische krimp) nog bij gekomen.  
Deze halvering (opnieuw) van het niveau dat we gewend waren, betekent  
dat de rijksoverheid verdere maatregelen neemt om de verzorgingsstaat  
betaalbaar te houden. Zorgaanspraken worden beperkt, budgetten inge
krompen en taken gedecentraliseerd. Verwacht mag worden dat vooral  
de sport en cultuursector hierdoor zwaar zullen worden getroffen. Dit  
vloeit niet voort uit bewuste politieke keuzes, maar uit een verdringings
mechanisme dat ertoe leidt dat de ‘vrij te besteden’ gemeentelijke mid
delen wegteren. 

Het kabinetRutte II kiest er nu voor om wettelijke taken rondom werk, 
jeugdzorg en de zorg aan langdurig zieken en ouderen bij de gemeenten 
neer te leggen. Deze enorme decentralisatie stelt niet alleen forse eisen 
aan de uitvoeringskracht van gemeenten, maar brengt ook grote financi
ele risico’s met zich mee. Nagenoeg alle gemeenten verwachten dat de 16 
miljard die het Rijk naar de gemeenten overhevelt (een verdubbeling van 
het huidige Gemeentefonds) bij lange na niet genoeg zal zijn om de nieuwe 
taken uit te voeren.3 

Gemeenten hebben in het verleden laten zien dat ze wel vernieuwend 
en succesvol met verdelingsvraagstukken ten gevolge van het decentra
liseren van overheidstaken kunnen omgaan. Voorbeelden zijn onder meer 
de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ontwikkeling 
(Wmo), waarbij zij erin slaagden kosten te budgetteren en de aanspraken 
binnen de financiële kaders te houden. De vraag is echter of het vrij be
steedbare budget bij nieuwe decentralisaties stand zal houden. 

Nu al denken de gemeentelijke rekenmeesters na hoe het vrij besteed
bare budget van gemeenten bij een verdergaande decentralisatie buiten 
schot kan blijven. Tegelijk met de omvangrijke decentralisatie met krappe 
budgetten kampen de gemeenten namelijk ook met problemen en risico’s 
bij de financiering van hun nietwettelijke taken: de inkomsten uit het 
Gemeentefonds dalen (het fonds is gekoppeld aan de groei of krimp van de 
netto rijksuitgaven), de gemeentelijke onroerend goedportefeuille is zorg
wekkend en ingenomen grondposities zijn verliesgevend. Ook om die reden 
zullen gemeenten hard moeten knijpen in hun vrij besteedbare middelen. 
Sommige middelgrote gemeenten houden er rekening mee dat op termijn 
maar de helft of misschien nog minder van deze middelen behouden kan 
blijven. Dit betekent dat er veel minder geld beschikbaar zal zijn voor de 
autonome taken van gemeenten, zoals openbaar onderhoud, welzijn, sport 
en dus cultuur. 

Een grote transformatie zal hiervan het gevolg zijn. Het bedrijfsmodel 
van veel sportcomplexen, bibliotheken, kunstencentra, musea en theaters 
zal op de schop moeten. Er kan minder gewerkt worden met publiek geld 
en er zal meer gedaan moeten worden met middelen uit private bronnen. 
En de burger zal (veel) meer zelf moeten gaan betalen. 

1  CBS (2010). Terugblikken.  
2   Gemeenten hebben inkomsten uit drie bronnen: doeluitkeringen (van het Rijk),  

een uitkering uit het Gemeentefonds en inkomsten uit eigen belastingheffing.  
Alleen de tweede en derde bron (bij elkaar circa een derde van het totaal) zijn  
vrij besteedbaar.

3   Zie onder meer de brief van juli 2013 van de Raad voor de Financiële Verhoudingen 
getiteld Aanvullende reactie op advies over decentralisatiebrief. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Netto
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rijksuitgaven&action=edit&redlink=1
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Ziehier het vertrekpunt, de economische onderlegger waarmee we naar 
het jaar 2020 en verder kunnen kijken, hopelijk ooit, in retrospectief, aan te 
duiden als de postcrisisperiode.

Trends in de buitenschoolse kunsteducatie
Naast de economische crisis en de daarmee gepaard gaande overheidsbe
zuinigingen zijn er andere maatschappelijke en culturele trends die de posi
tie van de kunstencentra raken. Algemene trends – de global village, de be
leveniseconomie, de opmars van de visuele cultuur, de impact van de sociale 
media, de rol van de kritische, kwaliteitsbewuste burger, de aandacht voor 
uiterlijk, zelftraining en zelfhulp – laat ik hier buiten beschouwing. Ik richt 
mij op ontwikkelingen die in het bijzonder gelden voor de culturele sector.
•	 	De	vrijetijdsmarkt	kent	grote	concurrentie	tussen	de	aanbieders	en	deze	

zal ondanks de economische crisis niet minder worden. Uit onderzoek 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat Nederlanders gemid
deld over 45 uur vrije tijd per week beschikken. Ouders met kinderen 
hebben de minste hoeveelheid vrije tijd, alleenstaanden de meeste, man
nen meer dan vrouwen. Mediagebruik – lezen, tv, audio, computer – is 
met negentien uur per week veruit de meest gekozen vrijetijdsbesteding 
van mensen: Nederlanders besteden ruim 40% van hun vrije tijd aan 
mediagebruik, vooral televisiekijken. Sociale contacten onderhouden – 
bij elkaar op visite gaan, kletsen en telefoneren – vormt met ruim negen 
uur per week de tweede vorm van vrijetijdsbesteding, het beoefenen van 
allerhande hobby’s is met wekelijks zes uur een goede derde. Per week 
zijn Nederlanders verder bijna vier uur voor hun vrijetijd onderweg en 
besteden ze krap drie uur per week aan uitgaan.4 

•	 	Cultuurconsumenten	vertonen	in	toenemende	mate	zapgedrag	en	zijn	op	
zoek naar intense ervaringen.5 

•	 	De	arbeidsintensieve	culturele	sector	wordt	steeds	duurder	in	verhou
ding tot andere sectoren, doordat de ontwikkeling van lonen en salaris
sen de trend volgt van sectoren waar technologische innovatie leidt tot 
hogere arbeidsproductiviteit.6 

•	 	Van	culturele	instellingen	wordt	in	toenemende	mate	ondernemerschap	
verwacht. Onder druk van bezuinigingen worden ze gedwongen minder 
afhankelijk te worden van subsidies en meer draagvlak te zoeken bij 
bedrijfsleven (sponsoring) en de bevolking (hogere particuliere bijdragen, 
meer vrijwilligerswerk). De effecten van deze algemene trends zijn op 
verschillende manieren terug te vinden in de huidige ontwikkelingen  
binnen gemeenten.

•	 	Steden	benutten	theaters,	musea	en	festivals	in	toenemende	mate	voor	
stadspromotie en citybranding. Dit valt onder wat gemeenten beschou
wen als de algemeen stedelijke culturele functies (uitgaan, levendigheid, 
profilering en aantrekkelijkheid binnenstad). Daarnaast onderscheiden 
ze specifieke culturele functies in de wijk en daaronder vallen educatie 
en informatie (bibliotheken en centra voor de kunsten). Deze worden 
steeds vaker geïntegreerd in multifunctionele centra en brede scholen. 

•	 	Gemeenten	zoeken	naar	mogelijkheden	om	culturele	voorzieningen	te	
clusteren in één gebouw of complex (cultuurhuizen, kunstclusters).  
Ze hopen doorgaans hiermee programmatische, ruimtelijke en organi
satorische meerwaarde te bereiken en met minder geld meer publiek 
te bereiken. Zo ontstaan nieuwe bedrijfsmodellen binnen culturele 
organisaties. Er komen bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden waarin 

http://scp.nl/content.jsp?objectid=default:24392
http://scp.nl/content.jsp?objectid=default:24420
http://scp.nl/content.jsp?objectid=default:24415
http://scp.nl/content.jsp?objectid=default:24459
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backofficetaken (zoals gebouwbeheer, inkoop, systeembeheer en admi
nistratieve taken) gebundeld worden. De ervaringen wijzen uit dat cluste
ring van soortgenoten (bijvoorbeeld musea bij elkaar of muziekschool en 
creativiteitscentrum bij elkaar) tot meer synergie leidt dan clustering van 
geheel verschillende functies. 

•	  Veel culturele organisaties proberen hun vaste kosten flexibel(er) te  
maken en groeien toe naar een kleine(re) kern van vaste professionals, 
met daaromheen een flexibele schil van freelancers, vrijwilligers en  
samenwerkingspartners. 

•	 	Op	het	snijvlak	van	publiek	en	privaat	ontstaan	nieuwe	samenwerkings
vormen. Steeds vaker zien we commerciële organisaties die culturele 
functies overnemen, waarbij de overheid zich beperkt tot het formuleren 
van een culturele opdracht met bijbehorend budget. Tussenvormen zijn 
er ook: commerciële organisaties die de exploitatie van een cultuurge
bouw verzorgen, waarbij een culturele instelling met subsidie van de 
overheid de programmering verzorgt. 

overheid, ouders en scholen
Wat de afgelopen jaren sterk opvalt in het beleidsdiscours over kunsteduca
tie is de hypocrisie waarmee overheidsvertegenwoordigers op alle niveaus 
met dit thema omgaan. Aan de ene kant noemen zij het steevast een speer
punt en komt het woord talentontwikkeling prominent in iedere cultuurvi  
sie voor, van recente beleidsstukken van de bewindspersonen Zijlstra en 
Bussemaker tot en met gemeentelijke cultuurnota’s en beleidsagenda’s.  
Aan de andere kant bezuinigen diezelfde overheden op veel kunsteducatie
ve voorzieningen, zoals de kunstencentra, de steunfunctieorganisaties en 
de productiehuizen. Ofwel, bestuurders belijden het belang van kunstedu
catie – ook in de vrije tijd – graag met de mond (omdat het politiek correct is 
of in overeenstemming met de tijdgeest), maar doen er nagenoeg niets aan 
om het daadwerkelijk te bevorderen. Wat ook de oorzaak van deze halfhar
tigheid moge zijn, duidelijk is wel wat dit betekent voor de toekomst van 
de overheidsfinanciering. Als over enkele jaren de hype van de mondelinge 
belijdenis van talentontwikkeling voorbij is, zal de financiële bijdrage van de 
overheden verregaand zijn gereduceerd en vermoedelijk ook niet meer op 
het oude niveau terugkeren.

Het ziet ernaar uit dat kunsteducatie voor kinderen en jongeren in de 
schoolgaande leeftijd het vanaf 2020 veel meer dan nu zal moeten heb
ben van ouders en scholen. Misschien is het daarmee ook wel terug in het 
domein waar het thuishoort. 

Dat van ouders een grotere bijdrage wordt gevraagd, lijkt overkome
lijk, zeker als er voor mensen met een laag inkomen kortingsregelingen of 
voorzieningen als een Jeugdcultuurfonds zijn. De meeste ouders geven aan 
niets zo graag hun geld uit dan aan de ontwikkeling van hun kinderen. Voor 
beleidsmakers voor cultuur is dit al jaren een blinde vlek. Wie verder kijkt 
dan kunsteducatie ziet hoezeer de uitgaven van ouders ten gunste van de 
ontwikkeling van hun kinderen zijn gestegen. Het is onder meer te zien aan 
de bloei van het privéonderwijs en huiswerkinstituten. 

4  SCP (z.d.). Wat Nederlanders doen in hun vrije tijd.
5  Van den Broek (2010). Toekomstverkenning kunstbeoefening.
6   De Amerikaanse economen Baumol en Bowen (1966) noemden dit in Performing 

Arts de ‘kostenziekte’ van de podiumkunsten en van andere arbeidsintensieve 
sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg. 
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Een paar cijfers: het Luzaccollege (particulier onderwijs voor vmbo, 
havo en vwo (met een jaarlijks cursusgeld tussen de € 17.000 en € 20.000), 
werd opgericht in 1983 en heeft inmiddels twintig vestigingen en zo’n 2.500 
leerlingen.7 De huiswerkinstituten maken een nog veel stormachtiger ont
wikkeling door. De grote spelers breiden snel uit. Marktleider Studiekring 
had in 2003 nog maar vier vestigingen, nu zijn dat er zestig. Op dit moment 
zijn er landelijk zo’n vijftig grote aanbieders met samen ruim tweehonderd 
vestigingen. Daarnaast zijn er in het land nog zo’n achthonderd kleine be
drijven. Steeds meer scholieren maken hun huiswerk niet meer thuis, maar 
doen dat onder toezicht van een huiswerkinstituut. Het gaat naar schat
ting van de Onderwijsraad om 60.000 tot 110.000 leerlingen per jaar ofwel 
611% van alle middelbare scholieren. Ouders betalen tussen de € 350, en 
€ 550, per maand voor vijf middagen per week huiswerkbegeleiding.8 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat een gezin 
met één kind gemiddeld 17% van het besteedbaar (gezins)inkomen uitgeeft 
aan dat kind. Aan twee kinderen wordt gemiddeld 26% van het inkomen 
uitgegeven, aan drie kinderen 33% en aan vier kinderen 40%.9 Ook deze 
cijfers indiceren dat ouders hun kinderen zo goed mogelijk op het leven 
willen prepareren. Sommige cultuurfilosofen stellen zelfs dat dit naad
loos aansluit bij onze (aantoonbaar) groeiende aandacht voor ons Zelf, ons 
lichaam, ons uiterlijk, onze gezondheid, ons voedsel, onze mentale gesteld
heid en onze interesse in zelftraining en zelfhulp. In deze visie is het kind 
een verlengstuk van het zelf, een project van het ego waarvoor kosten noch 
moeite worden gespaard.

Zoals Van Hoorn en Hagenaars beschrijven, zijn veel centra in toenemen
de mate gaan voorzien in een aanbod voor het basis en voortgezet onder
wijs.10 De groeiende aandacht van de rijksoverheid en provinciale en lokale 
overheden voor cultuureducatie in het onderwijs was daarbij een belangrijke 
prikkel. Met de beleidsmatige nadruk op het belang van de samenwerking 
tussen scholen en culturele instellingen kwam er meer geld vrij voor onder
steuning en verankering. De centra grepen hun kans om daarbij een inhou
delijke bemiddelingsrol te vervullen, maar het waren vooral de additionele 
geldstromen van OCW, provincies en gemeenten voor culturele activiteiten 
in basisschool en voortgezet onderwijs, die hen daarbij stimuleerden.

Die overheidssubsidie is de komende vier jaar nog voorhanden. De 
Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur stelden in 2012 in hun gezamen
lijke advies Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! dat de scholen 
in cultuuronderwijs nog te weinig regie voeren en dat de verankering in 
het curriculum nog onvoldoende is.11 Met het nieuwe beleidsprogramma 
Cultuureducatie met kwaliteit willen OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie 
en provincies en gemeenten de kwaliteit van cultuureducatie op basis
scholen borgen. Het succes van deze extra inspanningen moet nog blijken. 
De maakbaarheid van het onderwijs is beperkt, zoals de parlementaire 
onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen (de commissieDijssel
bloem) in 2008 al concludeerde.12 De commissie stelde onder meer vast dat 
de verantwoordelijkheden van overheid (het wat) en scholen (het hoe) door 
elkaar heen zijn gaan lopen. Het is nog niet zo vanzelfsprekend dat stimule
ringsbeleid succes heeft: vaak heeft het bij de mensen die in het onderwijs 
werken geleid tot frustratie, ergernis en misverstand.

Naast deze subsidie voor cultuureducatie in het basisonderwijs staan 
miljoenenbezuinigingen op de professionele kunst en cultuurinstellingen 
door Rijk, provincies en gemeenten. Daardoor neemt de concurrentie voor 
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de centra op de onderwijsmarkt toe: meer culturele instellingen en kunst
professionals die als zzp’er werkzaam zijn, zullen hun aandacht – bij gebrek 
aan ander werk – op het onderwijs richten, ook al omdat de overheid wil dat 
door het Rijk gesubsidieerde culturele instellingen hun aandacht ook op het 
onderwijs richten.13

Die massieve opmars van het culturele veld naar scholen kan komende 
jaren wellicht helpen om cultuureducatie beter in het onderwijs te ver
ankeren. Het kan ook tot weerstand en afstotingsverschijnselen leiden. 
De inspanningen waarmee theaters, bibliotheken, musea, historische 
verenigingen en individuele kunstenaars zich nu op het onderwijs richten 
heeft amechtige en opportunistische trekken en is daarmee op de langere 
termijn kwetsbaar. 

de rol van gemeenten
Als de bekostiging van de kunsteducatie straks van de ouders en wellicht 
de scholen moet komen, welke rol hebben gemeenten dan nog? Ze subsidi
eren kunstencentra – gemiddeld zo’n vierhonderd euro per cursist – nu om 
ruwweg drie redenen. De belangrijkste is: zorgen voor cursorisch aanbod als 
de markt daarin tekort schiet door onvoldoende of voor sommige burgers te 
dure lessen. Een tweede reden is waarborgen dat het cursusaanbod van vol
doende kwalitatief niveau is. De derde reden is zorgdragen dat een culturele 
organisatie als motor functioneert voor allerlei culturele activiteiten, vooral 
op amateurgebied. 

In deze periode van transitie ontdekken gemeenten dat deze redenen 
hun legitimering geheel of ten dele hebben verloren. Het gevolg hiervan is 
dat de sector nu massaal in een ombouwfase verkeert: van nagenoeg vol
ledig afhankelijk van de gemeente naar een verregaande mate van zelfstan
digheid. Een voorbeeld van een organisatie die deze weg in de afgelopen 
jaren is gegaan is Globe in Hilversum. De subsidie daalde van 50% van de 
totale exploitatie naar 40% en dreigde nog verder te dalen. Daarop kozen 
bestuur en directie eieren voor hun geld. Liever dan te blijven zitten in een 
oud pand en een faillissement af te wachten (zoals centrum voor de kunsten 
A7 in Heerenveen overkwam), kozen ze voor een offensieve strategie.  

7   Wel zijn het vooral kinderen van ouders met een netto gezinsinkomen van min
stens 45.000 euro per jaar die particulier onderwijs volgen. Zie Weenink en De Regt 
(2003). Investeren in je kinderen. 

8   Over de omzetten in de sector is weinig bekend. Alleen Research voor Beleid noemt 
in een rapport uit 2009 (Geld naast de school) omzetcijfers. Het bureau gaat uit van 
een jaarlijkse omzet naast het voortgezet onderwijs van 52 miljoen euro. Volgens 
het rapport zijn de gemiddelde kosten per leerling voor huiswerkbegeleiding 986 
euro per jaar.

9  Nibud (2013). Hoeveel kost uw kind?
10   Van Hoorn en Hagenaars (2011). Projectsubsidies en de marktstrategie van centra 

voor de kunsten.
11   Onderwijsraad en Raad voor Cultuur (2012). Cultuureducatie: leren, creëren,  

inspireren!
12   Parlementaire onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen (2008).  

Tijd voor onderwijs.
13  Van Hoorn en Hagenaars, ibidem, p. 142.

“ de particuliere markt kan wel de 
curSuSfunctie vervullen, maar niet 
de Spilfunctie van kunStencentra”
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Centrale elementen daarin zijn flexibiliseren van het personeel (zzp’ers in 
plaats van dienstverbanden), drukken van de overheadkosten en verhuizen 
naar een aantrekkelijke locatie (in dit geval het gedeeltelijk leegstaande 
Muziekcentrum van de Omroep). Globe wordt omgebouwd tot een vereniging 
van ondernemers en een facilitair bedrijf dat gaat proberen het muziekcen
trum zo optimaal mogelijk te benutten. 

De indruk bestaat dat gemeenten in de toekomst waarschijnlijk meer 
geïnteresseerd zullen zijn in de functie van kunstencentra als motor voor cul
turele levendigheid dan in de cursusfunctie. Deze laatste functie kan ook de 
particuliere markt vervullen, de spilfunctie niet. Te voorzien valt dat gemeen
ten nog wel bereid zullen zijn (en zelfs stevig) om te investeren in accommo
daties (zoals een cursusverzamelgebouw), maar steeds minder zullen willen 
bijdragen in de exploitatie. Vanuit de gemeenten bezien is dit ook logisch: 
zij hebben alle belang bij levendige stedelijke zones en bij een ‘programma’ 
(zoals dat in stedenbouwkundig jargon heet) om de stedelijke centra te vul
len. Culturele functies voor een breed publiek (zoals educatief aanbod voor 
jongeren en ouderen) worden hierbij hoog aangeslagen. Gemeenten hoeven 
deze echter niet meer zelf te subsidiëren, omdat veel particuliere docenten 
tegenwoordig amper duurder zijn dan het kunstencentrum. Zo biedt het 
Yamaha Music Point diverse cursussen goedkoper aan dan de gesubsidi
eerde Muzerie in Zwolle. Daarmee vervalt dus de belangrijkste legitime
ringsgrond: het zorgen voor een betaalbaar cursusaanbod. Ook de tweede 
legitimeringsgrond – didactische kwaliteit – verliest steeds meer betekenis. 
Burgers zijn mondiger en kritischer geworden en informeren zich via moder
ne media razendsnel over kwaliteitsniveaus. De burger ‘stemt met de voeten’, 
dat wil zeggen: hij koopt zijn lessen daar waar de prijskwaliteitsverhouding 
het beste is. De kunstencentra zullen alleen overleven als ze in deze bewe
ging meegaan of zich enigszins aan de marktwerking weten te onttrekken.

Steeds meer gemeenten verschuiven gelden van een breed vrijetijdsaan
bod naar een groepsgewijs aanbod voor kinderen en jongeren in scholen. 
De meest verregaande verschuiving daarbij is die waarbij de subsidie ook 
daadwerkelijk van het centrum voor de kunsten naar de (basis)scholen gaat. 
Opvallend is de actieve, regisserende rol die de lokale overheden bij derge
lijke stelselwijzigingen steeds meer vervullen. Dit is een trend die de komen
de jaren zeker zal doorzetten. Een aantal grotere steden ging hierin voorop 
(Amsterdam, Leeuwarden, recent Den Haag en Utrecht), kleinere zullen 
volgen. Amsterdam was de eerste gemeente die (een deel van) de subsidie 
verschoof van voornamelijk buitenschools naar grotendeels binnenschools. 
De gemeente startte vanaf 2006 met het invoeren van een vouchersysteem 
voor scholen, nadat de organisatie Kunstweb in 2004 was ontmanteld. Vou
cherbeheer Amsterdam (ondergebracht bij CultuurOndernemen) beheert 
een onderwijsbudget gekoppeld aan een vast bedrag dat de gemeente per 
leerling per jaar beschikbaar stelt voor cultuureducatieve activiteiten en 
diensten. Scholen (basisscholen en de eerste twee klassen van het vmbo) 
kunnen hun kosten bij deze organisatie tot een vastgesteld maximum decla
reren. Een expertisenetwerk (Mocca) ondersteunt scholen bij het veranke
ren van cultuureducatie in het curriculum en stimuleert culturele organisa
ties om hun aanbod op de behoeften van de scholen af te stemmen.

Amsterdam staat momenteel aan de vooravond van een nieuwe hervor
ming van het stelsel. De gemeente streeft namelijk naar drie uur cultuur
educatie per week op iedere basisschool. De doorgaande leerlijn vormt in  
de periode 20132016 het uitgangspunt om de kwaliteit van cultuureducatie  
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te versterken. In samenspraak met de Amsterdamse schoolbesturen en 
onderwijsopleidingen wil de gemeente (centrale stad en stadsdelen) tot  
een langdurig convenant komen om cultuureducatie in het onderwijs te 
verankeren en de kwaliteit te verbeteren. Het basispakket kunst en cul
tuureducatie is het instrument om de drie uur in een doorgaande leerlijn  
te verwezenlijken. 

ondernemerschap van kunstencentra gevraagd
Welke richting de gemeente ook kiest: allesbepalend is de lokale context en 
een scherpe analyse van wat zich daarbinnen allemaal afspeelt. Wat zijn de 
betrokken partijen en hoe verhouden die zich tot elkaar? Het strategische di
lemma voor alle culturele voorzieningen in een gemeente is dat tussen samen 
optrekken of onderlinge concurrentie. Dit dilemma kent geen principiële op
lossing, deze zal van geval tot geval verschillen. Bij kans op een aansprekende 
gezamenlijke ambitie moet daarop worden ingezet, bij kans op tegenstel
lingen of zelfs ruzie, is de keuze voor solo beter.14 Daarbij mag niet vergeten 
worden waar de afnemer (de leerling of burger) uiteindelijk het meest mee 
gediend is. Te veel ligt de focus op het denken in structuren en modellen in de 
hoop dat op die manier een kostenbesparing kan worden gerealiseerd.

Aan grote stelselwijzigingen zijn, naast voordelen, vrijwel altijd nadelen 
verbonden. Kiezen voor cultuuronderwijs zal in de praktijk betekenen dat er 
voor de volgende fasen van de culturele levensloop geen subsidiegeld wordt 
ingezet. Er kunnen gaten vallen in de beschikbare voorzieningen voor cul
turele activiteiten van kinderen en jongeren naast en na school. Een ander 
risico is, dat er niet of nauwelijks tijd is voor een zorgvuldige transitie, omdat 
bezuinigingsmaatregelen snel moeten worden doorgevoerd. De factor tijd 
is essentieel voor het behoud van kennis, ervaring en middelen. Een tran
sitie is pas geslaagd als deze duurzaam is en middelen ‘productief’ worden 
gemaakt en er wordt geïnvesteerd in de opbouw van iets nieuws dat de tijd 
krijgt om de plaats van het oude in te nemen. 

Nieuwe partijen moeten de kans krijgen om in hun rol te groeien. Als het 
onderwijs een leidende rol krijgt, moeten de onderwijsinstellingen eerst helder 
hun vraag (leren) formuleren. Iets wat de nodige tijd en inspanning zal vergen 
van scholen. En als de vraag geformuleerd is, dienen zich andere opgaven aan, 
zoals het voortdurend toetsen van kwaliteit en output. Niet alleen voor het 
onderwijs is zo’n nieuwe rol een grote opgave. Andere partijen zoals culturele 
instellingen zullen moeten werken aan een educatief aanbod dat naadloos 
aansluit bij de curricula van de scholen. Of de gemeente nu kiest voor een klei
ne of rigoureuze stelselwijziging, het is belangrijk dat gemeenten eerlijk zijn 
over het daadwerkelijke motief: een beleidsmatige verschuiving of een ‘platte’ 
bezuinigingsmaatregel. Een droomwereld waarin met minder geld heel veel 
meer wordt bereikt in termen van bereik én kwaliteit bestaat namelijk niet. 

Meegaan in de trend van de tijd betekent voor de kunstencentra dat ze 
naar nieuwe vormen van inkomsten moeten zoeken. De extra inkomsten 
kunnen komen uit tariefsverhoging (al dan niet gedifferentieerd), zaalver
huur, aanboren van nieuwe doelgroepen (zoals ouderen), dienstverlening aan 
andere organisaties en nieuwe manieren om het lesaanbod te presenteren 
(kleinere en grotere groepslessen; gebruikmaking van internet en thuisonder
wijs). Ze kunnen zich deels onttrekken aan de marktwerking door diensten te 
gaan aanbieden aan andere gesubsidieerde organisaties, zoals scholen.  

14  VSCD (2013). Gemeenteraadsverkiezingen 2014.
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Veel gemeenten willen dat de kunstencentra zich vooral daarop gaan 
richten. Zo subsidieert de gemeente Heerenveen nu nog hoofdzakelijk het 
oriëntatieaanbod dat Ateliers Majeur (de opvolger van het failliete A7)  
op alle basisscholen aanbiedt.15 

Gemeentelijke kunstencentra laten zich bij de aanpak van deze trans
formatie bijstaan door diverse organisatieadviesbureaus, waaronder BMC. 
Een recept is de vaste personeelslasten omlaag brengen, de flexibiliteit in 
de organisatie vergroten (of een organisatie ernaast tot ontwikkeling bren
gen), het gebouw aantrekkelijker en commerciëler maken en het model 
van gesubsidieerde individuele lessen stapsgewijs verlaten ten gunste van 
een model van ongesubsidieerde groepslessen, ook en vooral op scholen. 
Geen revolutionair concept, wel een aanpak die op korte termijn soms 
een faillissement kan voorkomen en op langere termijn de maatschap
pelijke betekenis van de centra overeind kan houden. Uit een vergelijking 
van de belangrijkste kengetallen van kunstencentra – een benchmark van 
tarieven, overhead, aantal leerlingen, personeelskosten, huisvestings
lasten – blijkt doorgaans al snel of er sprake is van een logge organisatie 
die eigenlijk alleen de gezonde particuliere initiatieven in de lokale markt 
verdringt of van interessant cultureel ondernemerschap. 

Het behoeft geen betoog dat dat laatste de toekomst heeft: deze 
centra zijn het die straks ouders, scholen en leerlingen aan zich zullen 
weten te binden via slimme arrangementen en een uitgekiende marketing. 
Voor kunstencentra die deze transformatie niet weten te maken, zien de 
komende jaren er somber uit. Zij worden, zo verwacht ik, slachtoffer van 
gemeentelijke stelselwijzigingen en van veranderende behoeften van 
burgers en scholen. 

Tot besluit
Er is weinig zo amusant om te lezen als toekomstverkenningen van twintig, 
dertig jaar geleden. Frappant is meestal hoe weinig er van de voorziene 
ontwikkelingen is uitgekomen. Volgens de Amerikaanse futuroloog John 
Naisbitt is het niet zo vreselijk zinvol om een strategie te hebben. Belang
rijker om de toekomst tegemoet te treden is de juiste houding, of – meer 
eigentijds geformuleerd – de juiste, toekomstgerichte mindset.16 

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk stelt dat de moderne mens een  
wezen is dat droomt en geen genoegen kan nemen met wat hij aantreft.  
Wij doen er van alles aan om het ‘basiskamp van de alledaagsheid’ te ont
stijgen. De belangrijkste handeling daarbij is oefenen. Volgens Sloterdijk 
zijn bijna alle moderne menselijke cultuur en gedragsuitingen op te vatten 
als oefeningen en herhalingen. De mens is een ‘oefendier’, een ‘homo re
petitivus’: hij oefent voortdurend om zijn leven te veranderen en zichzelf te 
herscheppen. Hiervoor geeft hij zich over aan rituelen, oefening en training, 
samen met anderen. Dit is wat de mens tot mens maakt en hem in staat 
stelt op gezette tijden boven zichzelf uit te stijgen en het onwaarschijnlijke 
te bereiken.17 

Als we Sloterdijks visie volgen, hebben we daarmee een belangrijke 
drijfveer te pakken voor onze inspanningen om het onderwijs zo goed 
mogelijk in te richten, onze kinderen zo veel mogelijk aan te reiken en 
onze jeugd zo hoog mogelijk op te leiden. Samen met het streven naar 
verdieping en verrijking van het leven levert dat bovendien een klimaat 
op dat uitgesproken gunstig is voor zoiets als kunsteducatie. De vraag 
is dan vooral hoe die educatie in de toekomst gestalte zal krijgen. Bij de 
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maatschappelijke drang om ‘het basiskamp van de alledaagsheid’ te verla
ten hoort een attitude van ondernemerschap. Als de ondernemende geest 
van kinderen, jongeren en andere burgers wordt begrepen door onderne
mende instellingen en docenten hoeft er voor de toekomst van de kunstedu
catiesector niet te worden gevreesd. Daarvoor zijn in ieder geval de volgende 
elementen van belang: 
•	 	Richt	de	focus	niet	op	problemen	en	het	willen	oplossen	daarvan,	maar	

op kansen, vooral in de nietgesubsidieerde markt en in het onderwijs.
•	 	Volg	geen	blauwdruk	na,	maar	bedenk	samen	met	geestverwanten	 

scenario’s en ga daar pragmatisch mee om. 
•	 	Sta	open	voor	onorthodoxe	benaderingen.

15   In Heerenveen/Opsterland werkt de Stichting Culturele Ondernemingen  
Nederland (SCON) via het model van de culturele loopbaan. Die start met een  
oriëntatieaanbod op de scholen. Naarmate de leerling verder komt in zijn 
culturele loopbaan en deelname aan kunst en cultuureducatie meer een eigen 
keuze is, betaalt de gemeente minder en wordt de eigen bijdrage hoger.

16  Zie Naisbitt (2006). Mind set!
17  Sloterdijk (2011). Je moet je leven veranderen.

Cor wijn
Cor Wijn (1962) is adviseur op het gebied van kunst en 
cultuurbeleid bij BMC, het adviesbureau voor de publieke 
sector. Wijn werkte eerder o.a. bij het ministerie van On
derwijs en Wetenschappen, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, de Tweede Kamerfractie van een politieke 
partij en de gemeente Utrecht. Als consultant werkt hij op 
basis van een brede invalshoek (kunst, media, cultuuredu
catie, erfgoed, architectuur, ruimtelijke ordening), een goed 
ontwikkelde politieke antenne en een ruime kennis van 
het openbaar bestuur. Cor Wijn was tien jaar voorzitter van 
de redactie van het Handboek Cultuurbeleid. Begin 2014 
verscheen zijn boek De Culturele Stad – een handboek voor 
beleidsmakers en zij die het willen worden bij uitgeverij VOC.
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→ p.94  hans heimans, Lotte volz, Amalia deekman 
‘De kunstzinnige burger van morgen laat zich niet 
vastpinnen op een bepaalde leeftijd, een bepaalde 
discipline of een vast patroon van beoefening.’
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de kunstzinnige  
burger anno 2013
hans heimans, Lotte volz, 
Amalia deekman

Sinds het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw rapporteert het 
SCP geregeld over het bereik van kunst en cultuur, zowel de receptieve 
als de actieve cultuurparticipatie. In 1991 werd voor het eerst speciale 
aandacht geschonken aan de amateurkunstbeoefening. In De kunstzinnige 
burger beschreven Paul van Beek en Wim Knulst de omvangrijke populatie 
van in Nederland woonachtige ‘personen die in hun vrije tijd activiteiten op 
het vlak van de vrije en toegepaste kunsten beoefenen’. De termen ‘vrije en 
toegepaste kunsten’ worden ruim twintig jaar later weinig gebruikt maar 
de probleemstelling en de onderzoeksvragen van toen zijn onverminderd 
actueel. Het ging en gaat onder meer om de omvang en de ontwikkeling 
van de amateuristische kunstbeoefening, om sociaaldemografische ken
merken van beoefenaars, om het gebruik van diverse voorzieningen en het 
lidmaatschap van verenigingen en om de relatie tussen actieve en recep
tieve cultuurparticipatie. 

Rapportages van het SCP laten tussen 1995 en 2003 een stijgend 
percentage amateurkunstbeoefenaars zien. Daarna liep het percentage 
beoefenaars iets terug.1 Voor minister Van der Hoeven van OCW was dit in 
2006 reden om een ‘breed nationaal actieprogramma’ aan te kondigen om 
het hoofd te bieden aan de vermeende terugloop van de amateurkunstbe
oefening.2 Dit programma werd in 2007 onderdeel van het cultuurbeleid 
van haar opvolger, minister Plasterk. De oprichting van het Fonds voor Cul
tuurparticipatie in 2008 maakte deel uit van diens 10puntenplan voor het 
bevorderen van actieve cultuurparticipatie, waar naast de amateurkunst 
ook cultuureducatie en volkscultuur onder werden geschaard. 

Om dit plan te schragen werd in 2009 in opdracht van de minister een 
groot onderzoek uitgevoerd door het SCP samen met Cultuurnetwerk 
Nederland en Kunstfactor: de Toekomstverkenning kunstbeoefening.3 Het 
jaar 2030 is de horizon van deze verkenning. In het rapport wordt geen 
stijging of daling van het bereik van amateurkunst verwacht. Wel worden 
verschuivingen voorzien in de wijze waarop mensen vorm geven aan hun 
actieve belangstelling voor kunst en cultuur. Kunstbeoefening in vereni
gingsverband zal naar verwachting meer en meer plaats maken voor indi
viduele en informele activiteiten en vaste patronen van kunstbeoefening 
voor meer wisselende, vluchtige en tijdelijke activiteiten. Organisaties en 
ondernemers die voorzieningen bieden voor kunstbeoefening in de vrije 
tijd zullen rekening moeten houden met deze sociaalculturele veran
deringen in het aanbod dat ze ontwikkelen en in de wijze waarop ze het 
aanbieden. Het FCP biedt daarvoor sinds 2009 ondersteuning in de vorm 
van projectsubsidies.4

Onderzoek van het SCP naar het bereik van kunst en cultuur was tot 
2009 vooral gebaseerd op een omvangrijke, vierjaarlijkse dataverzameling 
over diverse aspecten van het sociale en culturele leven van de Neder
landse bevolking: het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO). 
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Het AVO, waarvoor bijna 7.000 huishoudens (ruim 13.000 personen) werden 
bevraagd, is voor het laatst in 2008 uitgevoerd voor het peiljaar 2007. Daar
voor in de plaats is een Vrijetijdsomnibus gekomen: een periodieke enquête 
onder een veel kleinere steekproef. 

Naast het SCP begon Kunstfactor, het sectorinstituut voor de amateur
kunst, in 2009 met de Monitor Amateurkunst.5 Het monitoronderzoek wordt 
voortgezet door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateur
kunst (LKCA). De monitor amateurkunst ‘nieuwe stijl’ behelst ten eerste een 
grote enquête om de twee jaar (2013, 2015, 2017, …) onder een steekproef 
van bijna 5.000 personen uit de Nederlandse bevolking van zes jaar en 
ouder. Ten tweede wordt telkens in het jaar na de grote enquête een ‘kleine’ 
enquête gehouden onder respondenten die in het jaar daarvoor te kennen 
gaven dat ze aan amateurkunst doen. Beide enquêtes hebben betrekking op 
kenmerken, motieven en gedrag van amateurkunstenaars en in het bijzon
der ook op de voorzieningen die ze gebruiken voor hun kunstzinnige en cre
atieve activiteiten. Ten derde wordt door middel van een aantal casestudies 
aandacht besteed aan ontwikkelingen in de infrastructuur en voorzieningen 
voor amateurkunst in een aantal gemeenten. Een eerste rapportage werd in 
november door het LKCA gepubliceerd.6 

In dit artikel presenteren we resultaten van de enquête voor de moni
tor amateurkunst ‘nieuwe stijl’ die in april 2013 werd gehouden. Leidende 
vragen komen voor een deel overeen met de vragen die Van Beek en Knulst 
in 1991 stelden:
•	 	vormen	amateurkunstenaars	een	dwarsdoorsnede	van	de	Nederlandse	

bevolking of zijn ze in een aantal opzichten ‘anders’? 
•		 	hoeveel	beoefenaars	zijn	er	van	de	verschillende	amateurkunstdiscipli

nes en waarin onderscheiden zij zich verder van elkaar?
•		 	met	welk	doel	en	welke	motieven	doet	men	in	de	vrije	tijd	aan	amateur

kunst, door wie is men gestimuleerd en waarom stopt men ermee? 
•		 	met	welke	regelmaat	doet	men	aan	amateurkunst	en	hoeveel	tijd	be

steedt men eraan? 
•		 	van	welke	voorzieningen	maakt	men	gebruik	om	iets	te	maken	en	te	

doen, om te leren en om iets te presenteren aan het publiek, hoe komt 
men aan die voorzieningen en wat vindt men van de bereikbaarheid en 
kwaliteit ervan?

Bij elk van deze vragen staan de uitkomsten van het monitoronderzoek cen
traal. In de conclusies worden die uitkomsten waar mogelijk vergeleken met 

1  Van den Broek, de Haan en Huysmans (2009). Cultuurminnaars en cultuurmijders,  
p. 67 en p. 69.

2  Van der Hoeven (2006). Een brede basis voor cultuur. 
3  Van den Broek, red. (2010). Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd. 
4  Plusregeling 20092012, Beste van twee werelden 20092012, Programma  

Versterking actieve cultuurparticipatie 20132016. Zie Van Rensen (2011).  
Tussenbalans; Van der Zant (2012). Prachtige bouwstenen maar nog geen gebouw. 

5  Dat onderzoek werd uitgevoerd door Bureau Veldkamp onder een steekproef van on
geveer 1.000 personen uit de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder. Daarvan 
beoefende rond de 45% in 2009 een of andere vorm van amateurkunst. Het jaarlijks 
herhaalde onderzoek leverde twee beknopte rapporten op en een aantal factsheets 
over kenmerken van amateurkunstenaars: Deekman en Heimans, red. (2009). 
Amateurkunst – de feiten. Monitor Amateurkunst in Nederland 2009; Deekman, 
Heimans en Volz, red. (2011). Amateurkunst: feiten en trends. Monitor Amateurkunst 
in Nederland; factsheets Amateurkunst in Nederland 2009, 2010, 2012. 

6  Heimans, Volz, Marinelli en Deekman (2013). Ruimte voor amateurkunst. De uitbrei
ding van het monitoronderzoek met vragen over het gebruik van en de waardering 
van voorzieningen gebeurde mede op verzoek en met financiële steun van het 
Ministerie van OCW. 
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ander en eerder onderzoek op dit terrein. Een voorbehoud bij die vergelijkin
gen is op zijn plaats omdat uitkomsten mede bepaald worden door verschil
len tussen onderzoeken in vraagstelling, in steekproeven, in de manier van 
ondervragen. Dat geldt vooral voor uitspraken over het percentage van de 
Nederlandse bevolking dat aan amateurkunst doet. 

het bereik van amateurkunstbeoefening
Anno 2013 doet volgens ons onderzoek 41% van de Nederlandse bevolking 
van zes jaar en ouder aan amateurkunst: zij beoefenden in de enquête
maand april 2013 en/of in de twaalf maanden ervoor een of meer kunstzin
nige of creatieve activiteiten. 

Beeldende activiteiten (in de breedste zin) en muziek (zingen of een 
instrument bespelen) worden het meest beoefend: een op de vijf mensen in 
ons land doet aan beeldend en nagenoeg een op de vijf aan muziek (figuur A). 
Onder beeldende activiteiten vallen naast tekenen, schilderen, grafiek, beel
den maken, boetseren en textiele werkvormen bijvoorbeeld ook maquettes 
bouwen en bloemschikken.

Volgens vierjaarlijkse metingen van het SCP nam het percentage  
amateurkunstbeoefenaars (tenminste een keer ‘in de afgelopen twaalf 
maanden’) in de jaren negentig gestaag toe tot 46% in 2003 om in de laatst 
gehouden peiling over 2007 iets terug te vallen naar 44 procent.7 Ook vol
gens de Monitor Amateurkunst daalt het percentage van de Nederlandse 
bevolking van zes jaar en ouder dat aan amateurkunst doet de laatste jaren: 
van 52% in 2009 naar 48% in 2012. Het grote verschil tussen 2013 (41%) en 
2012 berust waarschijnlijk mede op een specifiekere vraagstelling: ‘creatief 
schrijven’ in plaats van ‘schrijven’ en ‘kunstzinnige fotografie in plaats van 
‘fotografie’. Dat het percentage beoefenaars de laatste jaren echter hoe dan 
ook daalt, komt ook uit ander onderzoek naar voren. De recent voor het eerst 
gepubliceerde Cultuurindex, die voor wat betreft de actieve cultuurdeel
name gebaseerd is op weer een andere dataverzameling, laat een sterke 
daling tussen 2007 en 2011 zien.8 

Amateurkunstenaars zijn (niet) anders 
Amateurkunstenaars onderscheiden zich in sommige opzichten van landge
noten die niet aan amateurkunst doen en vormen in andere opzichten een 
dwarsdoorsnede van de bevolking van Nederland. Ten eerste is het aandeel 
van meisjes en vrouwen onder de beoefenaars van amateurkunst hoger 
(58%) dan onder de nietbeoefenaars (46%). Ten tweede zijn kinderen en 
jongeren ‘oververtegenwoordigd’ onder de beoefenaars en zijn volwassenen 
tussen de 35 en 64 jaar ondervertegenwoordigd. Dat heeft waarschijnlijk 
mede te maken met het feit dat volwassenen minder vrije tijd hebben van
wege werk en gezin. 

Beoefenaars en nietbeoefenaars van 18 jaar en ouder verschillen niet 
veel qua opleidingsniveau – hoogopgeleiden doen iets vaker aan amateur
kunst dan laagopgeleiden – en qua inkomen. Evenmin tekenen zich regiona
le verschillen of verschillen tussen stedelijke en minder stedelijke gebieden 
af tussen beoefenaars en nietbeoefenaars.

Wie aan amateurkunst doet is ook op andere gebieden actiever. Het aan
deel van receptieve cultuurdeelnemers (voorstellingen, uitvoeringen, musea 
et cetera bezoeken), van sportbeoefenaars en van mensen die aan vrijwil
ligerswerk doen is onder de amateurkunstenaars hoger dan onder degenen 
die niet aan amateurkunst doen. 
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Deze uitkomst strookt met beeld dat in Vlaanderen nog sterker naar voren 
kwam: amateurkunstenaars werden daar beduidend actiever bevonden, niet 
alleen op cultureel, maar ook sociaal en sportief vlak.9 Ook het SCP consta
teerde op basis van het tijdsbestedingsonderzoek dat kunstbeoefenaars 
actiever zijn in maatschappelijke organisaties.10

7  Van den Broek, de Haan en Huysmans, ibidem, p. 67 en p. 69. Creatief schrijven 
wordt niet meegeteld. Inclusief creatief schrijven komt de laatste peiling (2007)  
op 49 procent.

8  Boelhouwer et al. (2013). Cultuurindex Nederland : kerngegevens over de culturele 
sector 20052011. Indexcijfers beoefening zijn 100 (2005), 104 (2007), 95 (2009) en 
86 (2011). Participatiegegevens in de Cultuurindex komen uit het LISSpanel van 
CenterData (Universiteit Tilburg) dat ongeveer 5.000 huishoudens in Nederland telt.

9  Vanherwegen, Siongers, Smits en Vangoidsenhoven (2009). Amateurkunsten in 
beeld gebracht. 

10  Van den Broek (2010). FAQ’s over kunstbeoefening in de vrije tijd, p. 23. 

Figuur A  
Amateurkunstbeoefening: totaal en per discipline 
 

 
Steekproef uit Nederlandse bevolking vanaf zes jaar: N=4.781.  
* Media omvat kunstzinnige fotografie, film, video en computerkunst.

Tabel 1  
Leeftijdsverdeling van beoefenaars en nietbeoefenaars van amateurkunst  
 

Leeftijd doet wel aan amateurkunst doet niet aan amateurkunst Totaal

6-11 jaar 10% 5% 7%

12-19 jaar 12% 6% 9%

20-34 jaar 19% 17% 18%

35-49 jaar 21% 26% 24%

50-64 jaar 21% 27% 24%

65 jaar en ouder 17% 20% 19%

Totaal (n=100%) (1.956) (2.825) (4.781)

Nederlandse bevolking vanaf zes jaar (steekproef): N=4.781.

Tabel 2  
Andere activiteiten van beoefenaars en nietbeoefenaars van amateurkunst  
 

Andere activiteiten doet wel aan amateurkunst doet niet aan amateurkunst

doet (ook) receptief aan cultuur 81% 61%

doet (ook) aan sport 64% 55%

doet (ook) vrijwilligerswerk 41% 32%

Nederlandse bevolking vanaf zes jaar (steekproef): N=4.781.  
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Amateurkunstdisciplines nader bekeken
Bijna 60% van de amateurkunstenaars beoefent één kunstdiscipline.  
Let wel, iemand die zowel in een kamerorkest speelt als in een koor zingt, 
beoefent volgens deze indeling één discipline, namelijk muziek. Een kwart 
van de amateurkunstenaars houdt zich bezig met twee verschillende disci
plines, een zesde beoefent drie of meer disciplines. 

Bij de beoefenaars van twee of meer disciplines komt de combinatie 
van beeldend en muziek het meest voor (36%) maar dat is logisch omdat 
het de meest beoefende disciplines zijn. Beeldend maar ook muziek komen 
eveneens tamelijk vaak voor – respectievelijk 33% en 25% – in combinatie 
met ‘media’ (fotografie et cetera). In feite komen deze combinaties echter 
juist minder voor dan verwacht zou mogen worden op grond van het aantal 
beoefenaars. Met andere woorden: als iemand aan beeldend doet en ook 
een andere discipline beoefent, is het minder waarschijnlijk dat hij of zij ook 
muziek maakt of danst. De combinatie van muziek of dans met schrijven en 
‘media’ komt ook minder voor dan op grond van toeval verwacht zou mogen 
worden. Alléén theater en dans komen niet toevallig vaker in combinatie 
met elkaar voor. 

Er zijn over het geheel genomen meer vrouwen dan mannen die aan  
amateurkunst doen. Beeldende activiteiten (58%) en dans (29%) zijn onder  
vrouwen en meisjes meer in trek dan onder jongens en mannen (respectie
velijk 35% en 15%). Bij muziek en kunstzinnige fotografie, film of compu
terkunst (‘media’) is het omgekeerd: terwijl van de mannelijke beoefenaars  
53% aan muziek doet en bijna 40% aan ‘media’, houden respectievelijk  
37% en 21% van de vrouwelijke beoefenaars zich daar mee bezig. Alleen  
de voorkeur voor theater en creatief schrijven varieert niet of nauwelijks  
met sekse. 

Kinderen en jongeren tot 20 jaar vormen ruim een vijfde van de beoefe
naars, twintigers, dertigers en veertigers samen 40% en 50plussers even
eens bijna 40 procent. Het percentage beoefenaars per discipline varieert 
met de leeftijdsgroep. Figuur B laat daarin verschillende patronen zien. Ten 
eerste is het percentage beoefenaars in alle disciplines tamelijk hoog onder 
de kinderen en jongeren tot 20 jaar. Ten tweede daalt het percentage beoe
fenaars in alle disciplines behalve beeldend tussen de leeftijd van 20 en 50 
jaar. Daarna daalt het percentage beoefenaars bij schrijven en theater licht 
en bij dans en media sterker, terwijl het bij beeldende activiteiten op niveau 
blijft en bij muziek zelfs iets toeneemt. Bij dans is de continu dalende lijn 
opvallend: er zijn veel jonge kinderen die dansen maar daarna verliest deze 
discipline steeds meer terrein. 

Motieven en invloeden
Waarom beginnen met een kunstzinnige hobby? Wat zijn motieven om aan 
amateurkunst te doen? Door wie wordt men daarin gestimuleerd? En waar
om houdt een deel van de beoefenaars er weer mee op? We kijken eerst naar 
de leeftijd waarop men begon met kunstzinnige en creatieve activiteiten en 
gaan daarna in op de motieven om aan amateurkunst te doen.

Aanvangsleeftijd
Bijna 60 procent van de beoefenaars begon voor zijn achttiende levensjaar 
met creatieve vrijetijdsactiviteiten (tabel 5). ‘Jong geleerd, oud gedaan’ gaat 
niet altijd op en ook op oudere leeftijd kan men in de amateurkunst nog een 
nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding vinden. Bovendien kan men later met 
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Figuur b  
Percentage beoefenaars per discipline naar leeftijdsklasse

Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): 1.956. 
‘Media’ omvat kunstzinnige fotografie, film, video en computerkunst. 
* Bij deze disciplines varieert het aantal beoefenaars significant met de leeftijd.

een andere discipline beginnen dan men eerst beoefende. Iemand die op 
zesjarige leeftijd begint met vioolles, kan op zijn vijftigste een cursus kera
miek volgen, maar wordt hier gerekend tot de jonge starters. Als starters 
in een nieuwe discipline konden worden meegerekend, zou het percentage 
oudere beginners hoger zijn. Tabel 5 laat gegevens over de leeftijd en start
leeftijd per hoofddiscipline zien. Ten eerste varieert de startleeftijd in de 
eerste kolom uiteraard met de huidige leeftijd (in 2013) van beoefenaars in 
de laatste kolom: wie jong is kan niet op oudere leeftijd starten, wie ouder 
is kan als kind zijn begonnen. Ten tweede laat de onderste rij de verschil
len in gemiddelde leeftijd (in 2013) per discipline zien: wie aan beeldende 

Tabel 3  
Beoefening van een of meer disciplines

discipline Man vrouw Totaal

doet aan beeldend 35% 58% 49%

doet aan muziek 53% 37% 44%

doet aan dans 15% 29% 23%

doet aan theater 10% 9% 9%

doet aan creatief schrijven 13% 16% 15%

doet aan media* 39% 21% 29%

Tabel 4  
Percentage beoefenaars per discipline naar geslacht

discipline %

Alleen beeldend 20

Alleen muziek 19

Alleen dans 8

Alleen theater 2

Alleen creatief schrijven 2

Alleen media* 8

Combinatie van twee disciplines 25

Combinatie van drie disciplines 11

Combinatie van vier of meer disciplines 6

Totaal 100

Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): N=1.956.  
* Media omvat kunstzinnige fotografie, film, video en 
computerkunst.

Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): N=1.956.  
Men kan meerdere disciplines beoefenen en de som van 
kolompercentages is dus hoger dan 100.

Beeldend
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activiteiten of creatief schrijven doet is gemiddeld ouder dan wie aan dans 
of theater doet. Ten derde laten de kolommen per discipline zien dat het 
percentage beoefenaars dat voor zijn tiende levensjaar begint onder dege
nen die aan dans doen maar ook onder wie aan muziek of theater doet veel 
hoger is dan onder degenen die beeldend werk maken of aan kunstzinnige 
fotografie, film, video of computerkunst (‘media’) doen. 

Iets minder dan de helft van de amateurkunstenaars geeft aan door  
iemand te zijn gestimuleerd om ermee te beginnen. Zij noemen het vaakst 
hun ouders, gevolgd door vrienden. Daarna volgen andere familieleden,  
leerkrachten/docenten op school en ten slotte idolen of overige voorbeel
den. De invloed van familieleden is nog iets groter als de partner of kinderen 
worden meegerekend, die het vaakst genoemd worden bij de open vraag 
naar andere, niet eerder genoemde stimulerende personen. 

Hoe jonger men begon met amateurkunst, des te belangrijker de in 
vloed van ouders. Tabel 6 laat dat duidelijk zien: van beoefenaars die voor 
hun tiende begonnen noemt bijna iedereen zijn of haar ouders als belang
rijke stimulans. Daarna worden vooral vrienden en naar we mogen aan
nemen ook partners belangrijker. De invloed van leerkrachten en docenten 
doet zich (uiteraard) ook vooral gelden bij degenen die jong beginnen. De 
invloed van overige familieleden varieert met minst met de leeftijd waarop 
men begint. 

Uit eerder onderzoek kwam ook naar voren dat ouders de meeste invloed 
hebben op de kunstbeoefening van kinderen. Als zij een kunstvorm beoe
fenen, is de kans groot dat hun kinderen dat ook doen.11 Actieve ouders 
spelen zeker een stimulerende rol maar zijn geen noodzakelijke voorwaarde. 
Van ruim 40% van de beoefenaars deed een of beide ouders iets aan ama
teurkunst maar had de rest geen rolmodel binnen het gezin. Als ouders in 
hun vrije tijd wel kunstzinnig actief waren, begint men zelf wel eerder met 
amateurkunst. 

Motieven 
Plezier en ontspanning zijn de voornaamste motieven om aan amateur
kunst te doen. Iets leren, er beter in worden en zelf iets maken en doen  
zijn voor veel beoefenaars ook (heel) belangrijk. Daarna volgen meer  
sociale motieven: gezelligheid, gelijkgestemden ontmoeten en waarde
ring krijgen. Aan het publiek laten zien, horen of lezen wat je kunt is geen 
belangrijk motief. 

Tabel 5  
Aanvangsleeftijd amateurkunstbeoefening naar discipline

Leeftijd waarop  
men begon

beeldend Muziek dans Theater Creatief 
schrijven

*Media Totaal gem. leeftijd  
in 2013

1 - 9 jaar 25% 37% 47% 38% 24% 15% 31% (26)

10-17 jaar 22% 30% 15% 28% 32% 37% 27% (40)

18-39 jaar 27% 17% 18% 26% 20% 29% 22% (47)

40-54 jaar 13% 9% 11% 4% 15% 11% 11% (58)

55 en ouder 13% 7% 9% 4% 10% 8% 9% (71)

gem. leeftijd in 2013 (47) (41) (32) (32) (44) (42) (41)
 
 
Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): respondenten naar hoofddiscipline (N=1.556).  
* Media omvat kunstzinnige fotografie, film, video en computerkunst. 
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11 Schols, van Weert en de Haan (2010). Doet voorbeeld volgen?

Tabel 6  
Stimulerende invloeden naar aanvangsleeftijd amateurkunstbeoefening 

Tabel 7  
Aanvangsleeftijd amateurkunstbeoefening naar activiteit van ouders  

Tabel 8  
Motieven om aan amateurkunst te doen

Motieven variëren enigszins met de leeftijd van beoefenaars. Zo blijken kinde
ren (611 jaar) en jongeren (1219 jaar) het vaker (heel) belangrijk te vinden om 
aan anderen te laten zien, horen of lezen wat zij maken en ook om waardering  
te krijgen voor wat ze maken en doen. Voor oudere amateurkunstenaars (50+) 
hebben deze motieven minder betekenis. Zij hechten juist meer aan ontspan
ning (ruim 80%). Ook het ontmoeten van mensen met dezelfde interesse is voor  
oudere beoefenaars een belangrijker motief (ruim 50%) dan voor kinderen (30%). 

wie stimuleerde? Aanvangsleeftijd amateurkunstbeoefening Totaal

1-4 5-9 10-17 18-24 25-39 40-54 55+

ouders 98% 88% 72% 57% 40% 15% 13% 68%

Andere familieleden 18% 22% 18% 30% 25% 38% 35% 23%

vrienden 20% 22% 29% 48% 56% 65% 58% 33%

Leerkrachten/docenten 20% 15% 21% 18% 3% 8% 3% 15%

Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): alleen respondenten die een of meer van de vier stimulerende invloeden 
noemden (N=722). Men kon bij iedere stimulerende invloed ja of nee antwoorden. De som van kolompercentages kan 
daarom hoger of lager zijn dan 100.

Aanvangsleeftijd  
amateurkunst-beoefening

een of beide ouders  
kunstzinnig actief

geen van beide ouders  
actief

Totaal

1 - 9 jaar 38% 24% 31%

10-17 jaar 29% 26% 27% 

18-39 jaar 21% 23% 22%

40-54 jaar 7% 14% 11%

55 en ouder 5% 13% 9%
 

Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): zonder respondenten die niet (meer) weten of hun ouders aan  
amateurkunst deden (N= 1.541).

Motieven erg/tamelijk
belangrijk

een beetje 
belangrijk

niet belangrijk

het geeft me plezier 90% 8% 3%

het ontspant me 79% 16% 6%

Iets leren, er beter in worden 63% 26% 11%

zelf iets maken of doen 63% 25% 12%

gezellig om samen met anderen te doen 59% 22% 19%

Mensen ontmoeten die dezelfde interesse hebben 46% 27% 27%

Leuk om waardering te krijgen voor wat ik maak of doe 44% 33% 23%

Aan anderen (publiek) laten zien/horen/lezen wat ik kan 21% 29% 50%

 
Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): N=1.956.  
De som van percentages per rij kan door afronding iets hoger of lager zijn dan 100.
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Ook per discipline verschillen de motieven enigszins. Zelf iets maken of 
doen blijkt voor beeldende amateurs belangrijker dan bijvoorbeeld voor 
dansers. Amateurmusici vinden relatief vaker ontspanning (erg) belangrijk. 
Amateurs die beeldend werk maken, schrijven of aan kunstzinnige fotogra
fie, film of computerkunst doen, vinden de gezelligheid om daar samen met 
anderen aan te doen minder vaak belangrijk dan degenen die zich bezighou
den met muziek, dans en theater. Dit is een bekende tegenstelling tussen de 
disciplines die vaker individueel worden beoefend en de podiumkunsten.12 
De drive om te leren en ergens beter in te worden is voor alle disciplines 
echter nagenoeg gelijk.

Redenen om te stoppen
Van ruim 400 personen die volgens de Monitor Amateurkunst 2012 in hun 
vrije tijd een kunstzinnige activiteit beoefenden bleek de helft dat in maart 
2013 niet meer te doen, zo laat een kleine, verkennende enquête zien. En 
ongeveer 15% van de mensen die in de grote enquête te kennen gaven dat ze 
in april 2013 in hun vrije tijd geen kunstzinnige of creatieve activiteit beoe
fenden deden dat in het jaar daarvóór nog wel. Stoppen hoeft niet definitief 
te zijn. Een deel van degenen die in de peilmaand niet meer actief zijn gaf 
aan de draad later weer te willen opvatten. Naast degenen die frequent en 
regelmatig aan amateurkunst doen, zijn er mensen die dat af en toe doen of 
alleen een paar maanden in het jaar: meer daarover in de volgende paragraaf. 

Hier gaat het om redenen om er (tijdelijk of voorgoed) mee op te houden. 
Dat zijn veelal praktische redenen: geen tijd, moeilijk te combineren met 
werk en/of gezin. Gebrek aan tijd is de meest genoemde reden om te stop
pen met actieve kunstbeoefening. Verder geven tamelijk veel mensen aan 
dat ze met amateurkunst gestopt zijn omdat ze iets anders zijn gaan doen in 
hun vrije tijd of omdat de activiteit of de lessen waar ze aan deelnamen op
hielden. Er kunnen ook financiële argumenten zijn maar die worden niet zo 
vaak genoemd. Inhoudelijke redenen (niet leuk meer, kan het nu zelf) spelen 
een ondergeschikte rol. 

Tabel 9  
Redenen om te stoppen met creatieve of kunstzinnige hobby

Redenen om te stoppen In peilmaand april 2013 
niet actief maar in het 

afgelopen jaar wel

In peilmaand april 2013 
én jaar daarvoor niet  

actief maar eerder wel

geen tijd, andere activiteiten gingen meer tijd kosten 29% 35%

Moeilijk te combineren met gezin en/of werk 20% 22%

de activiteit (project of cursus) was afgelopen 16% 12%

ben iets anders gaan doen in vrije tijd 15% 26%

Financiële redenen 12% 15%

de lessen zijn gestopt 12% 9%

vond het niet leuk meer 9% 14%

gezondheidsredenen 6% 11%

genoeg geleerd, kan het nu zelf 3% 9%

de groep waarin ik zat is uit elkaar gevallen 3% 7%

er was geen geschikte ruimte of accommodatie meer in de buurt 3% 1%

 

Voormalige beoefenaars van amateurkunst (steekproef): respondenten die in de peilmaand april niet aan amateurkunst 
deden maar in de twaalf maanden daarvoor wel: N=294; respondenten die in de peilmaand april en in de twaalf maan
den daarvoor niet aan amateurkunst deden maar langer geleden wel: N=275. Omdat meerdere antwoorden mogelijk 
waren, is de som van kolompercentages hoger dan 100.
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patronen van amateurkunstbeoefening

Geregeld, af en toe of tijdelijk
Bijna twee derde van de beoefenaars doet het hele jaar door – dagelijks, 
wekelijks of maandelijks – iets aan zijn of haar kunstzinnige hobby (figuur 
C). Een kwart doet dat af en toe, bijvoorbeeld tijdens een workshop of in de 
vakantie. Overige beoefenaars, ruim een tiende, zijn tijdelijk, een deel van 
het jaar actief, bijvoorbeeld tijdens een cursus of in een projectkoor. 

Tijdsbesteding en intensiteit 
Amateurkunstbeoefenaars besteden gemiddeld ongeveer zeven uur per 
week aan hun hobby. De meesten (54%) trekken er een à vier uur per week 
voor uit, 22% vijf tot acht uur en ruim een kwart meer dan acht uur. De in 
figuur D aangegeven percentages hebben betrekking op een periode van vier 
weken waarover beoefenaars hun gemiddeld aantal uren per week aanga
ven. Tussen disciplines zijn de verschillen qua tijdsbesteding minimaal. 

Alleen of samen
Amateurkunst wordt vaak geassocieerd met ‘sociaal’ en ‘gezellig’ (zie ook 
motieven). Toch geeft bijna de helft van de amateurkunstenaars aan zijn 
hobby uitsluitend of meestal alleen te beoefenen. Een derde doet dit vrijwel 
nooit alleen, maar meestal of altijd met anderen samen. Of amateurs vooral 
alleen of met anderen bezig zijn, hangt samen met de discipline die beoefe
nen en met de leeftijd. 

Er is een klassiek onderscheid tussen de dans en theater die meestal of 
samen met andere beoefend worden en overwegend solistische activiteiten 
als schrijven, fotograferen en beeldend. 

12  Deze komt ook naar voren in eerder onderzoek, zoals Motivaction (2001).  
Amateurkunst/Profielen op basis van Socioconsult; Van den Broek, red. (2010). 
Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd.

Beoefenaars van amateurkunst in de twaalf maanden 
voor april 2013 (steekproef). Percentages van het totaal 
aantal beoefeningen (N= 3.473) omdat respondenten 
meerdere disciplines kunnen beoefenen.
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Figuur C  
Patroon van amateurkunstbeoefening ‘in het  
afgelopen jaar’

Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): respon
denten die vermeldden dat ze gemiddeld 1 tot 48 uur per 
week aan hun kunstzinnige hobby besteedden (N=1.612).

Figuur d  
Gemiddelde tijdsbesteding per week in de peilmaand  
april 2013
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Tabel 10  
Beoefening alleen of samen met anderen naar discipline

Voor de jongste leeftijdsgroep (611) geldt dat zij veel meer dan andere 
leeftijdsgroepen samen actief zijn. 37% van hen zegt zelfs altijd samen  
met anderen en nooit alleen aan amateurkunst te doen. In de leeftijds
groepen vanaf 12 jaar is steeds rond de helft vooral alleen bezig met zijn 
activiteit. 

Tabel 11  
Beoefening alleen of samen met anderen naar leeftijd

voorzieningen
Welke voorzieningen hebben mensen nodig die in hun vrije tijd iets kunst
zinnigs of creatiefs doen en hoe komen ze daar aan? We onderscheiden vier 
soorten voorzieningen: gereedschappen en apparatuur; werk en oefen
ruimte; docenten en deskundige begeleiding; en fysieke en virtuele podia 
om activiteiten onder de aandacht van het publiek te brengen. 
 
Gereedschappen en apparatuur
Vraag amateurkunstenaars welke spullen ze gebruiken en je krijgt een 
waslijst aan gereedschappen en apparaten, variërend van een airbrushspuit 
en computer tot en met viool en zaag. De meesten (80%) hebben alles zelf 
in huis en anders kunnen ze de benodigde spullen vaak lenen of gebruiken 
van anderen. Op dit punt lijken er geen belemmeringen voor mensen om aan 
kunstbeoefening te doen. 

Werk- en oefenruimte
De meeste beoefenaars maken gebruik van hun eigen woonruimte of van 
werk of oefenruimte elders. Een aparte ruimte in of bij de eigen woning 
komt niet zo vaak voor en varieert met de discipline die men beoefent. Aan 
de keukentafel kun je gedichten schrijven en kunstzinnig gebruik van de 
computer kan ook prima thuis. Dansers en toneelspelers hebben bijna altijd 
ook oefenruimte elders nodig. Toch willen dichters ook wel eens gelijkgezin
den ontmoeten. 

Alleen of samen beoefenen beeldend Muziek dans Theater schrijven *Media Totaal

Uitsluitend alleen 31% 21% 5% 5% 69% 36% 26%

Meestal alleen 29% 21% 6% 7% 23% 33% 23%

zowel alleen als met anderen 22% 23% 13% 14% 2% 23% 20%

Uitsluitend of meestal met anderen 18% 36% 77% 75% 7% 9% 32%

 

Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): respondenten naar hoofddiscipline (N=1.612). 
Door afronding kunnen kolomtotalen hoger of lager zijn 100.  
* Media omvat kunstzinnige fotografie, film, video en computerkunst.

Alleen of samen beoefenen 6-11 12-19 20-34 35-49 50-64 65+ Totaal

Uitsluitend of meestal alleen 33% 46% 50% 58% 52% 47% 50%

zowel alleen als met anderen 21% 24% 21% 15% 18% 18% 19%

Uitsluitend of meestal met anderen 46% 31% 28% 28% 30% 35% 32%

 

Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): N=1.955. 
Door afronding kunnen kolomtotalen hoger of lager zijn dan 100.



negen jaar  
theatersport
griet Coupé (34), lerarenopleider

‘In Vlaanderen waar ik oorspronke
lijk vandaan kom, heb ik als kind een 
aantal jaren toneel en dramalessen 
gevolgd. Ik vond teksttoneel leuk om 
te doen. Maar nadat ik naar Neder
land was verhuisd, zocht ik toch iets 
anders. Zo ben ik negen jaar gele
den begonnen met theatersport. Bij 
theatersport draait het allemaal om 
improvisatie. Je krijgt een opdracht 
of een thema en vandaaruit moet je 
al improviserend een scène spelen. 

Omdat er wedstrijden zijn van 
de ene vereniging tegen de andere 
heet het sport. Maar dat moet je 
vooral niet te serieus nemen. Bij 
zo’n wedstrijd levert elke vereniging 
naast vier spelers ook een paar 
rechters. Rechter, dat klinkt heel 
streng, maar bijvoorbeeld bij onze 
vereniging moet je dat zien als deel 
van het spel. Zo kan een rechter 
plots zeggen dat hij een speler vijf 
punten geeft omdat hij liefhebber is 
van olifanten en die speler dat dier 
genoemd heeft.  
 
Uiteindelijk gaat het ons erom dat 
wij acterend en improviserend het 
publiek een mooie avond bieden. 
Vanuit die gedachte proberen we 
ook wel eens de scènes met elkaar 
te verbinden, zodat er een langere 
voorstelling van drie kwartier tot een 
uur ontstaat. 

Met onze vereniging komen we 
wekelijks bij elkaar om te oefenen. 
We doen bijvoorbeeld bepaalde 
technieken die je helpen bij het im
proviseren. Buiten de oefenavonden 
doen we ook geregeld dingen samen, 
zoals eten. Bij deze vorm van theater 
is het belangrijk dat je weet wat je 
aan elkaar hebt. En een groot voor
deel vind ik dat je geen tekst hoeft 
te onthouden. 
 

Door de cursussen die ik als kind in 
Vlaanderen gedaan heb, kende ik 
een aantal basisbeginselen van the
ater. Stemgebruik, nooit met je rug 
naar de zaal staan, dat soort dingen. 
Ik leer nog steeds bij, door onze trai
ner die erg goed is. Maar ook door
dat we geregeld met onze vereniging 
deelnemen aan workshops. 

Wat mij leuk lijkt en wat ik ook 
wel af en toe probeer, is mijn kennis 
en ervaring overbrengen in mijn werk 
als lerarenopleider. Als leraar sta je 
net als een acteur bij theatersport 
voor een groep en moet je met het 
maximale effect je boodschap of je 
les zien over te brengen. We zijn ook 
te boeken voor gelegenheidsoptre
dens. Dat zou ik nog wel meer willen 
doen. Dat levert ons als vereniging 
geld op, waardoor we weer andere 
leuke dingen kunnen doen.’    

“ we zijn ook te boeken 
voor gelegenheidS
optredenS. dat zou ik 
nog wel meer willen 
doen”
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Gebruikte ruimtes buitenshuis variëren van kroeg tot kerk en van buurthuis 
tot dansschool. Bijna de helft komt aan de ruimte via de vereniging of club 
waar ze lid van zijn (zie figuur E).

Lessen en begeleiding
Twee derde van de beoefenaars doet er naar eigen zeggen iets aan om beter 
te worden en te leren. De meesten, in alle leeftijdsgroepen, doen dat door 
geregeld te oefenen en te repeteren. Er zijn wel verschillen tussen leeftijds
groepen: les nemen en een cursus doen komt veel vaker voor bij kinderen en 
jongeren, terwijl meedoen aan een workshop of leren via internet tamelijk 
veel voorkomt bij volwassen beoefenaars. 

Ruim de helft (55%) van de beoefenaars die geregeld repeteren en oefen
en doen dat al dan niet groepsgewijs onder deskundige begeleiding. De rest 
van hen (45%) doet dat zonder deskundige begeleiding. Dit blijkt samen te 
hangen met de discipline die men beoefent. Beoefenaars van de podium
kunsten oefenen en studeren veel vaker onder deskundige begeleiding dan 
beoefenaars van beeldende activiteiten, creatief schrijven en kunstzinnige 
fotografie, film en computerkunst. 

Podia
Veel amateurkunstenaars willen hun kunst niet alleen beoefenen, maar ook 
tonen. Ze geven een concert in een kerkgebouw of café, exposeren in het 
buurthuis of doen mee aan wedstrijden en festivals. Ruim een derde van de 
beoefenaars heeft in het jaar voor de enquête opgetreden of geëxposeerd 
voor publiek. Ook hier weer blijken verschillen tussen de podiumkunsten en 
de overige disciplines: ruim de helft van de theater en muziekbeoefenaars 
heeft opgetreden, slechts een vijfde van de beeldende amateurs heeft werk 
geëxposeerd. 

Beoefenaars maken gebruik van verschillende soorten podia. Uit eerder 
onderzoek was al bekend dat de verscheidenheid van podiumplekken voor 
amateurs zeer divers is en dat het woord podia daarbij ruim mag worden  
opgevat.13 Uit ons onderzoek blijkt dat ze het vaakst te vinden zijn in zalen
centra, buurthuizen en kerken, gevolgd door de theater, dans of concert
zaal en de openbare ruimte. Opvallend is de 22% die het digitale podium 
noemt, bijvoorbeeld door een filmpje te plaatsen op YouTube of gedichten  
te publiceren op internet.

Beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen
Of er mensen zijn die geen gebruik maken van voorzieningen omdat ze niet of 
slecht bereikbaar zijn, is niet uit ons onderzoek op te maken. We weten wel 

Tabel 12  
Gebruikte werk en oefenruimte naar discipline 

werk- of oefenruimte beeldend Muziek dans Theater schrijven *Media Totaal

eigen woonruimte 68% 58% 19% 17% 90% 81% 59%

Aparte ruimte in/bij eigen woning 17% 11% 6% 3% 13% 12% 12%

werk- of oefenruimte elders 24% 46% 81% 85% 6% 16% 39%

 
Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): respondenten naar hoofddiscipline (N=1.630). 
Men kon meerdere antwoorden geven. Kolompercentages kunnen daarom hoger zijn dan 100. 
* Media omvat kunstzinnige fotografie, film, video en computerkunst.
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13  Windhorst en Van der Zant (2012). Bezoekers van woord en beeld;  
Noordman, van Dijk en Kool (2011). Amateurkunst & publiek.

Figuur e  
Hoe komen amateurkunstenaars aan ruimte?

Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): alleen respondenten die vermeldden dat ze ruimte elders gebruiken: N=756. 
Omdat meerdere antwoorden mogelijk waren, is de som van percentages hoger dan 100. 

Tabel 13  
Manieren om te leren naar leeftijd

Manieren om te leren 6-19 jaar 20-64 jaar 65+ Totaal

geregeld repeteren/oefenen 61% 61% 67% 62%

gewoon doen/vanzelf leren 48% 60% 40% 54%

Les, cursus 60% 28% 27% 35%

voorbeelden/instructies internet 27% 39% 21% 33%

Lezen/oefeningen boek 19% 28% 25% 26%

doet wel eens een workshop 7% 27% 14% 20%

Leren via tv/dvd 6% 4% 5% 5%

 
Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): alleen beoefenaars (april 2013) die vermeldden dat ze iets doen om beter 
te worden, om te leren: N=1.088. Omdat meerdere antwoorden mogelijk waren, is de som van percentage per kolom 
hoger dan 100. 

Tabel 14   
Percentage beoefenaars dat geregeld onder deskundige 
begeleiding oefent of studeert per discipline

Tabel 15  
Podia die men de afgelopen twaalf maanden heeft benut 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50%

via vereniging of club

via mijn groep

via centrum of muziekschool

ruimte op school

regelen we zelf

anders dan genoemd

45%

14%

12%

5%

17%

18%

discipline Met deskundige begeleiding

beeldend 28%

Muziek 62% 

dans 83% 

Theater 77%

Creatief schrijven 0%

Media* 21%

 
Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): respon
denten die aangaven regelmatig te oefenen/studeren om 
beter te worden of te leren naar hoofddiscipline (N=647). 
* Media omvat kunstzinnige fotografie, film, video en 
computerkunst.

soort podium %

Ruimte in zalencentrum, buurthuis, kerk, etc. 54

Theater-, dans- of concertzaal 31

openbare ruimte buiten 24

digitale podia op internet 22

Festivals, concoursen 15

Café, horeca 11

Tijdschriften, kranten, gedrukte media 12

galerie, museum, expositieruimte voor kunst 8

 
Beoefenaars van amateurkunst (steekproef): alleen 
respondenten die gebruik maakten van een of meer 
soorten podia om voor publiek op te treden of hun werk 
aan publiek te laten zien of lezen (N=602). 
Omdat meerdere antwoorden mogelijk waren, is de som 
van percentages hoger dan 100.
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dat de overgrote meerderheid van de beoefenaars (91%) vindt dat er in hun 
omgeving voldoende voorzieningen zijn voor hun kunstzinnige vrijetijdsac
tiviteiten. Verreweg de meeste beoefenaars (driekwart tot ruim 80%) vinden 
voorzieningen om iets te doen en te maken, om te oefenen, te repeteren en 
te leren in hun eigen gemeente en hoeven daar niet voor naar een andere 
gemeente of stad. Voor podia en tentoonstellingsruimte moet een derde van 
de beoefenaars (ook) naar buiten de eigen gemeente of stad. 

Aan degenen die het voorzieningenniveau in hun omgeving onvoldoende 
vonden (bijna een tiende) is gevraagd welke hiaten ze zagen. Amateurkunste
naars moeten wel eens roeien met de riemen die ze hebben. Zo vertelt een res
pondent dat zijn koor van dertien personen oefent in het atelier van een van de 
leden. De ruimte is eigenlijk te klein en akoestisch ongeschikt en beperkt het 
koor om nieuwe leden toe te laten. Een ander zit op balletles, maar zou eigen
lijk liever urban dance doen, alleen is dat binnen de eigen gemeente niet voor
handen. Ook meldt een aantal beoefenaars dat ze tegenwoordig verder moeten 
reizen dan vroeger en dat de oefenruimte ongeschikt of onzeker (tijdelijk) is.

Aan de beoefenaars die les hebben, een cursus volgen of wel eens een 
workshop doen is tevens gevraagd om het aanbod waar ze gebruik van ma
ken op een aantal punten te beoordelen en te waarderen. Ze zijn het meest 
tevreden over de docent/begeleider en over de bereikbaarheid van de loca
tie. De organisatie van de lessen en de inrichting van de locatie scoren ook 
goed en de prijs is voor ruim driekwart van de beoefenaars ook in orde. Twee 
derde vindt tevens dat het niveau van de cursus goed is: niet te hoog en te 
laag. Dat beoefenaars tevreden zijn over deze voorzieningen is niet bijzon
der verrassend omdat je mag aannemen dat mensen kiezen voor activiteiten 
die goed bereikbaar en van het gewenste niveau zijn. Het is voorstelbaar dat 
mensen hun keuzes aanpassen aan lokale mogelijkheden. Als er bijvoor
beeld geen barbershopkoor voorhanden is, kiezen ze voor het wel aanwezige 
kamerkoor. Het is tevens aannemelijk dat hoe specifieker de behoeften en 
hoe hoger de kwaliteitseisen van de beoefenaar zijn, des te groter de be
reidheid is hiervoor te reizen. Nader onderzoek – onder meer onder degenen 
die stoppen met amateurkunstbeoefening – moet meer inzicht geven in de 
manier waarop en de motieven waarmee beoefenaars keuzes maken en in 
de kenmerken waarop ze het aanbod beoordelen. 

In verband met bezuinigingen op de lokale infrastructuur voor amateur
kunst en buitenschoolse kunsteducatie is aan beoefenaars gevraagd of er in 
2011 of 2012 geschikte en bereikbare voorzieningen voor hen zijn weggeval
len. Dat lijkt vooralsnog mee te vallen: 4% meldt dat dit sinds januari 2012 
het geval is en 3% signaleert dat het (ook) al voor 2011 gold. Dit mag echter 
niet zonder meer toegeschreven worden aan bezuinigingen. Voorzieningen 
kunnen ook wegvallen door bijvoorbeeld pensionering van een docent of 
doordat een koor ermee ophoudt wegens gebrek aan belangstelling.

Conclusies en aandachtspunten voor beleid 

Bereik van amateurkunstbeoefening
Volgens diverse statistische onderzoeken ligt het percentage beoefenaars 
van een of andere vorm van amateurkunst sinds de jaren tachtig van de 
vorige eeuw tussen ruwweg 40 en 50 procent van de Nederlandse bevolking  
vanaf zes jaar. Beeldend werk (in de breedste zin) en muziek (zingen in een 
koor en/of een instrument bespelen) zijn steeds het populairst. Cijfers  
over langere periodes en uit verschillende onderzoeken wijzen op een 
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toenemend percentage beoefenaars tussen 1995 en 2003 en daarna op een 
daling. Een verklaring voor deze daling is op dit moment niet te geven. Zo 
zouden we bijvoorbeeld willen weten of andere vormen van vrijetijdsbeste
ding (sport, uitgaan, lezen, televisiekijken) net als amateurkunstbeoefening 
en cultuurconsumptie sinds 2007 eveneens terrein hebben verloren.14

Sociaal-demografisch profiel van beoefenaars 
Anno 2013 zijn beoefenaars van amateurkunst jonger, vaker vrouw en iets 
hoger opgeleid dan nietbeoefenaars. Kinderen en jongeren zijn oververte
genwoordigd, ouderen vanaf 65 jaar ongeveer evenredig vertegenwoordigd 
en volwassenen tussen de 35 en 65 jaar ondervertegenwoordigd ten op
zichte van hun aandeel in de bevolking van zes jaar en ouder. Inkomen en de 
regio waar men woont doen er niet of nauwelijks toe. Wie aan amateurkunst 
doet is ook op andere gebieden (receptieve cultuurdeelname, sport en vrij
willigerswerk) actiever dan wie dat niet doet. 

Beoefenaars zijn in 2013 gemiddeld ouder dan in de jaren tachtig.  
De kunstzinnige burger liet in1991 een met het toenemen van de leeftijd 
afnemend percentage beoefenaars zien. In 1998 constateerden De Haan  
en Knulst al dat het percentage oudere beoefenaars behoorlijk was toege
nomen ten opzichte van de jaren tachtig.15 Deze trend zette zich door tot en 
met 2007: terwijl het percentage beoefenaars tussen de 35 en 65 jaar daal
de ten opzichte van 2003, nam het percentage beoefenaars van 65+ verder 
toe. Nader onderzoek moet uitwijzen of dat komt doordat meer mensen op 
oudere leeftijd amateurkunst als zinvolle vrijetijdsbesteding (her)ontdekken 
of doordat veel mensen die voor hun 65ste al aan amateurkunst deden dat 
daarna blijven doen. 

Patronen van amateurkunstbeoefening
Bijna twee derde van de amateurkunstbeoefenaars doet min of meer ge
regeld, het hele jaar door iets aan zijn hobby: dagelijks, wekelijks of maan
delijks. Ruim een derde doet af en toe of tijdelijk, gedurende een bepaalde 
periode aan amateurkunst. Hier gaat het om de losse, tijdelijke en kortston
dige verbanden voor kunstbeoefening waarvan het SCP verwacht dat ze in 
de toekomst nog zullen toenemen.16 

Voorzieningen
Iets kunstzinnigs doen en leren maakt deel uit van de vrijetijdsbesteding 
van veel mensen en zij maken daarvoor gebruik van diverse voorzieningen. 
De kunstzinnige burger vergaart de gereedschappen en apparatuur die hij 
nodig heeft en zoekt naar believen al dan niet aansluiting bij een vereni
ging, een club of een informeel verband. Als hij zich verder wil bekwamen in 
zijn kunst volgt hij daarvoor lessen, workshops en cursussen, veelal in zijn 
directe omgeving, zijn eigen dorp of stad, of repeteert en oefent regelma
tig. Zijn kunsten vertoont hij op allerlei plekken, zowel online als offline, op 
speciale ‘kunstpodia’ maar ook in andere ruimten. De kunstzinnige burger is 
goed te spreken over de beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van 
lokale voorzieningen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat mensen hun 
kunstzinnige hobby aan de wilgen hangen omdat voorzieningen weggevallen 

14 Boelhouwer et al., ibidem. 
15 De Haan en Knulst (1998). De kunstzinnige burger wordt ouder.
16  Van den Broek, red. (2010). Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd, p. 235.
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zijn door bezuinigingen. Wel zijn er signalen dat kunstzinnige burgers keu
zes aanpassen aan lokale mogelijkheden of genoegen nemen met wat er 
lokaal voorhanden is of wellicht wat betaalbaar is. 

Vooruitzichten en aandachtspunten voor beleid
De laatste jaren maken overheden een terugtrekkende beweging en  
leggen ze steeds meer verantwoordelijkheid bij de culturele sector en  
het particulier initiatief als het gaat om het in stand houden van lokale  
voorzieningen. Uit ons onderzoek kan niet worden opgemaakt dat dit in  
2011 en 2012 al heeft geleid tot het wegvallen van voorzieningen. Het  
onderzoek werd echter in april 2013 gehouden en gevolgen van bezuini 
gingen op de lokale infrastructuur voor amateurkunst en buitenschoolse  
kunsteducatie doen zich in hun volle omvang waarschijnlijk pas in de loop  
van dit en volgend jaar voor. Of die bezuinigingen per saldo ook leiden tot  
minder aanbod – het aanbod van gesubsidieerde instellingen zou immers  
kunnen worden overgenomen door particuliere aanbieders – moet nog  
blijken. Er is genoeg reden om de vinger aan de pols te houden. Mogelijk  
worden kunstlessen voor burgers duurder of valt er aanbod weg waar geen  
andere aanbod voor in de plaats komt. Doordat gemeenten korten op sub 
sidies voor lokale amateurclubs kunnen bijvoorbeeld koren, orkesten en  
toneelverenigingen zich wellicht geen deskundige dirigent of regisseur en  
een geschikte repetitieruimte meer veroorloven. De kunstzinnige burger  
lost dit probleem misschien uit eigen kracht op, maar voor hetzelfde geld  
haakt hij af.

Dat het percentage beoefenaars van amateurkunst onder de bevolking de 
laatste jaren afneemt, kan niet zo maar worden toegeschreven aan bezui
nigingen op de lokale infrastructuur. Die daling zette namelijk al in vóór de 
huidige golf van bezuinigingen. De amateurkunstsector, inclusief de instel
lingen voor buitenschoolse kunsteducatie, doet er goed aan om de trends 
serieus te nemen. Om huidige beoefenaars vast te houden, maar ook om 
potentiële nieuwe beoefenaars te bereiken, moeten voorzieningen naar 
aard, bereikbaarheid en toegankelijkheid zo goed mogelijk aansluiten bij 
hun wensen. Er zijn amateurkunstbeoefenaars in alle leeftijdsgroepen maar 
hun motieven en behoeften variëren met de leeftijd. Bij het ontwikkelen en 
aanbieden van voorzieningen om iets te kunnen doen en maken of om iets te 
leren en er beter in te worden, is daar rekening mee te houden. Dat geldt ook 
voor de manier waarop mensen willen leren: terwijl het aantal beoefenaars 
dat les neemt of een cursus volgt iets lijkt af te nemen, is er inmiddels een 
behoorlijk aantal beoefenaars dat (ook) gebruik maakt van internet om iets 
nieuws te leren. In het SCPrapport Toekomstverkenning kunstbeoefening 
werden deze ontwikkelingen al gesignaleerd en werd ook voorspeld dat ‘snel 

“ de kunStzinnige burger van 
morgen laat zich niet vaStpinnen 
op een bepaalde leeftijd, een 
bepaalde diScipline of een vaSt 
patroon van beoefening”
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kunnen meedoen meer op de voorgrond staat dan geduchte training in ba
sisvaardigheden’, zulks in samenhang met de eveneens toenemende invloed 
van ‘populaire formats’ ten gunste van traditie en de verwachte verdere 
opmars van tijdelijke en incidentele vormen van amateurkunstbeoefening 
ten koste van geregelde, bijvoorbeeld wekelijkse activiteiten.17 De kunstzin
nige burger van morgen laat zich niet vastpinnen op een bepaalde leeftijd, 
een bepaalde discipline of een vast patroon van beoefening. 

Wat blijft zijn de motieven die velen ertoe bewegen om in hun vrije tijd  
individueel of samen met anderen, thuis of buitenshuis iets kunstzinnigs  
te doen: plezier, ontspanning en gezelligheid. Door beeldend werk te ma
ken, te musiceren of te zingen bij een koor, toneel te spelen of te dansen,  
verhalen of gedichten te schrijven of door zich toe te leggen op kunstzin 
nig fotograferen, films te maken of de kunstzinnige mogelijkheden van de  
computer te verkennen en te gebruiken. Wat ook blijft is de behoefte van  
heel veel beoefenaars om daar beter in te worden en om iets nieuws te  
leren. Daar zijn geschikte voorzieningen op redelijke afstand voor nodig.  
De komende jaren zal blijken of de huidige bezuinigingen op gesubsidi 
eerde lokale voorzieningen kunnen worden opgevangen door de markt en  
het particulier initiatief of dat culturele en maatschappelijke waarden  
die volgens Rijk, provincies en gemeenten door amateurkunstbeoefening  
gediend worden onaanvaardbaar in het gedrang komen.

17 Van den Broek (2010). Toekomstverkenning kunstbeoefening, p. 51.
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‘Een groot deel van het oudere publiek ziet in 
cultuurparticipatie een tweede kans om zich te 
ontwikkelen’
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de grijze golf:  
ouderen als doelgroep 
Kees vuyk

In juni van dit jaar sloten twee ministeries, vier fondsen, een kennisinstituut 
en een landelijke vereniging met elkaar een convenant, waarin ze afspraken 
gezamenlijk meer aandacht te schenken aan de cultuurparticipatie van 
ouderen.1 

Dit convenant kwam niet geheel uit de lucht vallen. Kunstfactor, een van 
beide voorgangers van het kennisinstituut, werkte als sectorinstituut voor 
de amateurkunst al langer samen met enkele fondsen om de doelgroep 
ouderen in de culturele sector meer in het zicht te krijgen, zowel bij instel
lingen voor amateurkunst en professionele kunstinstellingen als bij beleid
smakers. Daaruit waren al een verkennend onderzoek naar kunstbeoefening 
door ouderen 2 en een vergelijkende studie naar het beleid voor cultuur
participatie door ouderen in enkele Europese landen, de Europese Unie en 
Nederland voortgekomen.3 Ook de essaybundel Lang leve kunst (2013) die 
bij de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam werd gepresenteerd, was een initiatief van 
deze partners. 
 
vergrijzing
In 2011 had Boekman, het tijdschrift voor cultuur en beleid, in het thema
nummer De vergrijzing 4 ook al aandacht geschonken aan ouderen als doel
groep in de cultuursector. Deze titel verwijst deels naar de plotselinge druk
te rond het thema. Ook in het algemeen is de maatschappelijke aandacht 
voor vergrijzing de laatste jaren snel gestegen. Hoewel de eerste voorspel
lingen al dateren uit 1993, zijn beleidsmakers er vooral sinds de millenni
umwisseling van doordrongen geraakt dat de demografische ontwikkelingen 
om een reactie vragen.5 In 2040 zal zo’n 25% van de bevolking in Nederland 
bestaan uit mensen ouder dan 65 jaar.6 In de jaren daarna blijft dat getal 
lange tijd constant, maar binnen deze groep zal het aandeel 80plussers 
nog groeien. Al die mensen vragen pensioen en de alleroudsten ook (veel) 
zorg. De samenleving zal zich daarop moeten voorbereiden. De Europese 
Commissie benoemde daarom het jaar 2012 tot het Jaar van het actief 
ouder worden en de intergenerationele solidariteit. Doel was om vooral ook 
de positieve kanten van het ouder worden te belichten en duidelijk te maken 
dat ouderen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 
Hier komt de cultuursector in beeld. Cultuurparticipatie kan ouderen helpen 
actief te blijven, is een van de aannames.7 Bovendien is het aannemelijk dat 
de cultuursector een terrein is waarop ook mensen van gevorderde leeftijd 
actief kunnen zijn. Uit deze gedachtegang komt het convenant voort. 

Het convenant is in meer opzichten opmerkelijk. De departementen  
Cultuur en Welzijn trekken voor het eerst sinds lange tijd weer samen op.  
Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw was dit normaal, maar daaraan 
kwam in 1982 een einde toen de toenmalige regering besloot ‘cultuurbeleid 
geen onderdeel van een breed welzijnsbeleid te laten zijn’.8 Voor het cultuur
beleid werd vanaf die tijd artistieke kwaliteit de belangrijkste doelstelling.  
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Vanaf 1999 – toen Rick van der Ploeg staatssecretaris was van cultuur – 
zijn weliswaar steeds pogingen ondernomen dit doel aan te vullen met meer 
algemeen maatschappelijke doelen, zoals het betrekken van jongeren en 
allochtonen bij de cultuur, maar die pogingen waren weinig succesvol, juist 
omdat in het beleid artistieke kwaliteit voorop bleef staan. Pas recent is er 
een duidelijke herziening opgetreden, toen ondernemerschap deze kwaliteit 
kwam aanvullen als gelijkwaardig criterium bij de beoordeling van subsi
dieaanvragen door zowel de Raad voor Cultuur als de overheidsfondsen 
voor cultuur. De cultuurnota van staatssecretaris Zijlstra uit 2011, die deze 
wending in het beleid verankert, heet dan ook Meer dan kwaliteit. De achter
grond is een meer economische benadering van de cultuursector. 

De gedachte dat cultuur ook een bijdrage kan leveren aan doelen voor 
welzijn en zorg is wel terug te vinden in gemeentelijke beleidsnota’s, maar is 
in het rijksbeleid van de afgelopen decennia zo goed als afwezig. Daarom is 
het opmerkelijk dat het convenant begint met: ‘Dit convenant komt voort uit 
de overtuiging dat cultuurparticipatie bijdraagt aan gezondheid, het welzijn, 
het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van ouderen.’ 9 Met deze 
uitspraak komt het Nederlandse cultuurbeleid overigens wel meer in de pas 
te lopen met de landen om ons heen, waar denken in termen van maat
schappelijk nut van de kunsten heel gebruikelijk is en waar ook aardig wat 
onderzoek gedaan is om deze gedachte empirisch te ondersteunen, overi
gens niet voor iedereen even overtuigend.10

Wat ook opvalt aan het convenant is dat ondanks het grote aantal 
partners er niettemin één type partner ontbreekt: professionele kunstin
stellingen. Hoewel het convenant ten doel heeft om zowel de actieve als 
receptieve cultuurparticipatie van ouderen te bevorderen, lijkt de nadruk 
toch te liggen op activiteiten die men als amateur of vrijwilliger (in de vrije 
tijd) onderneemt. 

In de culturele sector bekijken velen de nieuwe aandacht voor ouderen 
als doelgroep van het cultuurbeleid in de culturele sector met enige scepsis. 
‘Waar is het voor nodig?’ is een veelgehoord commentaar… Ouderen zijn im
mers al goed vertegenwoordigd, zo niet oververtegenwoordigd, in het publiek 
van toneelvoorstellingen en concerten en onder museumbezoekers. De grijze 
golf heeft onze cultuurtempels allang bereikt. Kijk naar de rapporten die het 
SCP met enige regelmaat produceert over cultuurparticipatie. De stereotiepe 
lezer van literatuur en bezoeker van kunsttentoonstellingen, concerten en 
toneelvoorstellingen is vrouw, ouder dan 55 jaar en hoog opgeleid.11 Als het 
gaat om actieve cultuurparticipatie – het zelf beoefenen van een kunstvorm 

1   Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, het Fonds Sluyterman van Loo, het Rooms Catholijk Arme Ouden 
Kantoor (RCOAK, een van de oudste charitatieve instellingen van Nederland), 
het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSB Fonds, het Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst en de Vereniging Nederlandse Organisatie voor 
Vrijwilligerswerk. Voor de tekst van het convenant zie de website van het project 
Lang leve kunst: www.langlevekunst.nl.

2  Hortulanus, Jonkers en Stuyvers (2012). Kunstbeoefening met ambitie.
3  Franssen en Vuyk (2013). Ouderen en cultuurparticipatie. 
4  Boekman 86, voorjaar 2011.
5  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1993). Ouderen voor ouderen.
6  CBS (2013). Bevolkingspiramide.
7  Zie Franssen en Vuyk, ibidem, p. 14.
8  Pots (2006). Cultuur, koningen en democraten, p. 326.
9  Ministerie van OCW e.a. (2013). Ouderen en cultuur, p. 1.
10   Zie Franssen en Vuyk, ibidem; Belfiore and Bennett (2007). Rethinking the social 

impact of the arts.
11   Bijvoorbeeld Van den Broek, De Haan en Huysmans (2009). Cultuurbewonderaars 

en cultuurbeoefenaars. 
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als amateur zonder enige professionele aspiratie  dan is de invloed van  
de vergrijzing weliswaar minder sterk zichtbaar, maar uit de cijfers blijkt  
nog altijd dat ook hier ouderen hun partijtje goed meeblazen. Van de  
6579 jarigen is 39% nog actief, tegen gemiddeld 47% van de leeftijdsgroe
pen van 2064 jaar.12 Als we in aanmerking nemen dat tegenwoordig de 
meeste mensen de 75jarige leeftijd in goede gezondheid halen en dat pas 
in de jaren daarna gezondheidsproblemen de maatschappelijke participatie 
in het algemeen bemoeilijken, dan mogen we aannemen dat de groep 6575 
jarigen qua actieve kunstbeoefening zich nauwelijks onderscheidt van het 
algemene beeld.13 Ook hier geldt dus: waarom dan toch juist deze doelgroep 
apart uitlichten, benaderen, ondersteunen?

In dit artikel wil ik deze scepsis serieus nemen. Ik wil daarom nagaan  
of er goede redenen zijn om ouderen als doelgroep van culturele instel
lingen apart aandacht te geven. Anders gezegd: onderscheidt de groep 
ouderen zich zodanig van het algemene publiek voor culturele instellingen 
dat een eigen benadering gerechtvaardigd is? Ik zal verschillende kenmer
ken van de doelgroep ouderen de revue laten passeren en nagaan of dit 
kenmerk de doelgroep wezenlijk onderscheidt van de groep volwassenen 
in het algemeen en zo ja of dit kenmerk aanknopingspunten bevat voor een 
toegespitste benadering van deze groep als potentiële cultuurparticipan
ten. Na de beantwoording van deze vraag zal ik nog even terugkeren op de 
meer algemene kwestie hoe gerechtvaardigd de recente aandacht voor deze 
doelgroep is.

Leeftijd
Ouderen zijn ouder dan het gemiddelde. Maar maakt hen dat ook anders 
dan het gemiddelde? Laat ik eerst proberen de term ouderen duidelijker te 
omschrijven. Wanneer is iemand een oudere? Een formeel breukpunt is de 
pensioenleeftijd: 65 jaar, de komende jaren langzaam opschuivend naar 67 
jaar. Zijn ouderen de 65plussers? Er zijn redenen om die grens te kritiseren 
als te formeel. Ten eerste is het de afgelopen jaren gebruikelijk geworden 
dat mensen voor hun 65ste stoppen met werken. De politiek begint daar nu 
tegengas aan te geven, maar het zal nog lang duren totdat iedereen pas met 
67 jaar met pensioen gaat. Op dit moment werkt van de 6165jarigen nog 
slechts een minderheid. En die groep werkt anders dan de jongeren. Hoewel 
er zeker toegewijde, zelfs fanatieke en succesvolle werkers tussen zullen 
zitten, is hun oriëntatie niet meer die van het opbouwen van een carrière. 
Dat lijkt me een opvallend kenmerk van de groep ouderen: hun levensoriën
tatie is anders: minder toekomstgericht en meer betrokken op het heden. 

In het algemeen zijn er twee zaken die volwassenen hevig bezighouden 
en die hun maatschappelijke rol bepalen: het werken aan een carrière en 
het opvoeden van kinderen. Wanneer deze twee zaken niet langer het leven 
sturen, komen mensen in een andere levensfase, waarin ze een nieuwe rol 
moeten aannemen en nieuwe zingevende activiteiten moeten vinden, veelal 
activiteiten die hen niet door de omstandigheden (gezin, werk) worden  
aangereikt, maar die ze zelf moeten kiezen. Gezin en carrière verliezen voor 
de meeste mensen hun belang rond het zestigste levensjaar. De kinderen 
zijn volwassen en hebben hun ouders niet meer echt nodig. In het werk is 
duidelijk geworden wat iemands grenzen zijn. Kinderen en werk kunnen 
mensen nog altijd bezighouden, maar ze zijn niet meer de allesbepalende 
factoren. Daarom wil ik voorstellen, net als Kim de Groote doet in een Duits 
onderzoek en aan wie ik het voorafgaande ook grotendeels heb ontleend,  
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de grens voor wie we als ouderen benoemen te leggen op 60 jaar.14 Ouderen  
zijn de volwassenen die niet meer voortgestuwd worden door de drang iets 
op te bouwen en niet meer vastzitten in de kaders die daarbij horen. Oude
ren moeten de zin van hun leven misschien wel voor het eerst in hun leven 
zelf bepalen.

Dit levert meteen een kenmerk op dat relevant is voor de cultuurparti
cipatie: de behoefte van ouderen om de dreigende leegte in het bestaan te 
vullen en zelf opnieuw zin aan het leven te geven. Wie midden in het leven 
staat met werk en gezin heeft minder behoefte om na te denken over wat de 
zin van alles is, zo hij daar al tijd voor zou hebben. Mensen in het spitsuur 
van het leven zijn ook notoir moeilijk te bereiken voor culturele instellingen. 
Als ze aan cultuur doen, dan is dat in het kader van de opvoeding van de 
kinderen of van hun werk. Voor zichzelf zoeken ze in hun schaarse vrije tijd 
vooral rust en ontspanning. Het ontbreekt hen niet alleen aan tijd om met 
kunst bezig te zijn, hun hoofd staat er ook niet naar. Zeker participatie aan 
vormen van hogere cultuur, die inspanning vragen en twijfels oproepen, past 
slecht bij deze groep. Maar als de zingevende kaders wegvallen, ontstaat er 
nieuwe ruimte in het leven, ruimte om voorbij de kaders te kijken. Cultuur
participatie in welke vorm ook komt in het zicht om die ruimte in te vullen. 

Homogeen is de groep zestigplussers overigens niet. Een belangrijke 
scheidslijn is die tussen de gezonde en hulpbehoevende ouderen. Tot 75 
jaar zijn de meeste mensen in onze samenleving gezond oud. Daarboven 
komen langzaamaan kwalen en gebreken het leven bemoeilijken. Ik richt mij 
hierna uitsluitend op de groep grotendeels gezonde ouderen. Is er iets dat 
een eigen benadering voor deze groep in het cultuurbeleid rechtvaardigt?  
Er is alle reden om ook de cultuurparticipatie van de 75plussers eens uit
voerig te bekijken, maar dat vraagt, denk ik, om een meer uitgebreide studie, 
omdat hier ook de eventuele therapeutische effecten van kunst in meege
nomen moeten worden. Een interessant thema, dat zeker, en ook een thema 
waarover we nog veel te weinig weten, maar juist dat is de reden dat ik het 
hier laat liggen.15 

Intussen stel ik vast dat er alvast één kenmerk is dat personen van  
60 jaar en ouder onderscheidt van volwassenen in het algemeen: hun om
standigheden doen vermoeden dat de vraag naar de zin van het bestaan hen 
meer bezighoudt dan de jongere volwassenen die teveel in beslag genomen 
worden door gezin en carrière om die vraag te kunnen stellen. Dat maakt 
hen in elk geval potentieel een kansrijke publieksgroep voor de culturele 
sector. Is niet met het wegvallen van de religie, kunst in onze samenleving 
het terrein geworden waar mensen het antwoord zoeken op zinvragen en 
troost vinden wanneer die antwoorden uitblijven? 16 

12  Van den Broek (2010). FAQs over kunstbeoefening in de vrije tijd, p. 14.
13   Vanwege deze gezondheidsknik, maar ook om andere redenen is de leeftijds

categorie 6579 die Van den Broek maakt in FAQs over kunstbeoefening in de vrije 
tijd minder gelukkig gekozen. Hieronder zal ik argumenteren dat wanneer we over 
ouderen en cultuurparticipatie spreken het zinnig is om twee leeftijdscategorieën 
te onderscheiden: 6075 en boven de 75.

14  De Groote (2012). Entfalten statt liften? 
15   In de praktijk gebeurt overigens al heel wat rond deze doelgroep. Vooral  

dementerende ouderen lijken met de kunsten goed bereikt te kunnen worden.
16   Deze these is in de jaren tachtig van de vorige eeuw welsprekend verdedigd  

door (onder anderen) de Duitse filosoof Odo Marquard, bijvoorbeeld in zijn boek  
Aesthetica und Anaesthetica (1989).



deathmetal  
drummer 
herman seuren (32),  
leraar Mens en Maatschappij

 
‘Ik was onlangs bij een concert van 
Kraftwerk in Eindhoven en toen ik 
daarover een berichtje op Facebook 
postte, kreeg ik heel verbaasde 
reacties. Als drummer in een band 
die death of trashmetal speelt, 
verwachten mensen dat kennelijk 
niet. Maar ik ben heel breed geïnte
resseerd in muziek. 

We zijn in 1998 begonnen met 
onze band Defcon One. De gitarist 
die een metalbandje wilde beginnen, 
kwam via mijn broer bij mij terecht. 
Met een zanger, nog een gitarist en 
een bassist hebben we in die be
gintijd heel veel live gespeeld. Rond 
2004 kakte het door studie, werk of 
kinderen een beetje in. Maar in 2006 
heb ik het samen met die eerste 
gitarist weer opgepakt. Met een an
dere zanger en bassist zijn we onder 
dezelfde naam verder gegaan. We 
spelen nu nauwelijks nog live, maar 
richten ons meer op het maken van 
albums. Het is wel jammer dat we 
dat vooral in eigen beheer moeten 
doen, terwijl we in de begintijd voor 
het maken van een demo wel bij een 
label terecht konden.

Ik ben ooit tijdens de muziekles 
gegrepen door de drums. Ik weet 
nog dat ik thuis kwam en nog steeds 
zat te trommelen. Ik heb toen zelf 
een drumstel gekocht en ben op les 
gegaan. Op een gegeven moment 
begon ik die lessen minder leuk te 
vinden. Het was toch vooral oefe
ningetjes doen. Ik vond het leuker 
om zelf muziek te schrijven en na te 
denken over welke rol je daarin als 
drummer speelt. Door veel samen 
te spelen werk je onwillekeurig toch 
aan je techniek. Je wilt je muziek be
ter laten klinken en dan denk je na 
over hoe je dat kunt bereiken. Ik heb 

later nog wel eens een aantal lessen 
genomen, maar je ontwikkelt je toch 
vooral door te doen.

Misschien had ik toen we be
gonnen wel de ambitie om door te 
breken. Inmiddels zie ik het spelen 
in Defcon One echt als hobby. Ik vind 
het tof om samen muziek te maken. 
Dat is wat ons allen bindt, hoewel 
de zanger inmiddels ook een goede 
vriend van me is geworden. We heb
ben nooit concessies willen doen. 
Misschien zijn we daardoor nooit 
echt groot geworden. Ik vind wel dat 
onze muziek nu meer kwaliteit heeft. 
In ons genre durf ik best te zeggen 
dat wij goed zijn. Tegelijkertijd denk 
ik wel eens na over hoe het zou zijn 
om een heel ander genre te spelen. 
Drummen in een jazzband lijkt me 
bijvoorbeeld ook wel tof.’

“ je wilt je muziek 
beter laten klinken 
en dan denk je na 
over hoe je dat kunt 
bereiken”
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Inkomen en vrije tijd
Wanneer je mensen vraagt waarom ze niet deelnemen aan het bonte geheel 
van activiteiten dat de kunstensector biedt, dan zijn de meest genoemde re
denen: geen tijd, geen geld (naast geen zin of: niets voor ons soort mensen).17 
Als we nu nagaan in hoeverre deze redenen gelden voor de groep ouderen, 
zoals zojuist omschreven, dan valt onmiddellijk op dat in elk geval tijd bij 
deze groep weinig kracht heeft. Ouderen hebben gemiddeld juist meer tijd. 
Gezin en carrière slokken hun tijd immers niet meer op. Ouderen hebben de 
tijd om dingen te doen waar ze vroeger niet aan toe kwamen. Dingen die niet 
te maken hebben met de eerste levensbehoeften, zoals kunst beoefenen en 
genieten. In dit opzicht is de oudere doelgroep ideaal voor de cultuursector. 

Inkomen is lange tijd wel een drempel geweest voor ouderen om te par
ticiperen aan cultuur. In de AOW zitten stond tot voor kort gelijk aan nette 
armoede: je hebt genoeg geld voor de basisbehoeften, maar er is nauwelijks 
ruimte voor luxe uitgaven en uitgaven voor cultuur mogen we rustig onder 
die laatste noemer scharen. Maar dat beeld is aan het kantelen. Oud zijn 
staat niet meer gelijk aan armoede.18 Veel ouderen hoeven niet meer alleen 
rond te komen van de AOW, maar hebben daarnaast een pensioen, spaar
geld en een eigen huis. 

Al deze feiten zijn overigens bekend en al vaker bediscussieerd in ver
band met de cultuurparticipatie van ouderen.19 Laat ik daarom een poging 
doen het beeld verder te nuanceren. 

De jongste groep ouderen (6065 jaar) heeft ofwel nog inkomen uit arbeid 
ofwel meestal een behoorlijke inkomensvoorziening, zoals een prepensioen of 
een uittredingsregeling. Voor de echte ouderen, zij die geboren zijn voor 1940, 
dus de mensen die nu 73 of ouder zijn, is de situatie dikwijls minder rooskleu
rig. Velen moeten rondkomen van AOW plus een klein pensioen, al zijn onder 
deze groep ook nog altijd behoorlijk wat mensen die in goeden doen verkeren.

De conclusie lijkt me gerechtvaardigd dat voor de groep ouderen tussen 
de 60 en 75 jaar, het argument geen geld voor cultuurparticipatie niet erg 
overtuigend is. Er zullen zeker nog ouderen zijn die zich geen luxe kunnen 
permitteren, maar voor de meesten in deze groep geldt dat ze over voldoen
de inkomen beschikken om culturele activiteiten te kunnen bekostigen. En 
deze groep zal de komende jaren nog toenemen, naarmate de vooroorlogse 
generatie uitsterft en er steeds meer ouderen komen met goede pensioe
nen dan wel eigen vermogen. Dus zowel qua tijd als inkomen zijn ouderen 
een interessante doelgroep voor culturele instellingen. Er is dan ook reden 
om kritisch te kijken naar de bestaande voordeelregelingen voor oude
ren, kortingspassen en dergelijke. Enkele decennia geleden toen dit soort 
regelingen in zwang kwam, waren er goede redenen voor. Ouderen hadden 
toen steeds vaker wel zin en tijd om aan cultuur te doen, maar niet het geld. 
Nu de inkomenspositie van ouderen zo verbeterd is, is het motief voor deze 
regelingen weggevallen. In elk geval zou de leeftijd waarop je er gebruik van 
kunt maken omhoog kunnen naar boven de 70 of zelfs 75 jaar. 

Ik ben op zoek naar redenen voor culturele instellingen om ouderen 
apart te behandelen. Op de kenmerken vrije tijd en inkomen steekt deze 
groep gunstig af bij het gemiddelde van de bevolking. Dat kan reden zijn  

17   Zie bijvoorbeeld de bijdrage aan het Jaarboek actieve cultuurparticipatie 2011  
van Van Eijck, Van Bree en Derickx.

18  SCP en CBS (2010). Armoedesignalement 2010. 
19  Zie bijvoorbeeld de bijdrage van Paul Schnabel in Lang leve kunst (2013).
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om juist met deze groep een intensieve binding aan te gaan. Ze hebben  
de cultuursector iets te bieden. Ouderen kunnen vrijwilligerswerk doen  
(dat gebeurt overigens al op enige schaal). En men kan ze vragen om eens 
een extra donatie te doen. 

Deze punten bieden echter geen aanknopingspunten voor een beleid om 
deze doelgroep extra tegemoet te komen. Dat geldt wel voor een afgeleide 
van het kenmerk vrije tijd. Ouderen hebben weliswaar meer vrije tijd dan ge
middeld, maar naarmate ze ouder worden, verschuift wel het tijdstip waarop 
ze over die tijd kunnen beschikken. Uit onderzoek blijkt dat ouderen minder 
graag ’s avonds de deur uitgaan en laat thuiskomen.20 Dit geldt vooral voor 
de groep boven de 75 jaar, maar ook bij de wat jongere ouderen speelt het 
mee. Degenen die niet in steden wonen, vinden vaak het tijdstip waarop cul
turele activiteiten plaatsvinden, de avond, een belemmering om eraan deel 
te nemen. Culturele instellingen die ouderen aan zich willen binden, zullen 
daarmee rekening moeten houden en meer activiteiten overdag of vroeg 
op de avond moeten organiseren. Het is trouwens niet ondenkbaar dat ook 
andere doelgroepen daarvan graag gebruik zullen maken. 

opleiding
In het onderzoek naar cultuurparticipatie is opleiding een van de belangrijk
ste parameters. De meerderheid van de bezoekers van culturele manifesta
ties is hoger opgeleid, blijkt steeds weer uit onderzoek. Dat geldt ook, maar 
in mindere mate, voor de beoefenaars van amateurkunst. Tegelijk weten 
we dat ouderen oververtegenwoordigd zijn in het cultuurminnend deel van 
de bevolking. En om dit plaatje te competeren heeft ook sekse invloed op 
cultuurparticipatie. Vrouwen zijn in het algemeen meer betrokken bij kunst 
dan mannen. Betekent dit nu dat de typische kunstliefhebber een oudere, 
hoogopgeleide vrouw is? Die conclusie gaat volgens mij te ver. 

Hier stuiten we op een vraagstuk dat nadere beschouwing waard is: de 
relatie tussen ouderen en opleiding. Is het niet juist zo dat onder ouderen, 
geboren voor 1953, het opleidingsniveau gemiddeld lager is dan algemeen 
onder de bevolking? De grote groei van deelname aan hoger onderwijs vond 
immers pas na 1953 plaats? Onder de huidige 60plussers zijn er dus nog 
velen die niet van die groei hebben kunnen profiteren. Vooral voor vrouwen 
werd het pas later gebruikelijk dat zij doorstromen naar het hoger onderwijs. 
Het kan daarom niet zo zijn dat het cultuurpubliek in hoofdzaak bestaat uit 
hoger opgeleide ouderen, want daarvan zijn er niet zoveel. Vooral oudere 
vrouwen, onmiskenbaar een belangrijk deel van de cultuurparticipanten, 
zijn in het algemeen minder hoog opgeleid. 

Dit werpt een nieuw licht op de algemene veronderstelling dat het 
publiek voor de kunsten voornamelijk bestaat uit hoger opgeleiden. Als die 
veronderstelling waar zou zijn, dan zouden oudere vrouwen massaal afwezig 
zijn bij culturele manifestaties en dat is onjuist. 

“ een groot deel van het oudere 
publiek ziet in cultuurparticipatie 
een tweede kanS om zich te 
ontwikkelen”
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Misschien moeten we verder kijken dan opleiding als het gaat om  
wat de interesse in kunst beïnvloedt. Een hogere opleiding correleert po
sitief met de belangstelling voor kunst, maar die correlatie zegt niets over 
causaliteit. Misschien is niet opleiding de doorslaggevende factor, maar  
dat waar opleiding een teken van is, namelijk intelligentie of meer algemeen 
het talent om te leren, nieuwe informatie op te nemen en te verwerken. Dat 
talent mogen we aanwezig veronderstellen bij degenen die hoger onderwijs 
gevolgd hebben. Maar het talent zit niet noodzakelijkerwijs alleen bij deze 
groep. Het kan ook aanwezig zijn bij degenen die door omstandigheden niet 
de gelegenheid hebben gehad om dit talent te gebruiken voor het volgen van 
hoger onderwijs, zoals het geval is bij een groot deel van de huidige groep 
zestigplussers en dan onder hen vooral de vrouwen.

Als niet opleiding de doorslaggevende factor is bij belangstelling voor de 
kunsten, maar het talent om bezig te zijn met intellectuele zaken zoals de 
kunsten, verklaart dat ook de bekende paradox van het cultuurbeleid, dat de 
groei van het aantal hoger opgeleiden in de tweede helft van de twintigste 
eeuw niet geleid heeft tot een duidelijke toename van het publiek voor de 
kunsten.21 Immers, het opleidingsniveau van de bevolking mag in de recente 
geschiedenis zijn toegenomen, het is niet aannemelijk dat dit ook geldt voor 
het intelligentieniveau. Ook toen de toegang tot een hogere opleiding voor 
veel mensen geblokkeerd was, waren er mensen met grote intellectuele 
vaardigheden en een interesse voor het onbekende. Het is heel goed moge
lijk dat zij hun talenten die ze via onderwijs niet konden ontplooien, ingezet 
hebben door zich met de kunsten bezig te houden. Aangezien opleiding en 
inkomen altijd sterk gekoppeld zijn geweest, deden zij dat vanwege de toe
gangsprijs misschien niet zozeer door bezoek aan theaters en concertzalen, 
maar als toegewijd beoefenaar van amateurkunst – koren, muziekensem
bles – of als lezers en als luisteraars. Het cliché van de Jordaanbewoner die 
een groot kenner van opera blijkt te zijn, past in dit beeld. 

Maar er zijn juist onder deze oudere generaties natuurlijk ook mensen  
die zonder formele opleiding toch een goede carrière gemaakt hebben en 
voor wie geld geen belemmering was om culturele manifestaties te bezoeken. 
Als we de blik nog eens speciaal richten op vrouwen, dan wordt de boven
staande redenering nog krachtiger. Onder de bezoekers van hogere vormen 
van kunst – tentoonstellingen, concerten en theatervoorstellingen – waren 
altijd al veel vrouwen, ook in de tijden dat een formele opleiding voor vrouwen 
niet mogelijk was of zelfs onwenselijk werd geacht. Voor vrouwen was lange 
tijd zich bezighouden met de kunsten een van de zeer weinige mogelijkhe
den om hun intellectuele talenten te ontplooien. In de statistieken tellen zij 
als lager opgeleid, maar dat zegt in het geheel niets over talent noch over 
hun maatschappelijke status. Ook veel vrouwen in de hoogste kringen waren 
laagopgeleid. Toen deze vrouwen hoger onderwijs gingen volgen, veranderde 
dat niets aan hun cultuurparticipatie. Zij bleven hun interesse in de kunsten 
volgen. Maar wel kwam uit de statistieken naar voren dat zich steeds minder 
lager opgeleiden voor de kunsten interesseerden. En dat de toename van 
hoger opgeleiden niet automatisch groei van de cultuurparticipatie betekent.

Er is nog een aspect aan deze complexe relatie tussen opleiding en 
leeftijd dat hier aandacht verdient. Onder de ouderen van nu bevindt zich 
zoals gezegd een flinke groep mensen, niet alleen vrouwen, die niet de kans 

20  Verté en De Mette (2010). Klaar? Actie! 
21  Zie De Haan en Van den Broek (2000). Cultuur tussen competentie en competitie. 
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hebben gekregen hun talenten te ontplooien in het hoger onderwijs. Deels 
heeft deze groep toch wel zijn weg naar de kunsten gevonden, maar deels 
ook niet. Het kwam er gewoon niet van. Nu gezin en carrière minder beslag 
leggen op hun tijd en energie, zijn er velen die alsnog de behoefte voelen 
hun talenten te ontplooien. Ik vermoed dat een belangrijk deel van het 
oudere publiek dat nu zijn weg zoekt in de kunsten, zowel passief als actief, 
gevormd wordt door mensen die in cultuurparticipatie een tweede kans zien 
om zich te ontwikkelen. 

 
subgroepen
Wat betekent dit alles nu voor de cultuurparticipatie van ouderen? Het  
belangrijkste lijkt mij dat we inzien dat de groep ouderen die betrokken is  
bij de kunsten of dat zou willen, uiteenvalt in verschillende subgroepen. 

De eerste (1) is de groep van hoger opgeleiden voor wie cultuurparti
cipatie een onderdeel van hun socialisatie heeft uitgemaakt. Zij doen aan 
cultuur, omdat dat volgens hen hoort. Voor de meesten van hen zal dit ook 
raken aan een innerlijke drijfveer, maar dat geldt niet noodzakelijkerwijs 
voor allen. Gekoppeld aan deze groep is een groep (2) lager opgeleide vrou
wen die het patroon van hun echtgenoten volgen, zo zij het al niet sturen. 
Deze groep bevat zowel vrouwen voor wie betrokkenheid bij de kunsten 
aansluit bij hun talenten en interesses (2a) als vrouwen voor wie dat minder 
het geval is, maar die vooral hun echtgenoot volgen (2b). 

Een derde groep (3) wordt gevormd door de lager opgeleiden die het zon
der formele opleiding toch gemaakt hebben in het leven en die aansluiting 
zoeken bij de groep bij wie zij qua opleiding en ouderlijk milieu niet horen, 
maar waar zij nu vanwege hun status toch bij willen horen. Hun motivatie 
om zich met de kunsten bezig te houden kan zowel extrinsiek als intrinsiek 
zijn. Extrinsiek wanneer het hen alleen gaat om de status die verbonden is 
met cultuurparticipatie, intrinsiek wanneer de kunsten ook een innerlijke 
snaar raken en aansluiten bij talenten en interesses waarvoor hun carrière 
hen geen tijd en ruimte liet.

Ten slotte zijn er groepen van zowel hoger opgeleiden (4) als lager opge
leiden (5) die in hun leven lange tijd geen kans hadden om hun talenten in de 
kunsten te ontwikkelen, maar die, op leeftijd gekomen, aan deze talenten nu 
ruim baan willen geven. 

Uiteraard is er onder ouderen ook een grote groep – in de lijn van mijn 
beschouwing vermoedelijk voornamelijk laagopgeleid – die nooit belang
stelling had voor de kunsten en deze ook als oudere niet heeft. Deze groep 
kan hier buiten beschouwing blijven. 

Het ouderenpubliek is vanwege de complexe relatie tussen opleiding en 
talenten dus bepaald niet homogeen. Culturele instellingen doen er goed aan 
zich dat te realiseren en er consequenties uit te trekken. Vooral de groepen 4 
en 5 bieden kansen. Deze zijn denk ik nog lang niet volledig betrokken bij de 
kunsten. Er zijn ongetwijfeld nog veel ouderen die wel belangstelling hebben 
voor de kunsten, maar nog niet de stap naar participatie gezet hebben. 

Hoe deze twee groepen te bereiken? Educatieve activiteiten lijken hier 
het middel. Veel culturele instellingen richten hun educatieve activiteiten 
nog in de eerste plaats op jongeren. Ze zouden er goed aan doen om oude
ren nadrukkelijk in hun educatieve beleid op te nemen. Belangstelling en 
talent zijn voorwaarden om van kunst te kunnen genieten, maar gebrek aan 
kennis en vaardigheden kunnen verhinderen dat deze tot ontplooiing komen. 
We zien nu al dat het oudere publiek in groten getale afkomt op inleidingen 



dichtersclub

Maria Ros (59),  
ambulant hulpverlener

 
‘Als kind was ik altijd al met taal 
en gedichten bezig. Dan vroeg ik 
aan mijn moeder wat er rijmde op 
school. Jool, was dan haar antwoord. 
En dan werd ik boos, omdat ik dat 
een dom woord vond. Als kind had 
ik al het gevoel welke woorden in 
een gedicht goed bij elkaar pasten. 
Ik schreef bij allerlei gelegenheden 
gedichten. Kennelijk was dat een 
manier voor mij om me uit te druk
ken. Later heb ik daar heel lang niets 
mee gedaan. Maar op een gegeven 
moment begon het toch weer te 
kriebelen. Toen heb ik een cursus 
Creatief schrijven gevolgd bij de LOI. 
Daarin leerde ik meer over dingen 
als metrum en allerlei vormen van 
gedichten. Toen ben ik ook bij een 
schrijfgroep gegaan. 

Het schrijven van gedichten ging 
me best makkelijk af. Maar in de 
schrijfgroep draaide het voorname
lijk om proza en korte verhalen. Voor 
poëzie leken ze minder gevoelig, dat 
sloeg niet echt aan. Toen ik vorig jaar 
geleden aan de Turing gedichten
wedstrijd meedeed, kreeg ik eerst 
bericht dat ik van de ruim 10.000 in
zendingen bij de beste duizend zat. 
Dat vond ik al een aardige prestatie. 
Vervolgens hoorde ik dat ik één van 
de beste honderd was en uiteindelijk 
in de top tien. Dat was natuurlijk 
prachtig, maar ik bleef ook twijfel 
houden. Blijkbaar is er iets in mijn 
gedichten wat anderen aanspreekt, 
maar ik weet zelf niet wat dat is. 
Graag zou ik willen weten waardoor 
iemand een gedicht mooi vindt. 

Daarom heb ik me aangesloten 
bij de Dordtse dichters. Dat is een 
clubje mensen, waar bijvoorbeeld 
ook de stadsdichter van Dordrecht 
lid van is. Eens in de drie weken 
komen we bij elkaar. Telkens spre

ken we dan een thema af voor de 
volgende bijeenkomst. Pas hadden 
we bijvoorbeeld het thema tragiek. 
Je print je gedicht op papier, ver
volgens draag je het voor en daarna 
bespreken we het. Ook krijgen we 
via de stadsdichter af en toe op
drachten. Bijvoorbeeld om je in het 
Merwesteinpark te laten inspireren 
door een boom. Die bijeenkomsten 
vind ik heel leerzaam en motiverend. 
Ik ga er meer door dichten, omdat je 
sneller in een soort dichtersmood 
komt. Anderen in de groep hebben al 
bundels op hun naam staan, ik hoef 
dat niet zo nodig, tenminste nu nog 
niet. Ik wil vooral beter worden en de 
poëzie nog meer doorgronden.’

“ graag zou ik willen 
weten waardoor 
iemand een gedicht 
mooi vindt”
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bij toneelstukken, rondleidingen in musea en graag kunstcursussen volgt 
(zowel gericht op kennis als op actieve beoefening). De eerder genoemde 
behoefte aan zingeving speelt daarbij uiteraard een voorname rol. 

Bij educatieve activiteiten met en voor ouderen moet wel rekening 
gehouden worden met een zeer heterogene groep. Dat geldt vooral voor de 
groep mensen die pas op latere leeftijd ertoe komen de drempel van een 
kunstinstelling te overschrijden. Voor sommigen is alles nieuw. Anderen 
hebben op eigen gelegenheid de kunsten al verkend, maar missen als auto
didact formele kennis. Ook uit het al genoemde Duitse onderzoek van Kim 
de Groote, dat zich speciaal richtte op de behoeften van ouderen die zich als 
amateur verder in een kunstdiscipline willen bekwamen, kwam naar voren 
dat kunsteducatie voor ouderen een vak apart is. De docent zal zich terdege 
moeten verdiepen in de voorgeschiedenis van zijn late pupillen.22 

Door te voldoen aan de behoefte aan cultuureducatie bij ouderen ver
vullen culturele instellingen een grote maatschappelijke functie. Het gaat 
daarbij immers niet uitsluitend om een privébehoefte aan zingeving. Door te 
participeren in de kunsten nemen ouderen ook deel aan het maatschappelijk 
leven. Ze verlaten het huis, komen uit hun privésfeer, ontmoeten anderen, 
delen hun interesses en spreken met elkaar over de dingen die de kunsten 
hun aanreiken, dingen die naar de aard van de kunsten niet uitsluitend 
betrekking hebben op persoonlijke zaken, maar ook de publieke zaak raken. 
Cultuurparticipatie van ouderen heeft verschillende effecten op persoonlijk 
vlak: ouderen worden actiever, dat houdt ze gezonder en maakt ze gelukkiger, 
maar het draagt ook bij aan het actief burgerschap van deze groep.23 Actief 
burgerschap bevorderen is dat niet bij uitstek een taak van culturele instel
lingen? De ondertekenaars van het convenant vinden dat in elk geval wel.

de toekomst
De trend dat ouderen via cultuurparticipatie hun horizon zoeken te ver
groten, zal nog enige tijd voortduren, maar hij is niet onbegrensd. Er zijn 
redenen om aan te nemen dat over tien, twintig jaar de piek bereikt zal zijn. 
Tegen die tijd zal het publiek, vooral het oudere publiek, van de kunsten 
veranderd zijn. 

De huidige grote gemêleerdheid van het oudere publiek voor de kunsten 
komt voort uit het feit dat hoger onderwijs zoals eerder beschreven voor de 
huidige 60plussers niet vanzelfsprekend was. Latere generaties konden er
van profiteren dat onder druk van het heersende meritocratische ideaal een 
beweging is ontstaan om iedereen zoveel mogelijk naar zijn talenten onder
wijs te laten volgen.24 Die beweging is in hoge mate geslaagd. Opleiding naar 
talent is voor vrijwel iedere jongere bereikbaar geworden, afgezien wellicht 
van allochtone jongeren van wie het talent door allerlei andere factoren 
in de schoolcarrière nog niet altijd zichtbaar wordt. Maar ook deze groep 
is gestaag met een inhaalslag bezig. Gevolg is onder meer dat het aantal 
hoogopgeleiden in de samenleving sterk is toegenomen. Van de beroepsbe
volking is nu 35% hoogopgeleid.25 De verwachting is dat dit getal nauwelijks 
meer zal toenemen. 

Als we deze bevindingen projecteren op het toekomstige publiek voor de 
kunsten, dan zal dit publiek qua opleiding in elk geval veel minder heterogeen 
zijn dan nu het geval is. Ook onder het oudere publiek zullen nauwelijks nog 
laagopgeleiden aan te treffen zijn. De noodzaak van specifieke educatie voor 
deze doelgroep zal dus weer verdwijnen. Er zullen ook in de toekomst nog 
ouderen zich met cultuur gaan bezighouden die daar eerder in hun leven niet 
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aan toekwamen, maar die groep is wel goed opgeleid en behoorlijk algemeen 
ontwikkeld. Voor hen moet de aansluiting met wat de kunsten bieden niet al 
te lastig zijn. Geld zal zoals we al zagen ook geen belemmering vormen. 

Wat eventueel wel in de weg zou kunnen staan is dat een groot deel van 
deze groep in de periode van actieve beroepsuitoefening gewend is geraakt 
aan veel vrijheid en zelfstandigheid. Ze konden leven en werk vaak behoor
lijk naar eigen inzicht inrichten. Het is de vraag of dat niet gaat botsen met 
de vaak passieve houding die de cultuurwereld van zijn publiek verwacht. 
De cultuursector is extreem aanbodgericht. Dat geldt voor zowel het aanbod 
van professionele kunstinstellingen als theaters, concertzalen en musea, 
als het aanbod van instellingen voor amateurkunst. Ik vermoed dat als men 
in de toekomst het publiek van oudere hoogopgeleiden wil blijven boeien, 
dat moet veranderen. Instellingen doen er goed aan om zich te beraden 
hoe men het oudere publiek van de toekomst meer inspraak kan geven. 
Sommige theaters werken nu met jongerenpanels die men betrekt bij de 
samenstelling van het programma. De ouderen van straks (en deels nu ook 
al) zouden van die vorm van participatie ook wel eens zeer gecharmeerd 
kunnen zijn. Mijn advies aan kunstinstellingen is daarom: betrek het publiek 
veel meer dan nu het geval is bij het voorbereidende werk, laat ze niet alleen 
proeven van het eindproduct, maar nodig ze uit in de keuken en geef ze daar 
zelfs een taak. Alleen dat garandeert een duurzame betrokkenheid. 

Bovenstaande betekent natuurlijk niet dat ik vind dat culturele instellin
gen zich in de toekomst uitsluitend op de hoogopgeleiden moeten richten. 
Integendeel, het bevat juist de waarschuwing dat bij ongewijzigd beleid het 
publiek voor culturele instellingen nog veel exclusiever zou kunnen worden 
dan nu al het geval is. Dat zou maatschappelijk gezien rampzalig zijn – ik 
kom daar nog op terug – en bovendien geen recht doen aan de maatschap
pelijke betekenis van de kunsten. Want kunst beoefenen en kunst genieten 
zijn wel gerelateerd aan intelligentie en opleiding, maar daarmee niet vast 
verbonden. Sommige kunst vereist inderdaad een bepaald intelligentieni
veau. Die kunst is waarschijnlijk oververtegenwoordigd in het aanbod van 
professionele instellingen. Maar dat betekent niet dat kunst uitsluitend voor 
de groep met meer intellectueel talent waarde kan hebben. 

Ik ben ervan overtuigd dat kunst in elk leven een rol kan spelen, bij men
sen van allerlei slag, talent en interesse. Kijk maar naar hoe kinderen met 
kunst omgaan. Natuurlijk zie je daar niveauverschillen, maar het is niet zo 
dat alleen de slimme kinderen plezier beleven aan kunst. Dat is bij volwas
senen niet anders. Alleen zien we hier de tweedeling dat de gesubsidieerde 
kunst vooral hoger opgeleiden aanspreekt en de andere delen van de bevol
king in hun culturele behoeften bediend worden door de commerciële aan
bieders van kunst (die dan vaak ‘populair’ heet). Dat er verschil in aanbod is 
voor verschillende doelgroepen is vanuit mijn redenering welhaast onver
mijdelijk. Maar niet dat dit aanbod zo keurig verdeeld is tussen gesubsidi
eerd en nietgesubsidieerd. Gesubsidieerde instellingen dienen zich meer 
rekenschap te geven van de verscheidenheid van het publiek, zodat ouderen 
en jongeren, intellectueel of niet, er iets van hun gading kunnen vinden en 
zich erbij betrokken kunnen voelen.

22  De Groote, ibidem.
23  Cohen in Verté en De Mette, ibidem.
24   In Nederland hebben vooral Tsjalling Swierstra en Evelien Tonkens zich met  

dit thema beziggehouden. Zie bijvoorbeeld hun bijdrage in Tegenwicht (2013). 
25  Ik ontleen dit getal aan Schnabel , ibidem.
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publieke steun
Die betrokkenheid zullen de kunsten in de toekomst hard nodig hebben. 
Want het zojuist geschetste effect van de meritocratische beweging heeft 
ook buiten de cultuur gevolgen. Op het ogenblik is de zich aftekenende 
tweedeling tussen hoog en laagopgeleiden een belangrijk thema in de 
sociale wetenschappen. Hun beide leefwerelden blijken steeds meer uit 
elkaar te groeien. Hoogopgeleiden leven langer en gezonder,26 hebben meer 
politieke invloed en meer vertrouwen in de politiek,27 en verschillen van 
laagopgeleiden in tal van voorkeuren, van televisieprogramma’s tot en met 
de voornamen van hun kinderen.28 

Dat hoogopgeleiden meer betrokken zijn bij de kunsten dan laagopge
leiden, leek lange tijd iets uitzonderlijks, iets waar kunstinstellingen zich 
zorgen over moesten maken. Intussen is duidelijk geworden dat dit ver
schil deel uitmaakt van een bredere segregatie die zich in de samenleving 
voltrekt.29 Het blijkt bovendien moeilijk deze trend te keren. Als intelligentie 
inderdaad een bepalende factor is, zoals ik hierboven beweerde, dan is ook 
niet te verwachten dat dit zal lukken. 

Kunstinstellingen zullen ermee geconfronteerd worden dat hun publiek 
steeds meer zal bestaan uit een bepaald deel van de bevolking. Zorgelijk is 
dat dit deel van de bevolking niet de meerderheid vormt. Dat kan zich uiten 
in een afnemende politieke steun voor kunstsubsidies. Zolang het hoogop
geleide deel de politiek nog stevig domineert, zoals Bovens en Wille voor het 
heden aantoonden,30 zal die steun blijven. Maar we hebben al gezien dat 
die dominantie geenszins vanzelfsprekend is. Voor politici die de stem van 
andere dan de hoogopgeleide burgers trachten te winnen – of ze nu eigen 
populistische bewegingen aanvoeren of deel uitmaken van de brede volks
partijen – is morrelen aan de overheidssteun voor de kunsten een gemak
kelijk middel om te scoren. Je kunt voorspellen dat het politieke draagvlak 
voor kunstsubsidies in de toekomst smaller wordt, zeker wanneer kunstin
stellingen er niet in slagen hun publiek te verbreden. 

Hoe dan ook zullen culturele instellingen het in de toekomst meer van 
hun publiek moeten hebben. In dit artikel meen ik te hebben aangetoond 
dat de instellingen er goed aan doen in elk geval de komende tien jaren de 
ouderen in dat publiek te koesteren. 

besluit
Ten slotte wil ik nog even stilstaan bij de vraag waarom er nu plotseling 
zoveel aandacht is voor de cultuurparticipatie van ouderen. 

Als we kijken naar de verschillende pleidooien die recentelijk hiervoor 
gevoerd zijn, dan vallen een paar dingen op. Ten eerste staan de meer  
praktische overwegingen zoals uitgewerkt in dit artikel, zelden voorop.  
De argumenten zijn eerder ideologisch van aard. Lees bijvoorbeeld het begin 
van het convenant. De uitgangspunten bevatten vooronderstellingen over  
de heilzaamheid van cultuur, verwijzingen naar cultuurparticipatie als uni
verseel recht en als vorm van burgerschap en een lofzang op de ouderdom. 

Ten tweede valt op dat degenen die deze pleidooien voeren, meestal zelf 
deel zijn van de groep waarover ze spreken. Het is niet zo dat er onder jon
geren een beweging is opgekomen die zich zorgen maakt over de mogelijke 
achterstelling van ouderen in de cultuursector. Het zijn de 60plussers zelf 
die zich roeren. Zij deden dat eerder trouwens al in de media met Omroep 
Max en in de politiek met de partij 50Plus. De 60plussers vragen aandacht 
voor zichzelf, nu dus ook in de cultuursector. 
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De verklaring voor dit alles is een cliché, maar daarom niet minder waard  
om bij stil te staan. Wat we horen, is de stem van de babyboomgeneratie.  
Het is deze generatie die het thema vergrijzing agendeert. Kenmerk van 
deze generatie is dat ze groot is. Dat maakt de babyboomers al direct  
opvallend. Dat was zo toen ze twintig waren en dat is nu zo, nu ze boven  
de zestig zijn. Maar er is nog een tweede kenmerk dat deze generatie bij
zonder maakt: het is ook de generatie die als eerste geprofiteerd heeft van 
de meritocratische beweging. Wie het van deze groep in zich had, is goed 
opgeleid. Afkomst vormde geen belemmering meer voor toegang tot hoger 
onderwijs. Anderszins was afkomst echter nog wel een obstakel. De baby
boomgeneratie moest op eigen kracht het ouderlijk milieu ontstijgen – voor 
hen geen kruiwagens en behulpzame old boys netwerken – en daardoor is 
het een generatie geworden van selfmade mannen en vrouwen. De generatie 
van de maakbaarheid. Wat zij in hun eigen leven meemaakten – dat je je 
kansen moet pakken en het leven naar je hand kunt zetten – hebben zij tot 
een levensfilosofie ontwikkeld. Die filosofie dragen ze uit, ook nu ze lang
zamerhand met pensioen gaan en zich voorbereiden op een leven buiten 
de officiële machtsstructuren. Een van hun projecten nu is: de ouderdom 
vormgeven. 

Wel, daar lijkt me weinig op tegen. Oud worden zoals we dat tegenwoor
dig meemaken, is grotendeels een terra incognita. Het ontwikkelen van 
nieuwe manieren van oud worden is nodig. Dat de cultuursector daarbij kan 
helpen lijkt me een zeer verantwoorde veronderstelling. Dat de cultuursec
tor daar zelf ook wel bij kan varen, is mijn voornaamste conclusie. 

26   Bruggink (2009). Ontwikkelingen in (gezonde) levensverwachting naar  
opleidings niveau.

27  Bovens en Wille (2011). Diplomademocratie. 
28  Elchardus (2004). We lopen een culturele revolutie achter.
29   ‘De nieuwe apartheid’ kopte NRC Handelsblad boven een interview met  

de Vlaamse socioloog Mark Elchardus die zich hiermee uitvoering heeft  
beziggehouden (Vlasblom 2011).

30  Bovens en Wille, ibidem.

Kees vuyk
Kees Vuyk studeerde filosofie en psychologie. Hij heeft 
functies gehad in het kunstonderwijs en de kunstwereld. 
Van 2001 tot 2006 was hij directeur van Theater Instituut 
Nederland. Sinds 2006 is hij universitair hoofddocent  
aan de Universiteit Utrecht en coördinator van de master
opleiding Kunstbeleid en Kunstmanagement. Hij is de 
auteur van verschillende boeken, o.a. Het menselijk teveel: 
over de kunst van het leven en de waarde van kunst (2002).  
Zijn belangstelling als onderzoeker gaat uit naar de rol 
van de kunsten in de samenleving. 
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Talenten in  
de peiling
 
peter van der zant

‘Veel talentontwikkelingsprojecten werken onder het motto “laat duizend 
bloemen bloeien”, maar dat levert niet veel op. Die duizend bloemen ver-
welken en gaan dood zodra de herfst aanbreekt. Talentontwikkeling is net 
opvoeden: je moet een langdurige verbintenis aangaan, veel tijd investeren, 
luisteren en reflecteren, grenzen en eisen stellen, coachen, schelden en 
koesteren. Het gaat nooit vanzelf. Het vereist veel tijd.’ 

Deze uitspraak van een directeur van een productiehuis is waarschijnlijk 
typerend voor de recente verandering in het denken over talentontwikke
ling in Nederland: niet meer alle initiatieven zomaar honoreren, maar goed 
nadenken over de vraag hoe het initiatief past in een duurzame keten van 
talentontwikkeling. Een aantal jaren geleden werden onder de noemer 
talentontwikkeling tal van lokale en regionale projecten gestart. Bureau ART 
concludeerde in 2010, na een uitgebreide inventarisatie in opdracht van het 
Fonds voor Cultuurparticipatie en een aantal gemeenten en provincies, dat 
er honderden programma’s en projecten zijn die zich tooien met de naam ta
lentontwikkeling. Een aanzienlijk deel ervan bleek evenwel eerder te kunnen 
worden gekenschetst als actieve cultuurparticipatie of aanzet tot talentont
wikkeling, zonder dat er sprake was van een langdurige relatie tussen het 
project en de deelnemer.1 Bovendien bleken de meeste projecten los van 
elkaar te staan; een duidelijke talentontwikkelingsketen of talentvolgsyste
men ontbraken meestal. De aandacht voor talentontwikkeling lijkt blijvend, 
ook in het beleid van gemeenten, provincies en het Rijk. De laatste jaren 
komt er meer lijn in de verschillende initiatieven. De overheden lijken minder 
geneigd losse initiatieven financieel te steunen en kijken meer naar samen
werking en samenhang. In het regeerakkoord staat expliciet dat het over
heidsbeleid zich, behalve op een sterke basisinfrastructuur en internationale 
bekendheid van topkunst, ook richt op talentontwikkeling.2 In de nota Meer 
dan kwaliteit behoren vernieuwing en talent tot een van de vier prioriteiten.3 
Talentontwikkeling moet daarbij vooral via de fondsen worden gewaarborgd. 

Fondsregelingen voor talentontwikkeling  
Het Fonds voor Cultuurparticipatie is een van de fondsen die de afgelopen 
jaren flink hebben geïnvesteerd in talentontwikkeling. In de periode van 
2010 tot en met 2012 gebeurde dat vooral door meerjarige subsidies aan 
instellingen die zich, impliciet of expliciet, richten op talentontwikkeling, zo
als het Jeugdorkest Nederland, de Kunstbende en Vocaal Talent Nederland. 
Ook was er aandacht voor talentontwikkeling in regelingen als Het beste van 
twee werelden.4 

Sinds 2013 kent het Fonds voor Cultuurparticipatie een specifieke 
meerjarige regeling Talentontwikkeling en Manifestaties om de ontwikke
ling van jong creatief talent te bevorderen. Zo wil het Fonds ondersteuning 
bieden aan presentatiemogelijkheden voor jonge talenten en wedstrijden 
met begeleidingstrajecten. Bij de beoordeling van de projectaanvragen werd 
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nadrukkelijk gekeken naar samenwerking en de keten van amateur naar pro
fessional. De beoordelingscommissie constateerde dat de instellingen die 
samenwerken met andere partners voor het vinden en verder begeleiden van 
de talenten vaak inhoudelijk en bedrijfsmatig sterke spelers in het veld zijn.5 
Tegen deze achtergrond werden aanvragen van dertien instellingen gehono
reerd. Een aantal instellingen, zoals de Kunstbende, Jeugdorkest Nederland, 
de Nederlandse Orkest en Ensemble Academie NJO en Vocaal Talent Neder
land, ontving eerder ook al een meerjarige subsidie van het Fonds. Maar bij 
de dertien instellingen bevinden zich ook nieuwe programma’s, vooral voor 
urban arts, zoals van Epitome Entertainment, Spin Off en Solid Ground. 

Het Fonds volgt de ontwikkeling van jonge talenten op de voet met 
volgonderzoeken. De deelnemers vullen regelmatig een digitale vragenlijst 
in over hun artistieke ontwikkeling, culturele activiteiten en hun bijdrage 
aan de ontwikkeling van hun eigen talenten. Zo liet het Fonds in de periode 
2011–2013, samen met enkele gemeenten (Almere, Zaanstad, Den Haag, 
Utrecht en Enschede) en een provincie (Drenthe), Bureau ART een volg
onderzoek uitvoeren onder jonge talenten die deelnamen aan negentien 
talentontwikkelingsprojecten. Het betrof zowel landelijke projecten met 
meerjarige subsidies van het Fonds als lokale en regionale initiatieven,  
gefinancierd door gemeenten en provincies. 

In dit artikel beschrijf ik de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek.6 
Daarbij ga ik in op het oordeel van de jonge talenten zelf over hun ontwik
keling en op de veranderingen die in de anderhalf jaar van het onderzoek 
optraden in hun ambities en hun beroepsperspectief. Op basis van de 
uitkomsten doe ik enkele beleidsaanbevelingen. Tot slot ga ik in op het 
nieuwe volgonderzoek dat Bureau ART en Erasmus Universiteit Rotterdam in 
opdracht van het Fonds de komende vier jaar gaan uitvoeren onder de jonge 
talenten van instellingen die geld ontvangen uit de regeling Talentontwik
keling en Manifestaties. Verspreid in de tekst staan typerende citaten van 
deelnemers aan de talentontwikkelingsprojecten. 

onderzoeksopzet
Er is nog veel niet bekend over talentontwikkeling.7 Zo weten we nog weinig 
over de verschillen in de onderscheiden kunstdisciplines. Ook over de  
effectiviteit van het beleid is nog nauwelijks iets bekend. Om meer inzicht 
te krijgen in hoe talentontwikkeling verloopt, zijn gedurende anderhalf jaar 

“ de aandacht voor talentont
wikkeling lijkt blijvend, ook 
in het beleid van gemeenten, 
provincieS en het rijk”

1  Zie Van der Zant (2011). Woekeren met talenten. 
2  VVD en PvdA (2012). Bruggen slaan, p. 19.
3  Zijlstra (2011). Meer dan kwaliteit.
4  Zie Van der Zant (2010). Regelingen voor talenten gescout.
5   Commissie Talentontwikkeling & Manifestaties (2012). Talent pakt het podium.
6   Zie voor het volledige onderzoeksverslag Windhorst en Van der Zant (2013).  

Talenten in de peiling.
7  Hermans (2012). Wat we (nog niet) weten over talentontwikkeling.
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(december 2011 tot juni 2013) ongeveer vierhonderd jongeren van 12–18 
jaar gevolgd, die in negentien door het Fonds, gemeenten of provincies 
medegefinancierde projecten hun artistieke en culturele talenten ontwik
kelden. De jongeren vulden in deze periode driemaal een vragenlijst in: bij de 
start van het onderzoek, in het najaar van 2012 en bij het eind van het on
derzoek. Bij alle drie peilingen werden verschillende maatregelen genomen 
om een goede respons te verkrijgen. Deze was bij de eerste peiling daardoor 
75%, bij de tweede peiling 60% en bij de derde peiling 59%. 

De negentien projecten varieerden onderling sterk. Sommige projecten 
waren eenmalig dan wel kortdurend van aard (een wedstrijd of een con
cours), andere in principe permanent of langlopend (een orkest of theater
groep). Er waren zowel landelijke als meer regionale of zelfs lokale projec
ten. De projecten richtten zich op een variëteit aan kunstdisciplines (zoals 
klassieke muziek, theater en urban arts). In de analyses van de onderzoeks
uitkomsten is steeds gekeken of er verschillen waren tussen landelijke en 
regionale/lokale projecten, tussen langlopende en kortdurende projecten  
en tussen diverse disciplines. 

De negentien initiatieven bleken nauwelijks expliciete doelstellingen voor 
talentontwikkeling te hebben geformuleerd. Sommige noemden wel in hun 
doelstellingen dat ze voor getalenteerde jongeren een belangrijke leerschool 
voor orkestspel zijn (Jeugdorkest Nederland), een jongerenorganisatie voor 
talentontwikkeling zijn (Kunstbende) of dat de kern van de activiteiten het 
ontwikkelen van talent bij de deelnemers is (theatergroep NiznO). Maar bij 
de overige ontbrak zelfs elke verwijzing naar talentontwikkeling. Bij geen 
van de initiatieven waren specifieke, meetbare doelen geformuleerd voor de 
ontwikkeling van hun deelnemers, bijvoorbeeld het percentage deelnemers 
dat succesvol doorstroomt naar het hbokunstvakonderwijs, het percentage 
dat uiteindelijk doorstroomt naar een professioneel orkest of theatergroep of 
het percentage dat na het project zegt (in een enquête) dat deelname heeft 
bijgedragen aan diverse aspecten van hun talentontwikkeling. 

‘Ik wilde eigenlijk viool spelen. Toen ik op de muziekschool ging kijken en  
de cello zag staan, vond ik dat nog interessanter. Ik speel nu ongeveer  
vijf jaar cello. Ik speel in het Almeers Jeugd Symfonie Orkest. Het AJSO is 
onderdeel van verschillende orkesten. Je begint laag bij Haren & Snaren 
voor strijkers alleen, daarna de Orkestklas voor de jongste kinderen, het 
Jeugd Orkest Almere en als laatste het AJSO. Dus ik ben van orkest naar 
orkest gegaan en toen via een auditie bij het AJSO gekomen. Daarnaast 
volg ik de Muziektalentenklas. Dat heeft mijn niveau wel echt verbeterd. 
Je volgt elke week een uur privéles, een uur groepsles waarin je voor 
elkaar speelt en elkaar tips geeft en je krijgt muziektheorie. In de Muziek-
talentenklas krijg je ook meer mogelijkheden om op te treden en doe je dus 
meer praktijkervaring op. Je treedt regelmatig in de schouwburg op en we 
hadden ook een kerstconcert. 

Ik zit in de Muziektalentenklas, omdat ik naast het spelen in het orkest 
ook graag individueel begeleid word. Er is meer aandacht voor je indivi-
duele spel. Ik vind het fijne lessen en ik word goed uitgedaagd. Theorieles 
is interessant en ook erg moeilijk. Ik lees normaal gesproken alleen mijn 
eigen sleutel. Maar bij muziektheorie moet je ook alle andere sleutels  
kunnen lezen en begrijpen.’ 

Deelnemer Muziektalentenklas Kunstlinie Almere
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Achtergrondkenmerken van jonge talenten
Bij de aanvang van het onderzoek bleek, dat de jonge talenten zeker geen 
representatieve doorsnede van de Nederlandse jongeren vormen. Er namen 
bijna tweemaal zoveel meisjes als jongens deel aan het onderzoek; alleen in 
de discipline urban/new arts waren de jongens in de meerderheid. 

Jongeren in het vmbo en mbo bleken sterk ondervertegenwoordigd in  
de talentontwikkelingsprojecten, terwijl toch ruim 50% van alle leerlingen 
in het voortgezet onderwijs vmbo volgt. Verreweg de meeste deelnemers 
volgden havo/vwo en stroomden dan door naar het hbo of de universiteit.  
Bij initiatieven voor klassieke muziek (zoals Prinses Christina Concours, 
Jeugdorkest Nederland, Almeers Jeugd Symfonie Orkest) waren zelfs bijna 
alle deelnemers afkomstig van havo/vwo dan wel hbo/wo. Dat is niet omdat 
deze initiatieven zich bewust richten op hoger opgeleiden, maar waar
schijnlijk omdat jongeren van havo/vwo zich meer thuis voelen bij dergelijke 
initiatieven dan vmbojongeren. Bij theatergroepen en multidisciplinaire 
projecten zoals Kunstbende volgde een kleine groep deelnemers vmbo of 
mbo. Alleen urbanartsprojecten telden meer vmbo en mboleerlingen, maar 
zelfs bij deze projecten waren ze in de minderheid.

De deelnemers vanuit havo/vwo volgden veel vaker dan gemiddeld het 
bovenbouwprofiel Cultuur en maatschappij. Van de (weinige) deelnemers uit 
het mbo volgde 60% een kunstzinnige of creatieve opleiding, van de deelne
mers uit het hbo gold dit voor driekwart.

De meeste deelnemers wisten ook (zeker of wel zo’n beetje) wat ze later 
wilden worden. Dat was bij twee derde iets op kunstzinnig of creatief gebied. 

‘Ik speel slagwerk vanaf mijn zevende. Ik zat altijd al overal op te tik- 
ken. Mijn oom en mijn neef hebben wel een belangrijke rol gespeeld in de 
keuze voor slagwerk. Dat speelden zij beiden ook en dat vond ik wel gezel-
lig. De eerste jaren kreeg ik het verkeerd aangeleerd en vond ik het niet  
zo leuk. Mijn moeder dacht dat als ik naar een andere leraar zou gaan en 
goed les zou krijgen, dat ik best goed zou kunnen worden. Zij speelt trom-
pet en bugel. Op mijn twaalfde ben ik begonnen bij mijn drumleraar. Dat 
ging een stuk beter. Een vriend van me uit hetzelfde dorp vond dat ik een 
keer met de fanfare moest meedoen, ik speelde eerst bij een drumband. 
En vanaf mijn vijftiende begon het klassieke slagwerk me steeds meer te 
interesseren. Marimba, de pauken en xylofoon. Daarom ging ik naar de 
talentklas in Weert. Ik ben telkens weer opnieuw bij de basis begonnen. 

Het klassieke slagwerk gaf me het gevoel dat ik hierin verder wilde. Ik wist  
toen dat ik naar het conservatorium wilde. Ik had een doel gesteld en ben 
me steeds verder gaan ontwikkelen. Vorig jaar november heb ik auditie ge-
daan voor het Jeugdorkest en dat was weer een motivatie om verder te gaan. 
Auditie gedaan voor het Conservatorium Amsterdam en ook toegelaten.’

Lid Jeugd Orkest Nederland

De deelnemers gingen veel vaker naar culturele voorstellingen dan an
dere jongeren. De omvang en aard van deze receptieve cultuurparticipatie 
hangt, niet verwonderlijk, sterk samen met de discipline die ze beoefen
den. Deelnemers aan projecten voor klassieke muziek gingen bijvoorbeeld 
het vaakst naar uitvoeringen van klassieke muziek en opera, deelnemers 
aan theater het vaakst naar toneel, cabaret en musical. In het algemeen 
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gingen deelnemers in de discipline theater relatief het vaakst naar culturele 
voorstellingen en instellingen. Naast de discipline die ze binnen het talen
tontwikkelingsproject beoefenden, ontplooiden de deelnemers vaak ook 
nog activiteiten in andere kunstdisciplines. Gemiddeld beoefenden ze 2,2 
disciplines en dat is meer dan andere jongeren.

De belangrijkste reden voor deelname aan het talentontwikkelingsproject 
bleek de wens zich verder te ontwikkelen. Voor de helft van de deelnemers was 
het heel belangrijk dat zij later een kunstzinnig of creatief beroep wilden gaan 
uitoefenen. Motieven zoals later beroemd willen worden of later (inter)nationaal 
willen doorbreken, speelden slechts bij een kleine groep een belangrijke rol. 

‘Voor veel mensen om me heen is 11, 12, 13 jaar een beruchte leeftijd bij 
het muziekspelen. Dat is de leeftijd dat het minder leuk wordt. Ik heb ook 
overwogen te stoppen. Ik had geluk, want ik veranderde toen net van leraar 
en daardoor vond ik het weer superleuk. Toen ik had meegedaan aan het 
Prinses Christina Concours, ging er een wereld voor me open. Je speelt dan 
voor een groot publiek en ontmoet allemaal kinderen die hetzelfde omgaan 
met het bespelen van een muziekinstrument als jij. Met de jaren ben ik per 
dag steeds meer gaan spelen. De middelbare school vond ik daarbij altijd een 
hele blokkade. Ik moest elke dag al anderhalve uur fietsen naar en van school 
en dan was ik soms pas om zes uur ‘s avonds thuis. Dan had je ook nog huis-
werk en bleef er nauwelijks tijd over om te spelen. Dat vond ik heel moeilijk.’

Deelneemster Prinses Christina Concours en Jeugdorkest Nederland

ouders van jonge talenten
De meeste ouders van de jonge talenten hadden hoger onderwijs (hbo of 
universiteit) als hoogste opleiding gevolgd (56% van de moeders en 59% van 
de vaders). Dat is veel meer dan gemiddeld. Bij deelnemers aan klassieke 
muziek bleek zelfs 78% van de ouders hoger onderwijs te hebben afgerond. 
De ouders beoefenden iets vaker zelf kunst dan andere burgers. Er bestaat 
een duidelijke relatie tussen actieve kunstbeoefening door de ouders en de 
keuze van jongeren voor een kunstdiscipline. In de talentontwikkelingspro
jecten voor (klassieke) muziek gold voor ruim 80% van de deelnemers dat 
moeder dan wel vader actief muziek maakt. Ook bij theatergroepen had
den de deelnemers veel meer dan gemiddeld ouders die zelf toneel spelen. 
Ouders (en docenten/begeleiders buiten de school) vormden in het algemeen 
voor de deelnemers de belangrijkste steunpilaren bij de kunstzinnige en 
creatieve activiteiten, maar er bleken verschillen per kunstdiscipline. Ouders 
spelen een heel belangrijke rol bij klassieke muziek en theater. Bij urban/new 
arts zijn het vooral de vrienden/ vriendinnen die voor steun zorgen. 

‘Mijn moeder vond dat dit wel iets voor mij was. Ik had zelf op dat moment 
niet echt het idee dat ik er goed in was. Mijn moeder moest me een beetje 
overhalen en toen had ik na de tweede les zelf ook het idee dat ik het leuk 
vond. Na het tweede jaar vroegen ze me voor de talentenklas. Daar was  
ik best verbaasd over. Ik vond mezelf niet zo goed. Vanaf het begin heb  
ik musical gedaan: muziek, dans en toneel. Mijn moeder heeft me dus  
ontdekt zogezegd.’

Deelneemster Theaterschool Almere



wereldkampioen 
hiphopdansen
Laura Thomas (17),  
zesde klas gymnasium

 
‘Dit jaar doe ik eindexamen en 
daarom ben ik gestopt met street 
en hiphopdansen. Ik denk wel dat ik 
volgend jaar als ik ga studeren weer 
ga beginnen, maar helemaal zeker 
weet ik dat nog niet. Ik vind het wel 
jammer dat ik moest stoppen, maar 
ik merk nu wel dat ik veel meer tijd 
over houd voor school en zelfs voor 
andere leuke dingen. Op het laatst 
was ik minstens tien uur in de week 
kwijt aan het dansen. Nadat het 
team waar ik deel van uit maakte 
afgelopen voorjaar in Schotland 
wereldkampioen is geworden, gaan 
ze nu andere leuke dingen doen.  
Zo gaan ze meedoen aan Everybody 
dance now, een danswedstrijd op tv. 
Ik vind het wel jammer dat ik daar 
niet bij ben, maar ik sta volledig 
achter mijn beslissing. 

Ik ben op mijn zevende begonnen 
met dansen. Ik heb nooit klassiek 
ballet of zo gedaan, altijd street
dance en hiphop. Wat ik daar leuk 
aan vind, is dat het vaak korte stuk
jes zijn, met heel veel verschillende 
stijlen. Bijvoorbeeld ook met acroba
tiek, met salto’s en zo. Toen ik begon, 
was dat bij een dansschool hier in 
St. Michielsgestel. Daarna ben ik 
een paar keer naar een andere dans
school gegaan om meer te leren.  
Op het laatst zat ik bij LiFe Dance in 
Den Dungen, in een wedstrijdteam 
en in een demoteam. 

Met dat wedstrijdteam ben ik 
twee jaar geleden begonnen. We 
hebben meegedaan met het Neder
lands kampioenschap. Daar werden 
we derde. En later op het Europees 
kampioenschap werden we elfde. 
Maar bij die kampioenschappen 
verzamel je punten. En als je genoeg 
punten hebt, word je uitgenodigd 

voor weer andere kampioenschap
pen. Op die manier hadden wij 
genoeg punten om mee te doen aan 
het wereldkampioenschap, wat we 
dus gewonnen hebben. 

Als ik volgend jaar weer zou be
ginnen met wedstrijddansen, moet 
ik in een andere leeftijdscategorie, 
boven de 18, uitkomen. Of ik dat ook 
ga doen, weet ik nog niet. Het lijkt 
me ook wel lekker om gewoon weer 
voor de lol te dansen. Hoewel … nog 
een keer deelnemen aan een kam
pioenschap in de Verenigde Staten 
lijkt me wel heel erg gaaf.’

“ het lijkt me ook wel 
lekker om gewoon 
weer voor de lol te 
danSen. hoewel …”
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Vooral ouders en docenten van kunstencentra, muziekscholen en the
aterscholen hadden aangemoedigd om te gaan deelnemen aan een van 
de talentontwikkelingsprojecten. Ook op dit punt waren verschillen tus
sen kunstdisciplines. Bij klassieke muziek en theater waren het vooral de 
ouders die de jongere hebben aangemoedigd deel te nemen, bij urban/new 
arts waren het vooral vrienden. 

veranderingen
Doordat het onderzoek bestond uit drie peilingen over een periode van an
derhalf jaar, zijn ook eventuele veranderingen waar te nemen in de ambities 
van de jonge talenten en in hun culturele activiteiten. 

Veranderingen in schoolkeuze en beroepsperspectief
Het percentage deelnemers dat een opleiding op kunstzinnig of creatief ge
bied wil volgen dan wel later een beroep op dat gebied wil gaan uitoefenen, 
steeg in de anderhalf jaar van het onderzoek niet, maar daalde juist iets. 
Dit kan te maken hebben met de verslechterde beroepsperspectieven in 
de culturele sector, als gevolg van de economische crisis en de bezuinigin
gen op culturele uitgaven. Ook kan meespelen dat men door deelname aan 
een talentontwikkelingsproject een realistischer kijk op de eigen talenten 
kreeg. Deelname leidde in elk geval niet tot meer belangstelling voor een 
kunstzinnige of creatieve opleiding of loopbaan.

Ook heeft deelname aan talentontwikkelingsprojecten bij havo/vwo 
leerlingen niet geleid tot meer belangstelling voor het profiel Cultuur en  
maatschappij. Dat percentage daalde zelfs iets: van 44% bij de start van  
het onderzoek tot 38% aan het eind. Deze daling loopt parallel met de ge
ringere belangstelling voor dit profiel en de stijgende belangstelling voor  
het profiel Economie en maatschappij in het algemeen in het voortgezet  
onderwijs.

‘Mijn stages tot dusver waren altijd erg taakgericht, met duidelijk  
afgebakende klussen onder redelijk strakke leiding. Dat is hier echt  
anders. De begeleiders hebben snel gezien dat dat niet goed ging en  
me juist op dat punt bijgestuurd. Ze zijn meer coachend dan leidingge-
vend. Ondertussen houden ze wel in de gaten of wat je oplevert genoeg 
kwaliteit heeft.

Ik ben van plan om hierna door te studeren aan de Sint Joost Acade-
mie in Breda. Het liefst word ik filmmaker. Mijn stage bij Meet TV is daar-
bij medebepalend geweest. Ik heb hier geleerd om zelf achter dingen aan 
te gaan en ervaren dat je dan ook echt dingen bereikt. Dat geeft me het 
lef om verder te gaan. Op het hbo wordt van je verwacht dat je zelfstandig 
werkt en initiatieven neemt. Ik denk dat ik daar nu wel klaar voor ben.’

Deelnemer Meet TV

Ontwikkeling van receptieve en actieve cultuurparticipatie
De receptieve cultuurparticipatie (naar culturele voorstellingen en instel
lingen gaan) van de deelnemers was aan het eind van het onderzoek licht 
gestegen. Dit kan een indicatie zijn dat deelname aan een talentontwikke
lingsproject een (licht) positief effect heeft op de receptieve cultuurparti
cipatie. De deelnemers bleken aan het eind van het onderzoek iets minder 
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verschillende kunstdisciplines actief te beoefenen dan bij het begin. Wel
licht is dit een indicatie dat deelnemers aan talentontwikkelingsprojecten 
(of jongeren in het algemeen naarmate ze ouder worden) iets meer focussen 
op één kunstdiscipline in plaats van diverse kunstdisciplines te beoefenen. 
Tegelijk is de helft van de deelnemers wel meer tijd gaan besteden aan hun 
kunstzinnige activiteiten. Meer dan de helft van deze groep denkt dat dit 
(mede) komt door hun deelname aan het talentontwikkelingsproject. In de 
eerste peiling zei 87% van de deelnemers wel eens op te treden voor publiek 
of te exposeren; in de derde peiling was dit 91%. Ten opzichte van de eerste 
peiling was aan het eind van het onderzoek de frequentie van optreden of 
exposeren echter niet toegenomen. 

effecten van deelname aan talentontwikkelingsprojecten
De jonge talenten waren over het algemeen (zeer) positief over het project 
waaraan zij deelnamen. Ze scoorden hoog op stellingen als ‘je leert er veel’, 
‘je krijgt goede adviezen van docenten/begeleiders’, ‘de contacten met de 
deelnemers zijn meestal goed’, ‘docenten en begeleiders weten je enthousi
ast te maken’ en ‘je krijgt veel ruimte om je verder te ontwikkelen’. 

‘Mijn talenten liggen bij het schrijven van gedichten en het overbrengen 
van mijn gevoel naar de mensen. Drie jaar geleden ben ik echt begon-
nen met gedichten schrijven. Veel vrienden van mij hadden al eerder aan 
Kunstbende meegedaan. Toen ik 18 was, wilde ik toch ook een keertje 
meedoen. Dat was een goede beslissing. Door Kunstbende heb ik veel 
mogelijkheden gekregen om op te treden. Het levert veel contacten op en 
daardoor vind je op de een of andere manier gemakkelijker de weg. Zoveel 
creatievelingen samen maakt dat je snel in het wereldje rolt. 

De reacties die ik kreeg van leerlingen van mijn school, maakten dat ik 
me gewaardeerd voelde. Hierdoor durfde ik steeds meer van mezelf te la-
ten zien. En nog steeds bij elk optreden helpen de reacties van mensen me 
om te beseffen dat ik heel goed bezig ben. Mijn vrienden steunen mij ook 
door hun enthousiasme en mijn familie waardeert elk gedicht dat ik maak. 
Door de ervaring die ik steeds meer opdoe, maak ik gemakkelijker grapjes 
op het podium en merk ik dat ik me meer ontwikkel in mijn taalgebruik.’

Deelnemer Kunstbende

In veel projecten wordt blijkbaar de lat niet erg hoog gelegd, gezien de lage 
scores op stellingen als ‘je moet hard werken om mee te kunnen komen’,  
‘het kost je veel tijd’ en ‘je leert hier dingen die je nergens anders zou kun
nen leren’. De gemiddeld hoge waardering voor de projecten veranderde 
gedurende het onderzoek nauwelijks. De scores op stellingen over sociale 
contacten bleken in de derde peiling nog iets te zijn toegenomen. Ook de 
scores op stellingen over ontwikkeling en eigen inbreng waren aan het eind 
van het onderzoek iets hoger. Alleen op de intensiteit van het project (hard 
moeten werken, er veel tijd aan moeten besteden) waren de scores aan het 
eind aanzienlijk lager dan bij het begin. In de laatste peiling vond meer dan 
de helft van de deelnemers dat het project in sterke mate had bijgedragen 
aan hun talentontwikkeling; nog eens 39% vond dat het in beperkte mate 
had bijgedragen. Slechts 9% vond dat het niet of nauwelijks had bijgedra
gen aan hun talentontwikkeling. 
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Verschillen tussen disciplines
Er zijn grote verschillen tussen kunstdisciplines. Deelnemers aan projecten 
klassieke muziek volgden zoals gezegd gemiddeld een hogere opleiding dan 
in de andere disciplines. Deelnemers aan urban/new-artsprojecten wilden 
meestal later geen kunstzinnige of creatieve opleiding volgen, terwijl dat bij 
klassieke muziek juist bijna twee derde was en bij theater ruim de helft. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met de nog geringe aandacht in het kunst
vakonderwijs voor urban/new arts. In de discipline klassieke muziek was de 
steun van de ouders nog iets groter dan in de andere disciplines. Bij urban/
new arts bleek er op een aantal aspecten minder steun van de ouders (voor
al vervoer en meebetalen aan activiteiten). Urban/new arts had het hoogste 
percentage deelnemers waarvan ouders vinden dat zij meer aan school en 
minder aan kunstzinnige of creatieve activiteiten moeten doen.

‘Ik begon al op de basisschool met teksten schrijven. Ik ben nogal een 
wereldverbeteraar en wil graag mijn boodschap overbrengen. Ik ben altijd 
op zoek geweest naar geschikte vormen daarvoor. Dat is in zekere zin nog 
steeds wat ik doe. Muziek is de vorm bij uitstek waarin ik mijn verhalen 
goed kan vertellen. Muziek komt van binnenuit, dat moet gewoon voor mij. 
Daar heb ik geen projecten voor nodig. Competities en trajecten helpen 
me wel om een realistischer pad te zoeken, om te kijken of wat uit mezelf 
komt ook aan de man te brengen is, zonder dat ik mezelf gelijk al moet 
uitleveren aan de commerciële wereld. Talentontwikkelingsprojecten 
werken als een soort snuffelstages. Ze stellen me in staat om mijn eigen 
stijl te ontdekken en uit te werken. Ze bieden je een beschermende omge-
ving waar je op je bek mag gaan. Dat is ontzettend belangrijk.

Ik heb die drang van mezelf. Mijn ouders hebben me daarin wel altijd 
gesteund en ruimte gegeven, maar niet zozeer gestimuleerd. Ik ben nogal 
een ‘Einzelgänger’, zoek altijd mijn eigen weg. Ik zocht op internet naar 
mogelijkheden om op te treden, iets te winnen, iets te leren.’

Deelnemer project Spin da Ring, Muziekschool Twente

Ook de waardering voor de projecten verschilde per discipline. Theaterpro
jecten scoorden gemiddeld het hoogst, vooral op uitspraken als ‘je krijgt 
meer zelfvertrouwen’, ‘de docenten/begeleiders besteden veel aandacht 
aan elke deelnemer’ en ‘je wordt je meer bewust van wat je wilt gaan doen 
op kunstzinnig of creatief gebied’. Ook in de discipline klassieke muziek 
waren de scores relatief hoog, vooral op ‘je moet hard werken om mee te 
kunnen komen’, ‘je leert er veel’, ‘het niveau sluit goed aan bij wat je al kunt’ 
en ‘de docenten/begeleiders weten je enthousiast te maken’. Bij urban/new 
arts vielen de relatief lage scores op bij de stellingen ‘het helpt je straks 
de juiste opleiding of het juiste beroep te kiezen’ en ‘het kost je veel tijd’. 
Projecten voor urban/new arts scoorden het hoogst op de dimensie eigen 
inbreng, theaterprojecten het hoogst op de dimensies ontwikkeling, sociale 
contacten en bewustwording en projecten voor klassieke muziek op inten
siteit. In de theater en muziekprojecten dachten de deelnemers het vaakst 
dat het project in sterke mate had bijgedragen aan hun talentontwikkeling. 
In de discipline klassieke muziek werd gemiddeld iets meer tijd besteed aan 
de eigen talentontwikkeling dan in de andere disciplines, bij urban/new arts 
was die tijdsbesteding het laagst. 
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‘Belangrijk bij hiphop is dat je leert om jezelf te blijven. Ze zeggen ook 
altijd dat je moet proberen je eigen stijl te houden. Je unieke zelf. Je krijgt 
de vrijheid om jezelf te ontwikkelen. Voor de derde keer ben ik dit jaar 
gezakt voor mijn havo. Nu ga ik maar de koksopleiding doen. Ik wil heel 
graag naar de Herman Brood Academie. Een vriend van mij zit daar en 
die heeft het erg naar zijn zin. Door Stichting AIGHT ben ik daarmee in 
contact gekomen. 

Ik wil best van mijn hobby mijn werk maken, maar ik zie niet goed hoe 
dat kan zonder dat je jezelf aanpast. Ik zie weinig mensen in dit vak die 
muziek maken op de manier hoe zij het zelf echt willen. Zoals ik het zie, 
heb je twee keuzes: de commerciële kant op gaan of bij je echte zelf blij-
ven. Ik zou niet de commerciële kant op willen, behalve als ik mijn eigen 
ding mag blijven doen. Dan zou ik dat wel vet vinden. Maar nu ga ik dus de 
koksopleiding doen, dat geeft me een back-up mocht de Herman Brood 
Academie niet lukken.’

Deelnemer Hiphopcentrum AIGHT, Den Haag

Aanbevelingen voor beleid
Op basis van dit onderzoek en andere onderzoeken naar talentontwikkeling 
is een checklist voor beleidsmakers ontwikkeld om projectaanvragen voor 
talentontwikkeling te beoordelen.8 Een belangrijk aandachtspunt is om voort
aan kritisch te kijken naar de probleemanalyse die ten grondslag ligt aan een 
project of programma voor talentontwikkeling. Wat is precies het probleem? 
Stromen er te weinig jonge talenten door naar het hbokunstvakonderwijs? 
Zijn er te weinig kansen – in de regio, het werkgebied, de sector – voor ont
wikkeling van talenten bij lager opgeleide jongeren? Sluiten de bestaande 
projecten te weinig aan bij de interesses van de huidige generatie jongeren? 
Welke belemmeringen ervaren jonge talenten bij hun ontwikkeling? 

In het verlengde hiervan kunnen beleidsmakers kritischer kijken naar 
de doelstellingen of de ambities (uitgedrukt in succesindicatoren) van een 
project of programma. Een goed uitgewerkt voorstel voor talentontwikkeling 
vermeldt duidelijk hoe deelnemers van een bepaald niveau instromen, hoe 
hun talenten door het project verder worden ontwikkeld en hoe de deelne
mers worden gestimuleerd door te stromen naar een hoger niveau (bijvoor
beeld van een lokale harmonie naar een provinciaal jeugdorkest, van een 
provinciaal jeugdorkest naar een landelijk orkest, of van een lokale toneel
groep naar een hbovakopleiding). 

Uit de inventarisatie van initiatieven in Nederland voor talentontwikke
ling blijkt dat veel projecten zich vooral op andere dan artistiekinhoudelijke 
doelen richten.9 Dit geldt heel sterk voor lokale projecten. Daar streeft men 
vaak (impliciet of expliciet) vooral andere doelen na, zoals kennismaking 
met kunst en cultuur, actieve cultuurparticipatie of soms zelfs nog ruimer: 
maatschappelijke participatie. Dit kunnen belangrijke nevendoelen zijn, 
maar een project dat zich presenteert als talentontwikkelingsproject zou 
als hoofddoel moeten hebben het bijdragen aan de artistieke ontwikkeling 
van de deelnemers in brede zin, dus ook gericht zijn op verbetering van de 
presentatie, het samenspel, stimuleren van zelfstandig ondernemerschap 

8  Bureau ART (2013). Quick scan Projecten Talentontwikkeling.
9  Van der Zant (2011), ibidem.
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en dergelijke. Een goed projectvoorstel maakt duidelijk op welke doelgroe
pen een project of programma zich primair wil richten en waarom juist deze 
doelgroepen zijn gekozen. Jongeren uit lagere inkomens en opleidings
groepen blijken zoals gezegd in de meeste talentontwikkelingsprojecten 
ondervertegenwoordigd of zelfs geheel afwezig. Dit zou een belangrijk aan
dachtspunt voor beleidsmakers moeten zijn. De organisatie van het talent
ontwikkelingsproject is cruciaal. 

Eigenlijk zouden beleidsmakers bij beoordeling van een projectvoorstel 
ook moeten kijken naar de specifieke vaardigheden van de begeleiders en 
hun instrumenten en wijze van aanpak. Langlopende programma’s scoor
den vrijwel over de gehele linie positiever dan kortdurende of eenmalige 
projecten. Deelnemers van langlopende programma’s vonden in vergelijking 
met deelnemers aan kortdurende projecten dat ze meer hadden geleerd en 
betere adviezen hadden gekregen. Ook de contacten met de overige deelne
mers waren in langlopende programma’s doorgaans beter. De omgeving van 
de deelnemers (ouders, andere familieleden, vrienden) wordt vaak alleen op 
het eind van een project betrokken bij talentontwikkeling, bijvoorbeeld door 
ouders uit te nodigen een optreden bij te wonen aan het eind van het pro
ject. Maar ouders (bijvoorbeeld bij klassieke muziek) en peergroup (urban; 
popmuziek) zijn zeer belangrijk als steun en stimulans voor deelnemers.  
Bij voorkeur wordt daarom de omgeving van de deelnemers aantoonbaar 
vanaf het begin bij het project betrokken. Ook op dit aspect kunnen beleid
smakers letten bij besluiten over voorstellen voor talentontwikkeling. 

Talentenvolgonderzoek 2013 – 2016
Het onderzoek in de periode 20112013 leverde een aantal interessante 
conclusies en beleidsaanbevelingen op. Toch bleek het ook een aantal 
beperkingen te hebben. Ten eerste kostte het de nodige moeite om de 
medewerking van alle negentien projecten te verkrijgen voor het onderzoek. 
Daarvoor moesten we helaas concessies doen bij de dataverzameling; naast 
digitale vragenlijsten kozen sommige projecten voor het in groepsverband 
invullen van schriftelijke vragenlijsten, het individueel invullen van schrif
telijke vragenlijsten, het zelf verzenden van inlogcodes naar deelnemers  
of het laten invullen van de vragenlijst door een selectie van deelnemers.  
Daardoor konden we deelnemers niet individueel in hun ontwikkeling vol
gen, maar slechts als groep. 

Ten tweede had het onderzoek te kampen met het wegvallen van een 
aantal projecten gedurende de onderzoeksperiode, als gevolg van bezuini
gingen. Dit had uiteraard consequenties voor de respons en de mogelijkheid 
om duidelijke conclusies over alle deelnemende projecten te trekken. Jon
geren waarvan het talentontwikkelingsproject door bezuinigingen wegviel, 
bleken in de praktijk – begrijpelijk – nauwelijks nog bereid een vragenlijst 
over hun eigen talentontwikkeling in te vullen. Bovendien kon via de begelei
ders van het project geen druk meer worden uitgeoefend op de jongeren om 
de vragenlijst in te vullen.

Ten derde hadden de opdrachtgevers van het onderzoek negentien zeer 
verschillende projecten geselecteerd om te onderzoeken. Vooral enkele lokale 
projecten bleken gaandeweg het onderzoek niet te voldoen aan de criteria die 
de opdrachtgevers zelf voor het onderzoek hadden gesteld. Zo waren sommi
ge projecten eerder gericht op een eerste kennismaking met actieve kunstbe
oefening dan op werkelijke talentontwikkeling. Dit gaf op sommige aspecten 
wellicht een vertekend beeld van de ontwikkeling van de jonge talenten. 
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Ten vierde bleek een periode van anderhalf jaar bij nader inzien wel erg 
kort om jonge talenten in hun ontwikkeling te volgen. 

Daarom heeft het nieuwe volgonderzoek een andere opzet. Het concen
treert zich op de dertien projecten die subsidie krijgen vanuit de regeling 
Talentontwikkeling en Manifestaties (TOM) van het Fonds voor Cultuur
participatie. De regeling is expliciet bedoeld voor talentontwikkeling in de 
vorm van presentatiemogelijkheden en wedstrijden (inclusief begeleiding) 
voor amateurs, die bijdragen aan excellentie en vakmanschap binnen de 
amateurkunst. Daardoor voldoen de projecten veel beter aan het criterium 
dat er sprake moet zijn van daadwerkelijke talentontwikkeling in plaats van 
(kennismaking met) actieve kunstbeoefening. 

Bureau ART gaat bij het nieuwe onderzoek intensief samenwerken met 
de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam (EUR), in het bijzonder met hoogleraar Koen van 
Eijck. De dataverzameling zal zo plaatsvinden dat deelnemers individueel 
kunnen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Door samenwerking met de 
EUR worden de mogelijkheden om de data diepgaand te analyseren ver
ruimd. Doordat we het onderzoek in eerste instantie concentreren op de 
projecten die vanuit het Fonds worden gefinancierd, is continuïteit van de 
projecten in principe gewaarborgd. Bovendien nemen – mede daardoor 
– geen projecten meer aan het onderzoek deel die zich vooral richten op 
kennismaking met actieve kunstbeoefening in plaats van werkelijke talent
ontwikkeling. 

De deelnemers aan het onderzoek kunnen nu vier jaar in hun ontwik
keling worden gevolgd. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de wijze 
waarop de keten van talentontwikkeling in de praktijk functioneert. Hoe en 
vanuit welke instellingen stromen jonge talenten in de diverse projecten in 
en welke stappen zetten zij vervolgens na afloop van het project, bijvoor
beeld in de richting van het kunstvakonderwijs? 

Zo wordt steeds meer inzicht verkregen in de wijze waarop talentontwik
keling in de diverse kunstdisciplines verloopt en wat de bijdrage is van de 
projecten en programma’s aan deze talentontwikkeling. 

peter van der zant
Peter van der Zant (1954) is bestuurskundige en oprich
terdirecteur van Bureau ART, een advies en onderzoeks
bureau dat zich specialiseert op de terreinen kunst, 
cultuur, cultureel erfgoed en cultuureducatie. Samen met 
Margreet Windhorst voerde hij de afgelopen jaren diverse 
onderzoeken uit naar talentontwikkeling, in opdracht van 
gemeenten, provincies en het Fonds voor Cultuurpartici
patie. In zijn vrije uren studeert hij Cultuurwetenschappen. 
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over participatie  
gesproken … 
Hoe in een in een  
Nederlandse stad  
van theater gebruik  
wordt gemaakt* 
hans van Maanen

De meeste studies naar receptieve participatie in de kunst zijn in die zin 
als publieksonderzoek aan te duiden dat ze sociografische kenmerken van 
de betrokkenen verzamelen. Dit soort onderzoek moet wel in twee richtin
gen worden uitgebreid. Aan de ene kant met receptieonderzoek, waarin 
het gaat om het theatrale communicatieproces zoals de toeschouwer dit 
ervaart, aan de andere kant met een studie naar de omstandigheden waar
onder deze communicatie optimaal kan plaatsvinden. Hier worden beide 
vormen van participatie besproken op basis van de uitkomsten van een 
omvangrijk onderzoeksproject aangaande publiek en receptie in de stad 
Groningen. Bezoek, gebruik en ervaringen bij beroeps en amateurvoor
stellingen worden met elkaar vergeleken. Het onderzoek is opgezet vanuit 
een sociologisch besef dat de positie van het theater als kunstvorm in de 
huidige gemedialiseerde maatschappij verandert. Dit artikel wordt daarom 
besloten met een pleidooi voor geïntegreerder vormen van participatie.

het belang van de omstandigheden van kunstreceptie
Receptieve participatie in het theater kan minstens op twee manieren 
worden opgevat: als aanwezigheid bij een theatraal evenement en als me
dewerking aan het proces van theatrale communicatie – als toeschouwer 
zogezegd. Meestal wordt het tweede beschouwd als het doel dat met het 
eerste bereikt moet worden, maar ook de organisatie van dit eerste aspect 
vergt aandacht, omdat de zogeheten receptieomstandigheden helpen de 
kloof te dichten tussen de waarden van een voorstelling en de mogelijke 
betekenis van deze waarden in en voor het leven van de toeschouwers.1 
Zonder dergelijke verbindende omstandigheden die bepalen op welke wijze 
kunstwerken aan toeschouwers ter beschikking worden gesteld, verkeren 
kunst en kunstenaars in splendid isolation. En in zekere zin is hier ook sprake 
van, doordat het modernisme een scheiding maakte tussen de verscheidene 
sociale systemen zoals politiek, godsdienst, onderwijs en kunst.2 Daarna 
stelde het postmodernisme wel dat deze scheiding vals was, maar het post
postmodernisme worstelt weer met de vraag of de verschillende sociale sys
temen en hun communicatie al dan niet te verbinden zijn en zo ja, hoe ze dan 
wel te koppelen zijn.3 Maar mocht het antwoord nee luiden, dan resteert de 
pijnlijke vraag hoe de kunsten hun taak kunnen vervullen in een samenleving 
die enerzijds wordt beheerst door het systeem van de economische commu
nicatie en anderzijds, op ideologisch terrein, door het mediasysteem.
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Onder meer Niklas Luhmann heeft maar al te duidelijk verwoord dat de wer
kelijkheid alleen als begrip in onze hoofden kan bestaan dankzij de ervaring 
van de verbeelding: ‘Art splits the world in a real and an imaginary world’ en 
de denkbeeldige wereld ‘offers a position from which something else can 
be determined as reality’. En bovendien ‘dubbelt’ de kunst de werkelijkheid 
in het rijk van de verbeelding; zonder deze denkbeeldige werkelijkheid ‘the 
world would simply be the way it is’.4 Hier stuiten we op het gangbare kunst
filosofische standpunt dat de kunst de werkelijkheid op een ‘andere’ manier 
kan weergeven en waarneembaar kan maken, of zoals vaak wordt gezegd: 
‘het andere’ waarneembaar kan maken.

Maar deze fraaie en geliefde filosofische uitspraken garanderen niet dat 
deze esthetische dubbeling, met daarin impliciete noties van en vaak over 
de werkelijkheid, ook iets in of voor die werkelijkheid betekent, of zelfs maar 
voor de notie van die werkelijkheid die we al in ons hoofd hebben als we 
te maken krijgen met de artistieke communicatie zoals geboden door een 
toneelstuk of een schilderij.

De vraag mag dan ook worden gesteld welke functie de waarden van 
kunstwerken eigenlijk vervullen, hetzij op het vlak van het individueel 
bewustzijn, hetzij op dat van het maatschappelijk bewustzijn, oftewel  
de ideologie.5

hoe de positie van de theaterkunst de afgelopen decennia is veranderd
Lange tijd hoefden deze vragen niet op de agenda te staan, want tot dertig 
jaar geleden was ondanks de modernistische scheiding van de verschil
lende sociale systemen, iedereen volstrekt overtuigd van de voordelen die de 
kunsten een samenleving als geheel te bieden hadden. Aanvankelijk via een 
heersende elite, later dankzij het kunstonderwijs op school aan een breder 
deel van de bevolking en vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw dankzij 
politieke programma’s ter ondersteuning van de productie en receptie van 
kunst. Het proefschrift van Quirijn van den Hoogen staat vol citaten uit po
litieke documenten waarin de diepgevoelde heilzame werking van de kunst 
wordt verwoord.6

*  Deze tekst is deels gebaseerd op een lezing van de auteur ter gelegenheid van 
zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Groningen, deels op Van Maanen, Zijlstra en 
Wilders (2013). How Theatre Functions in the City of Groningen.

1  Van Maanen (1997). Het Nederlands Toneelbestel van 1945 tot 1995, p. 32; Van Maanen 
(2009). How Theatrical Events Determine Theatre’s Functioning in Society, p. 519.

2  Zie bijv. het begrip veld bij Bourdieu (The Rules of Art, 1996) en de denkbeelden over 
functionele differentiatie van Luhmann (Die Kunst der Gesellschaft, 1995; Art as a 
Social System,2000).

3  Zie hiervoor Van Maanen (2009). How to Study Art Worlds, hoofdstuk 10.
4 Luhmann (2000). Art as a Social System, p. 142.
5  Het begrip ‘ideologie’wordt bedoeld in de zin waarin Althusser het opvatte,  

zie Idéologie et appareils idéologiques d’État (1970).
6 Van den Hoogen (2010). Performing Arts and the City.

“ … een SociologiSch beSef dat 
de poSitie van het theater 
alS kunStvorm in de huidige 
gemedialiSeerde maatSchappij 
verandert”
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De vraag of en hoe de kunsten hun reflectieve waarde in de samenleving  
doen functioneren, belandde op de agenda door een aantal wezenlijke  
veranderingen in het theater zelf en in de maatschappij. De kunst ver
anderde ingrijpend, deels door de innerlijke dynamiek op het terrein  
van de kunst zelf, deels door twee grote veranderingen in de maatschap 
pij als geheel: de groeiende nadruk op het economische debat totdat  
dit bijna alles overheerste; en de toenemende rol van de media in onze  
kijk op de wereld. Ook het theater, al was dit dan – behalve bij de dans  
– niet zo geschikt om de wereld in abstracte vormen waar te nemen,  
veranderde in het laatste kwart van de 20e eeuw van een zuiver mimeti
sche praktijk in een intellectueelconceptuele. Niet in de conventionele  
verhalende toneelstukken die nog altijd het leeuwendeel van het theater 
vormden, maar juist wel in de werken die de ontwikkeling van deze  
discipline bepaalden, samengevat door Lehmann als postdramatische 
theatervormen.7

Deze ontwikkeling stamde uit dezelfde tijd als toen Arthur Danto over 
de beeldende kunst verklaarde dat ‘to see something as art requires 
something the eye can not descry – an atmosphere of artistic theory, a 
knowledge of the history of art: an art world’.8 Hier begon een van de lijnen 
waarlangs het theater dichter bij de filosofie kwam, of om preciezer te zijn: 
een vorm van intellectuele observatie werd, zij het dan wel op het vlak van 
de waarneming.

De andere lijn waarlangs het theater vanaf het midden van de jaren 
zestig innerlijk veranderde, was de rechtstreekse ingreep in de werkelijk-
heid die werd nagestreefd. Misschien wel de bekendste voorbeelden van 
deze ontwikkeling waren Het Onzichtbaar Theater en het Forumtheater van 
Augusto Boal, de Braziliaanse theatermaker die naar Europa kwam. Maar 
in de jaren zestig waren er overal in Europa theatergezelschappen als 
Théâtre du Soleil in Frankrijk, Grippstheater in Duitsland, Nuova Scena 
van Franca Rame en Dario Fo in Italië, Theatre Company 7:48 van John Mc
Grath in GrootBrittannië en gezelschappen als Proloog, Sater en Gltwee in 
Nederland, die een nieuwe relatie met en tussen hun toeschouwers wisten 
te scheppen teneinde hun situatie te veranderen. Om met Boal te spreken: 
‘Theater als oefening voor de revolutie’. Maar deze benadering verdween 
min of meer begin jaren tachtig, toen ruim baan werd gegeven aan de 
ontwikkeling in het theater waarbij het theatermaken als kunstvorm in 
de plaats kwam van het spelen van dramatische werken. En in de jaren 
tachtig zien we het theater dan teruggaan naar zijn wortels – het mense
lijk lichaam en de ruimte – en zien we de toneelscholen ook, zelfs vooral, 
plaats aan zogeheten ‘theatermakers’ bieden en mensen tot ‘scheppers 
van waarneembare concepten’ opleiden.

Zo ging de theaterpraktijk om zich te vernieuwen terug naar haar 
wortels en sloot daarmee geheel aan bij een van de grote veranderingen in 
de samenleving die ik eerder noemde: de veranderende rol van de media. 
Film en televisie namen de taak van het theater om op de maatschap
pij te reflecteren simpelweg over door een algemeen publiek verhalen te 
vertellen of actuele onderwerpen voor te houden. Het eerste kon immers 
beter worden gedaan door speelfilms en televisiedrama, het tweede door 
praatprogramma’s, televisiedebatten etc., om nog te zwijgen van de moge
lijkheden van het internet en de sociale media. Er is een maar…: dankzij 
het specifieke materiaal waarvan het theater zich bedient – het men
selijk lichaam – blijft het uniek: door maatschappelijke en persoonlijke 
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waarnemingen van het menselijk gedrag beschikbaar te stellen voor 
communicatie in een interactieve situatie, van persoon tot persoon, van 
acteur tot – actief – toeschouwer, schept het theater een forum. Dit klinkt 
misschien wat ouderwets, maar in het licht van de grote verandering in de 
maatschappij genaamd medialisering, mogen deze typische theaterkwa
liteiten voor een democratie die op het waarneembare vlak aan openbaar 
zelfonderzoek wil doen, als wezenlijk worden beschouwd.

Keren we terug naar de veelbelovende zinsnede van Luhmann die  
werd aangehaald aan het begin van dit verhaal – ‘the arts offer a position  
from which something else can be determined as reality’ – dan moeten we  
inmiddels enerzijds aanvaarden dat de werkelijkheid van een persoonlijk  
ervaringsdomein is uitgegroeid tot een   mondiale informatiestroom over  
van alles wat misschien voor anderen hun persoonlijke werkelijkheid is,  
zodat anderzijds de werkelijkheid al door de media wordt gekopieerd en  
het meeste van dat wat als werkelijkheid kan worden waargenomen in  
feite gemedialiseerde werkelijkheid is. Dit kan zo ver gaan dat de oor
spronkelijke persoonlijke wereld waarin mensen echt leven, met gemedi
aliseerde ogen of zelfs letterlijk in gemedialiseerde vorm wordt waarge
nomen, namelijk als mensen hun eigen buurt, hun buren en misschien ook  
zichzelf op televisie zien en zelfs gaan denken dat ze dan de echte werke
lijkheid zien.

Wat betekent dit voor de kenmerkende kwaliteit van kunst om een  
positie te bieden van waaruit iets als werkelijkheid kan worden gezien? 
Welke werkelijkheid is dat, die de kunsten ‘dubbelen’ en zichtbaar maken? 
Is dat de gemedialiseerde werkelijkheid, wat dan wil zeggen dat kunstwer
ken een indirect waargenomen werkelijkheid tonen, of kunnen kunstwer
ken een gemedialiseerd beeld van de werkelijkheid doorbreken en deze 
werkelijkheid zelf waarnemen? Onder meer volgens Laermans en Auslan
der zou het theater ten minste het gemedialiseerde beeld van de werke
lijkheid kunnen deconstrueren en zo de werkelijkheid als geconstrueerd 
beeld tevoorschijn kunnen brengen.9 Daarnaast kan de organisatie van de 
participatie in theaterevenementen toeschouwers helpen om de laatste 
stap zetten en zo hun eigen waarachtige (perceptie van de) werkelijkheid 
opnieuw te laten waarnemen, waarmee we weer terug zijn bij het belang 
van de receptieomstandigheden.

Want de vraag die blijft staan en die tegenwoordig wel als kernthema 
van het cultuurbeleid mag worden beschouwd, is hoe deze artistieke 
waarneming van een min of meer gemedialiseerde werkelijkheid bruikbaar 
te maken is voor toeschouwers, oftewel hoe dit aanbod van alternatieve 
gezichtspunten door middel van kunst zijn functie voor personen en sa
menleving kan realiseren Hiertoe moeten drie stadia worden doorlopen: ten 
eerste moet het publiek de artistieke observaties waarnemen en ten tweede 
moeten deze krachtig genoeg zijn om te concurreren met het bestaande 
beeld van vergelijkbare zaken. Deze kracht, in politieke stukken bekend 
als de ‘zeggingskracht’ (waarin de expressieve kracht van het werk aan de 
uitwerkingskracht op de omstanders is gekoppeld), is terug te vinden in toe
schouwersuitspraken als: de voorstelling was indrukwekkend, inspirerend, 

7 Lehmann (2006). Postdramatic Theatre.
8 Danto (1964). The Artworld, p. 577. 
9  Laermans (1996). Theater/Politiek; Auslander (1997). From Acting to Performance; 

Auslander (1999). Liveness.



13
2 

 

JA
A

R
b

o
e

K
 A

C
T

Ie
v

e
 C

U
LT

U
U

R
p

A
R

T
IC

Ip
A

T
Ie

 2
01

3

opwindend, confronterend, maar, in een bepaald opzicht, ook mooi of knap 
gemaakt. En de derde stap is dat deze confrontatie tussen een nieuwe en 
een bestaande waarneming van dezelfde aspecten van de werkelijkheid een 
tweede leven krijgt in het mentale leven van de toeschouwers en misschien 
ook in het ideologische leven van de maatschappij. En dan komen we bij het 
eigenlijke vraagstuk hoe het theater in de samenleving functioneert, dat wil 
zeggen de organisatorische vraag welke plaats het sociale systeem van de 
theatrale communicatie, kortom het domein van het theater, in de samen
leving als geheel inneemt en hoe de verbindingen zijn georganiseerd tussen 
het theater en andere systemen, zoals het onderwijs, het dagelijks sociale 
leven of de politiek.

Voor kunstenaars is het grootste probleem niet om mooie, indrukwek
kende of confronterende voorstellingen te maken, maar om hun werk te 
laten werken.

sTep-onderzoek naar de werking van het theater op stadsniveau
De drie voornoemde stappen om het theater te laten werken, zijn ook  
te vinden in het onderzoeksprogramma van STEP (Project on European  
Theatre Systems). Deze internationale onderzoeksgroep bestudeert het  
verband tussen aanbod, gebruik en ervaring van het theater in zes ‘gewone’  
Europese universiteitssteden, waaronder de stad Groningen.10 Van deze  
steden wordt het totale aanbod en ook het publiek beschreven, terwijl  
de zeggingskracht van de voorstellingen wordt gemeten door de ervarin 
gen van de toeschouwers te analyseren. In de paragrafen hierna wordt  
de receptieve theaterparticipatie van de inwoners van de stad Groningen  
gepresenteerd.11

De theaterinfrastructuur van de stad Groningen 
Tabel 1 toont allereerst de gehele theaterinfrastructuur van de stad zoals 
deze was in het seizoen 20102011. Bij elkaar zijn er zeven locaties (met 
negen zalen) voor het beroepstheater en zes locaties (met zeven zalen) voor 
het semiprofessioneel en amateurtheater. Naast de vijf professionele en ne
gen semiprofessionele gezelschappen die in de stad gevestigd zijn (waarvan 
de laatste vooral voor kinderen spelen), geven zo’n 70 amateurgroepen hun 
voorstellingen in deze theaters en in buurthuizen.

Daarnaast vinden er jaarlijks in Groningen acht theaterfestivals plaats. 
Hiervan zijn er vijf als kleinschalig te beschouwen, twee als middelgroot 
en ten slotte is er het grotere, internationaal georiënteerde zomerfestival 
Noorderzon. Bij elkaar trekken deze festivals meer dan 20.000 bezoekers, 
waarvan het Noorderzon Festival met 12.000 (alleen voor het theaterpro
gramma) het leeuwendeel voor zijn rekening neemt.

Beroeps- en amateuraanbod in het normale theaterseizoen
De verzamelde en gepresenteerde cijfers betreffen het theater in ruime  
zin, met inbegrip van gesproken theater (‘toneel’), dans, poppen en object
theater, musical, cabaret, show en ‘het nieuwe circus’. Het is belangrijk 
te vermelden dat alleen voorstellingen zijn meegerekend die openbaar 
toegankelijk waren en dat de voorstellingen op het Noorderzon Festival 
niet zijn meegeteld, omdat ze buiten het normale seizoen plaatsvonden.12 
De gegevens over de voorstellingen werden verzameld via de openbare 
locaties in de stad, die het leeuwendeel van de informatie leverden. Vooral 
van de semiprofessionele en amateurvoorstellingen moesten de gegevens 
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soms via de gezelschappen worden verzameld. Bij elkaar kwamen er in 
het seizoen 20102011 meer dan 190.000 betalende bezoekers af op het 
aanbod van bijna 900 openbaar toegankelijke voorstellingen van 465 ver
schillende producties. 70% van die voorstellingen was door professionals 
gemaakt en deze trokken meer dan 80% van de bezoekers. Circa 10% van 
de voorstellingen werd gegeven door semiprofessionals, de overige 20% 
door amateurs.

Ook kan een onderverdeling worden gemaakt van de verschillende thea
tergenres en het bezoek dat deze trekken, zoals in tabel 4.

Het zal meteen duidelijk zijn dat er anderhalf maal zoveel bezoekers naar 
muziektheatervoorstellingen als naar de gemiddelde theatervoorstelling 

10  Dit zijn Aarhus (Denemarken), Bern (Zwitserland), Debrecen (Hongarije), Groningen, 
Maribor (Slovenië) en Tartu (Estland).

11  Het onderzoek werd verricht in het seizoen 20102011, zodat de invloed van de  
jongste veranderingen in de cultuurpolitiek en het subsidie  beleid niet te zien zal zijn.

12  Gelukkig zijn de cijfers voor de besloten kindervoorstellingen langs andere wegen 
voorhanden gekomen en konden deze apart worden vermeld.

Tabel 1  
Locaties en gezelschappen in de stad Groningen, 20102011

Tabel 2  
Producties, voorstellingen en bezoeken tijdens festivals

soort locatie en gezelschap Locaties gezelschappen

voor professioneel theater 1 – Stadsschouwburg
2 – Kruithuis
3 – De Oosterpoort
4 – MartiniPlaza
5 – Grand Theatre
6 – De Machinefabriek
7 – De Citadel

1 – NNT (Noord Nederlands Toneel)
2 – Kindertheater De Citadel
3 – NND (Noord Nederlandse Dans)
4 – Club Guy and Roni
5 – Arling&Arling Theaterprojecten

voor semiprofessioneel 
en amateurtheater

8 – Theaterschip ‘De Verwondering’ 
9 – Der Aatheater
10 – het Heerenhuis
11 – Prinsentheater
12 – OUTheater
13 – INTheater
14 – Buurthuizen (5)

5 – Theater te Water
6 – De Steeg (jongerentheater)
7 – De Noorderlingen
8 – Kindertheater Rob Heiligers
9 – Kindertheater Stichting Heisa
10 – Kindertheater Matin Forget
11 – Circustheater Stier
12– Dames Slier
70 – Amateurgezelschappen en incidentele initiatieven

Festival Aantal producties Aantal voorstellingen        Aantal bezoeken

Kinderwinter 5 10 1.271

Toffe Kastanjes (Kinderen) 7 9 1.756

Jonge harten (Jeugd) 33 57 5.066

hel van het noorden 4 5 684

studenten Theater Festival 8 8 300

stukafest * 10 30 300

groninger studenten Cabaret Festival 3 3 2.000

noorderzon Festival, hoofdprogramma ** 25 90 12.025

Totaal 95 212 23.402
 
* Cijfers van Stukafest berusten op schattingen.  
**  Het bijprogramma van het Noorderzon Festival telt nog eens 266 voorstellingen van 13 verschillende producties,  

voor 7500 toeschouwers.
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komen, meer dan tweemaal zoveel naar ‘new circus’ en show, en dat toneel 
en poppen en objecttheater hoogstens de helft van het gemiddelde aan
tal bezoekers per voorstelling trekken. Verreweg de meeste voorstellingen 
vinden plaats in de toneelsector, driemaal zoveel als in de sector van het 
muziektheater en het cabaret.

Het openbaar toegankelijke semiprofessionele en amateurtheater in 
Groningen bestaat vrijwel geheel uit toneelvoorstellingen, met uitzondering 
van enkele musicals.

Komen we bij de vraag van de beoogde doelgroepen, dan kunnen we 
vaststellen dat er een duidelijk verschil te maken is tussen de voorstel
lingen voor een algemeen publiek en die voor kinderen (tot twaalf jaar) en 
jongeren (van 12 tot 19). Verder wordt nog een aantal amateurproducties 
door en voor studenten gemaakt en door een studentenpubliek gezien.

Deze cijfers geven een ietwat vertekend beeld van het jeugdaanbod in 
Groningen, omdat hier alleen de ‘open’ voorstellingen zijn vermeld, die in 
theaters worden gespeeld. Daarnaast bieden deze locaties plaats aan ‘be
sloten’ voorstellingen voor schoolklassen, vooral van basisscholen. Dit naast 
de besloten voorstellingen die door een aantal gezelschappen op de scholen 
zelf worden gespeeld (zie tabel 6).

Participatie opgevat als bezoek aan theatervoorstellingen 13

Het tweede deel van het onderzoek ging over de toeschouwers die in Gro
ningen de voorstellingen bezochten. Aangaande de werking van het theater 
op stedelijk niveau werd de vraag gesteld voor wie het hiervoor beschreven 
aanbod functioneerde.

Tabel 3  
Aantallen voorstellingen en bezoekers beroeps en amateurtheater per locatie

Locaties Aantal  
voorstellingen

Aantal  
bezoeken

gemiddeld  
aantal bezoekers  

per voorstelling

Locaties voor beroepstheater 529 168.644 318

Prof. voorstellingen in amateurlocaties 40 1.750 44

subtotaal beroepstheater 569 170.398 299

Locaties voor semiprof. theater

Theaterschip ‘De Verwondering’ (locatie van Theater te Water) 10 469 47

Het Heerenhuis 50 2.000 40

14 kleine locaties (waaronder een aantal buurthuizen) 59 3.730 63

subtotaal semiprofessioneel 119 6.199 52

Locaties voor amateurtheater

Prinsentheater 82   4.679 57

OUtheater 48   2.363 48

INtheater 30   1.568 52

Elders (8 locaties) 23   1.595 69

Amateurvoorstellingen in prof. locaties 21   6.935 330

subtotaal amateur 204 17.140 84

Totaal theateraanbod 892 193.783 217
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13  De tabellen in deze paragraaf zijn opgesteld door dr. Marline Lisette Wilders.

Tabel 4  
Voorstellingen, producties en bezoek per genre.

Tabel 5  
Aantallen voorstellingen en bezoekers per doelgroep

genre Aantal  
producties

Aantal  
voorstellingen

Aantal  
bezoeken

percentage  
bezoeken

bezoekers per  
voorstelling  

‘Kleinkunst’ (incl. cabaret) 114 156 40.625 21,0  260

Dans 56 83 19.573 10,1 236

Toneel 195 416 50.153 25,9 121

Muziektheater 69 176 63.655 32,8 361

Poppenobjecttheater 7 11 2.986 1,5 271

Nieuw circus +show 7 25 15.109 7,8 604

Mime 6 10 617 0,3 103

Anders 13 15 1.155 0,6 77

Totaal 467 892 193.783 100 216

doelgroep Aantal voorstellingen Aantal bezoekers bezoekers per voorstelling

Algemeen 605 148.619 246

Jongeren (1219) 102 10.005 98

Kinderen (tot 12) 108 28.330 262

Studententheater 77 6.829 89

Totaal 892 193.783 217

Voor dit gedeelte werden 52 producties uitgekozen, naar rato verdeeld 
over de vier belangrijkste genres (toneel, dans, muziektheater en cabaret) 
en over de verschillende locaties. Hieronder waren zeven amateurpro
ducties, waarvan twee musicals en vijf toneelstukken. Ook werd nog één 
semiprofessionele toneelproductie uitgekozen. De toeschouwers werd 
verzocht een kaartje in te vullen, zodat de onderzoekers hun per email een 

Locaties Aantal voorstellingen voor  
kinderen en jeugd*

Aantal bezoeken  
(alleen open voorstellingen) 

open besloten Kinderen Jeugd

Op professionele locaties 97 + 51 45 27.637 7.957

Op amateurlocaties

Prinsentheater 8 + 19 543 1.120

OUTheater 5 251

INTheater 2 95

Andere locaties 3 + 25   150 582

Op/voor basisscholen (10% amat./45% prof./45% semi.) **47

Totaal 108 + 102 92 28.330 10.005
 
* Kindertheater (tot 12 jaar) cursief; jeugd (1218) romein. 
** Naast deze voorstellingen wordt in Groningen in het voortgezet onderwijs nog een onbekend aantal besloten voorstel
lingen voor jongeren vanaf 12 gegeven. Zie voor een gedetailleerder overzicht Bouma (2011). Schoolplein der verbeelding.

Tabel 6  
Kinder en jeugdtheater in de stad Groningen.
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vragenlijst konden sturen. De ingevulde vragenlijsten werden automatisch 
verwerkt tot uitkomsten die per voorstelling af te lezen waren.14 In totaal 
vulden 2773 bezoekers een vragenlijst in, oftewel zo’n 15% van de betalende 
bezoekers bij de onderzochte voorstellingen.

Allereerst is 50% van het Groningse publiek tussen de 15 en 45 jaar en 
de overige 50% tussen de 46 en 80. Hierbij valt nog op te merken dat de 
groep in de leeftijd van de twintig jaar tussen 46 en 65 met haar 42% het 
grootste segment van het publiek vormt en oververtegenwoordigd is in 
vergelijking tot haar aandeel in de bevolking als geheel (iets meer dan 25%). 
De twee segmenten van tien jaar tussen de 26 en 45 leveren elk daarente
gen 15% van het publiek, hetzelfde percentage dat wordt bereikt door het 
‘studenten’segment, dat maar vijf jaar beslaat (2025).

De gangbare verklaring is dat mensen tussen de 30 en 45 wegens gezins
verplichtingen vaker thuisblijven, maar ook het aantal studenten in de stad 
Groningen – meer dan 20% van de bevolking – zal deze forse bijdrage aan 
het theaterbezoek veroorzaken. Toch blijft die leeftijdsgroep van de studen
ten (2025) nog ondervertegenwoordigd in relatie tot haar werkelijke grootte, 
iets wat te meer opmerkelijk is vanwege het hoge opleidingsniveau. Op een 
aantal uitzonderingen na gelden deze cijfers ook voor de amateurlocaties. 
Maar de studentenbevolking springt er wel uit in het Grand Theatre (23%) en 
met name in het IN en OUTheater (46%), de locaties waar de studenten hun 
eigen producties vertonen en bezoeken. Het Prinsentheater, ten slotte, heeft 
enige moeite om het segment boven de 55 te trekken.

De tabellen 8 en 9 laten zien dat meer dan 70% van het Groningse the
aterpubliek een vorm van hoger onderwijs volgt of heeft gevolgd, zowel bij 
het amateur als het beroepstheater. Alleen onder het publiek van shows en 
musicals bleken laagopgeleiden iets meer vertegenwoordigd: zoals uit tabel 9 
blijkt, heeft circa 27% van de toeschouwers onderwijs op niveau 13 gevolgd.

Zoals uit tabel 10 is af te leiden, bestaat er onder de theatergangers 
in Groningen een aanzienlijke overlap in het bezoek aan de verschillende 
genres. Bijna alle theaterbezoekers lijken wel iets in de Stadsschouwburg 
te zien (8595% van de bezoekers van de andere locaties). Anderzijds gaat 
minder dan 15% van de bezoekers van Stadsschouwburg, Oosterpoort en 
MartiniPlaza ook naar amateurtheaters. Bezoekers van het Grand Theatre 
gaan iets meer naar deze locaties (zo’n 25%), maar in het algemeen kan 
gezegd worden dat meer bezoekers van amateurlocaties het Grand Theatre 
en het Kruithuis bezoeken (4550%) dan andersom (1520%).

Tabel 11, ten slotte, laat het aantal bezoeken per locatie zien. Het totale 
aantal mensen (van boven de 19 jaar) dat gebruikmaakt van de theaters in 
de stad Groningen ligt rond de 25.000.15 Circa 7000 van hen bezoeken ama
teurtheatervoorstellingen in de stad, twee derde in de officiële theaters, een 
derde in de verschillende buurthuizen en dergelijke. Iets meer dan 50% van 
de toeschouwers woont in de stad Groningen, de anderen komen uit de drie 
noordelijke provincies.

Tabel 7  
Leeftijdsgroepen in het publiek in vergelijking met de bevolking

 
12-15 16-19 20-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-81

% van het publiek 1,4 5,1 15,9 15,4 14,5 23,3 18,8 5,6

% van de bevolking (12-81 jaar) 3,1 6,3 20,0 21,2 15,0 13,7 12,5 8,2
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14  In de eerste fase werd dit werk uitgevoerd door een groep masterstudenten, waarna 
het door vier van hen werd voortgezet: Anne Houwing, Marc Maris, Milou Schneij
denberg en Jasmijn Sprangers. Naderhand werden alle uitkomsten bij elkaar gezet 
in een Excelbestand en ter analyse tot een SPSSbestand verwerkt.

15  Voor het volwassenentheater werden 135.000 kaartjes verkocht, zodat bij 
een gemiddelde van 6,2 bezoeken per theaterganger 22.500 mensen van het 
theateraanbod gebruikmaken. Dit aantal is mogelijk nog iets hoger doordat in de 
onderzoeksopzet het bezoek aan de Stadsschouwburg oververtegenwoordigd was 
en de respondenten wellicht wenselijke antwoorden gaven.

Tabel 8  
Onderwijsniveau van het Groningse publiek 

Tabel 9  
Onderwijsniveau bezoekers per genre in %*

Tabel 10  
Percentage publiek per locatie dat ook andere locaties bezoekt

onderwijsniveau %

1. Lbo; vMbo; MAvo (lager voortgezet onderwijs; 12-16) 2,1

2. MULo; hbs-3 (beide 12-16); Mbo (middelbaar voortgezet onderwijs; 16-20 ) 7,8

3. MMs; hbs; hAvo; vwo (hoger voorgezet onderwijs; 12-17 à 18) 9,4

4. hbo (hoger beroepsonderwijs; 17+) 33,1

5. wo (universiteit 18+) 37,7

onbekend 9,8

Totaal (n=100%) (2502)

o
nd

er
w

ijs
ni

ve
au

To
ne

el

K
la

ss
ie

ke
 d

an
s

M
od

er
ne

 d
an

s

o
pe

ra
/

op
er

et
te

M
us

ic
al

/ 
s

ho
w

‘K
le

in
ku

ns
t’

/
C

ab
ar

et

A
m

at
eu

r-
 

to
ne

el

A
m

at
eu

r-
  

ca
ba

re
t

A
m

at
eu

r-
 d

an
s

A
m

at
eu

r-
  

m
us

ic
al

/s
ho

w

1 1,9 0,9 1,7 1,4 3,5 1,4 1,1 1,5 1,6 4,0

2 6,5 5,4 4,7 4,6 11,4 8,6 7,6 6,4 5,0 10,8

3 9,1 7,9 6,9 7,7 11,9 9,4 8,5 10,0 9,7 11,8

4 37,0 36,0 36,0 32,6 37,3 38,3 34,4 39,8 32,0 32,2

5 45,5 49,5 50,8 53,1 35,9 42,3 48,3 42,2 51,7 41,3

Totaal (n=100%) (1693) (426) (898) (414) (1022) (1281) (810) (327) (300) (400)
 
* Deze tabel is gebaseerd op de genres die de respondenten naar hun zeggen in de voorbije twaalf maanden hebben bezocht.

Andere theaters die  
ook werden bezocht  

stads-
schouwb.

ooster-
poort

Kruithuis grand 
Theatre

Martini-
plaza

prinsen-
theater

UsvA-
theaters

Andere 
theaters

stadsschouwburg _ 88,9 95,1 90,1 73,9 86,3 86,0 69,1

oosterpoort 76,5 _ 84,8 76,6 66,2 76,3 74,6 59,9

Kruithuis 35,3 36,5 _ 51,3 27,0 50,6 44,7 24,6

grand Theatre 26,9 26,5 41,2 _ 18,7 47,2 46,8 20,3

Martiniplaza 29,5 30,7 29,0 25,0 _ 31,6 36,6 32,9

prinsentheater 13,9 14,3 22,1 25,5 12,8 _ 34,4 14,5

UsvA-Theaters 14,3 14,5 20,2 26,2 15,3 35,6 _ 14,6

Andere theaters 26,3 26,4 25,3 25,9 31,3 34,0 33,2 _

Totaal (n) (1982 *(1707) (736) (591) (792) (320) (331) (753)
 
* Omdat in de Oosterpoort vrij weinig theatervoorstellingen plaatsvinden, hebben veel respondenten waarschijnlijk  
hun concertbezoeken op deze locatie meegerekend.



hobbyfotograaf

Richard van Laanen (55),  
ict-instructeur

 
‘Ik ben al vanaf ongeveer mijn 
twintigste bezig met fotografie. 
Nou ja, ik maak al dertig jaar foto’s. 
Maar zo’n tien jaar geleden kreeg ik 
behoefte er meer mee te gaan doen. 
Mijn foto’s waren vooral kiekjes. Ik 
maakte geregeld foto’s die mensen 
in mijn omgeving wel mooi vonden. 
Maar dat waren altijd lucky shots.  
Ik wilde meer weten over techniek 
en dat toeval uitsluiten. Ik wilde we
ten hoe ik een mooie foto moest ma
ken. Dus ben ik een beginnerscursus 
fotografie gaan doen bij het centrum 
voor de kunsten. In de lessen zat tel
kens uitleg over de techniek, maar 
we kregen ook opdrachten. In het 
tweede deel van de les bespraken 
we dan de foto’s die iedereen had 
gemaakt. Daar heb ik wel het een  
en ander aan gehad. 

Een paar jaar later heb ik bij 
diezelfde docent ook de cursus voor 
gevorderden gedaan. Na afloop van 
die cursus vroeg zij mij of ik zin had 
om deel te nemen aan een portfo
liogroep bij haar thuis. Eigenlijk is 
dat volgens hetzelfde idee, maar  
dan zonder uitleg over techniek.  
Een opdracht, vaak minder concreet, 
iedereen aan het werk en de volgen
de keer ieders werk bespreken. Voor 
mij is dat een heel goede manier. 
Ik heb het idee dat ik op het gebied 
van techniek weinig meer kan leren 
en waar dat nodig is, kan ik het uit 
boeken of tijdschriften halen. Maar 
juist naar andermans werk kijken en 
dat bespreken en anderen feedback 
laten geven op mijn eigen werk is 
heel goed voor de ontwikkeling van 
mijn creativiteit. Het helpt me om 
nog beter te kijken, waardoor mijn 
foto’s beter worden.

Twee jaar geleden vroegen 
mensen bij mij in het dorp of ik voor 

belangstellenden ook een cursus 
wilde verzorgen. Omdat ik elk jaar 
met carnaval foto’s maak, wisten ze 
dat ik daarmee bezig ben. Voor het 
geven van die cursus heb ik bedankt. 
Maar ik heb wel volgens dezelfde 
werkwijze van mijn portfoliogroep 
een clubje opgezet. Soms gaan we 
er met zijn allen op uit om foto’s 
te maken. Maar soms gaat ieder 
voor zich. En vervolgens bespreken 
we het werk op dezelfde manier. 
Fotografie is voor mij een hobby om 
mijn hersenen bezig te houden. Ik 
wil proberen om wat ik in mijn hoofd 
heb, ook zichtbaar te maken. Daarbij 
geeft het erg veel voldoening als je 
waardering krijgt voor wat je maakt.’

“ ik wil proberen om 
wat ik in mijn hoofd 
heb, ook zichtbaar 
te maken”
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Participatie opgevat als esthetische communicatie
Uit een algemeen overzicht van het kwaliteitsoordeel over de voorstellingen 
blijkt dat circa 70% van de bezoekers heel tevreden was over het gebodene 
(56 op een schaal van 6), 10% volstrekt niet en 15 tot 20% maar amper.

Een aantal boeiende verschillen tussen bezoekers van beroeps en 
amateurtheater is te zien in tabel 12. Niet zozeer wat het niveau van de 
voorstellingen betreft, maar lichtelijk verrassend is wel dat het oordeel over 
de kwaliteit van de avond als geheel iets lager is bij het amateur dan het 
beroepstheater. En dit geldt des te meer voor de ervaren kwaliteit van de 
locaties, dus waarschijnlijk heeft (de beleving van) de kwaliteit van de ama
teurlocaties een vrij sterke invloed op de ervaring van de avond als geheel.

Om te begrijpen waardoor deze toeschouwers al dan niet tevreden 
waren, werd hun een reeks trefwoorden voorgelegd, die naderhand wer
den verdeeld in een groep over vorm en vakkundigheid (1, 2), een groep 
algemene uitspraken over de voorstelling (38), een groep ervaringen op 
vermaaksniveau (911) en een groep kenmerkende aspecten van de artis
tieke ervaringen in striktere zin (1219). Al deze trefwoorden verwijzen naar 
aspecten waarop mensen een voorstelling (of een kunstwerk in het alge
meen) meestal beoordelen en waarderen, maar in het Groningse onderzoek 
naar de waarden en functies van kunst wordt onderscheid gemaakt tussen 
‘comfortabele’ esthetische ervaringen aan de hand van een gangbaar ge
bruik van de kunsttaal in kwestie en uitdagende esthetische ervaringen die 
artistiek genoemd worden, op basis van nieuwe esthetische percepties die 
de toeschouwers aangeboden krijgen en verwerken.16

16  Zie bijv. Van Maanen (2009), ibidem; Van den Hoogen, ibidem; Joostens (2012). 
Kunst en klant in de Nederlandse podiumkunsten; Wilders (2012). Theaterbeleving in 
het Belevenistheater.

Tabel 11  
Feitelijk gebruik van het totale theateraanbod voor volwassenen per locatie in % 

Tabel 12  
Algemeen oordeel over voorstelling, avond en locatie in %

Aantal bezoeken 
per jaar

stads-
schouwburg

Kruithuis grand 
Theatre

Martini-
plaza

prinsen-
theater

UsvA-
Theaters

Andere 
locaties

1-2 47,4 76,6 68,7 86,9 78,1 73,4 61,5

3-5 28,7 18,9 18,6 12,1 13,1 13,6 24,6

>5 23,9   4,5 12,7   1,0   8,8 13,0 13,9

Totaal (n=100%) (1982) (736) (591) (792) (320) (331) (753)

gewogen gemiddelde van  
bezoeken per jaar

2,6 4,0 1,62,0 1,92,2 1,32,3 1,62,1 1,82,3 2,02,6

Aantal mensen dat van deze 
locaties gebruikmaakt

15.500
24.000

2.750
3.500

2.500
3.000

20.000
30.000

2.000
3.000

1.750
2.200

4.500
6.000

oordeel voorstelling Avond Locatie

prof. Amat. Totaal prof. Amat. Totaal prof. Amat. Totaal

 1 – 3 (onvoldoende) 12,0 9,4 11,7 7,5 7,3 7,4 10,7 23,6 12,2

 4 (net voldoende) 16,1 21,0 16,7 20,4 17,7 21,3 21,2 27,6 22,0

 5-6 (goed-zeer goed) 72,0 69,7 71,6 72,1 65,0 71,3 68,2 48,7 65,8

Totaal (n=100%) (2294) (310) (2604) (2288) (311) (2579) (2295) (312) (2605)

gemiddeld oordeel 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,7 4,2 4,7
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In tabel 13 zien we dat de waardering grotendeels wordt bepaald door 
het aspect van de competentie en vakkundigheid van de uitvoerenden en 
‘hoe mooi de voorstellingen zijn om te zien’ (12): 60 tot 70% van de toe
schouwers scoorde op deze aspecten een 5 of een 6. Daarentegen was bij 
amateurvoorstellingen minder dan 50% van de toeschouwers enthousiast 
over de vakkundigheid die in deze stukken werd getoond.

Een blik op het blok van de amusementskenmerken (911) leert dat  
zo’n 50% van het publiek over deze aspecten heel tevreden is en bij ama
teurvoorstellingen zelfs 55 tot 63%. Maar kijken we naar de werking van  
het theater als kunstvorm, dan zijn de uitkomsten in het vierde blok niet  
zo hoog. Het Groningse theaterpubliek lijkt in het algemeen meer gechar
meerd van amusement en met name vakkundigheid en schoonheid, dan  
dat het zich laat uitdagen in zijn percepties zoals uitgedrukt in de acht  
laatste onderdelen van de tabel. Weliswaar is – zoals we eerder zagen –  
meer dan 70% van het publiek heel tevreden over de bijgewoonde thea 
tervoorstellingen in het algemeen, maar hetzelfde percentage wordt niet  
of nauwelijks ‘pijnlijk verrast’ (bij amateurvoorstellingen 84%), bijna 60%  
voelt zich niet of nauwelijks ‘geconfronteerd’ door beroepsvoorstellingen  
(bij amateurproducties 70%) en maar liefst 80% of meer beschouwt de  
voorstellingen niet als ‘veeleisend’. Terwijl veel kunstenaars en esthetici  
nu juist hopen of menen dat de kenmerkende functie van de kunst is om  
de percepties van haar publiek op de proef te stellen. Deze cijfers leiden  
tot een gemiddelde score van 3,3 voor de artistieke onderdelen bij het  
beroepstheater en van 3,1 bij het amateurtheater, tegen respectievelijk  
4,2 en 4,5 voor de amusementsonderdelen. 

Verder lijken de theaterervaringen niet zo relevant voor het persoonlijk 
leven van de mensen, omdat meer dan de helft van het publiek niet dat ge
voel heeft en maar 20% de ervaringen echt relevant voor zichzelf vindt. Toch 
vond 44% de beroepsvoorstellingen inspirerend en indrukwekkend en had 
30% dit gevoel bij de amateuruitvoeringen.

Naast deze trefwoorden kregen de respondenten twintig uitspraken  
voorgelegd. Naderhand werden deze uitspraken gegroepeerd volgens het  
analysemodel dat in dit onderzoek voor voorstellingen is gebruikt (TEAM,  
zie bijlage). Hierbij werden vijf (deels overlappende) dimensies van uit 
spraken over het theater onderscheiden (elk mogelijk van invloed op de  
theaterervaring).

De contextuele dimensie verwijst naar het concrete verband tussen het 
theaterevenement en het echte leven van de toeschouwers. De communi-
catieve dimensie beschrijft de ‘onderlinge activiteit’ tussen de uitvoering / 
uitvoerenden en het publiek tijdens de voorstelling. De theatrale dimensie 
heeft betrekking op de ervaringen op het vlak van de theatrale vormen.  
De verhalende dimensie betreft de elementen verhaal en plot. En tot slot 
verwijst de thematische dimensie naar de beleving van de onderwerpen  
in het stuk.

In alle vijf de dimensies is er een duidelijk verschil te zien tussen de 
beleving van het beroeps en het amateurtheater. De toeschouwers van het 
beroepstheater waren het in de meeste gevallen minstens 10% vaker eens 
met de uitspraken op het hogere niveau. Alleen de thematische dimensie is 
een uitzondering: het verschil is kleiner (gemiddeld zo’n 5%) en de behan
deling van de thema’s in de amateurvoorstellingen werd zelfs iets meer 
gewaardeerd (56% tegen 51% in het beroepstheater). In het algemeen zijn 
de gemiddelde scores het hoogst bij de onderdelen in de theatrale dimensie  
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Tabel 13  
Trefwoorden inzake vormen en vaardigheden, betekenissen en ervaringen

 
Ik vond de voorstelling … soort  

voorstelling
oordeel op schaal van 1-6 (in %) gemiddeld

oordeel 

1-3 4 5-6

mooi om te zien 
 

Prof.
Amateur

15,7  
11,1

22,1
27,2

62,3
61,6

4,7
4,7

vakkundig Prof.
Amateur

9,7
20,2

19,0
32,6

71,4
47,3

4,9
4,3

conventioneel Prof.
Amateur

82,1
77,1

12,5
15,6   

5,4
7,3     

2,3
2,5

oppervlakkig Prof.
Amateur

84,4  
80,0        

8,8
13,5

6,8
6,6

2,1
2,4

heel herkenbaar Prof.
Amateur

43,2
54,8          

24,5
23,5

32,3
21,8 

4,7
3,4

maatschappelijk relevant Prof.
Amateur

41,6   
40,3       

25,9
32,8  

32,5
26,8

3,7
3,6

verrassend Prof.
Amateur

16,3
17,1     

22,5
24,5

61,2
58,5

4,6
4,5

stereotiep
 

Prof.
Amateur

77,0
66,9     

13,5
15,9

9,8
17,3

2,4
2,9

ontspannend Prof.
Amateur

23,2
19,4  

26,5
25,3  

50,3
55,3   

4,3
4,4

vermakelijk Prof.
Amateur

26,3   
17,5       

21,5
19,1  

52,2
63,5 

4,2
4,5

grappig Prof.
Amateur

30,1  
17,3        

23,2
25,2

46,9
57,5

4,1
4,4

pijnlijk verrassend Prof.
Amateur

70,3       
84,3   

16,7
11,2

13,0
4,5

2,7
2,3

 confronterend Prof.
Amateur

58,3
69,6          

20,3
18,0

21,5
12,4          

3,2
2,7

 opwindend Prof.
Amateur

54,5  
58,4        

27,3
26,2

18,1
15,4

3,2
3,1

persoonlijk relevant    Prof.
Amateur

54,4  
59,8        

23,0
21,8

22,6
18,5

3,2
3,0

vol nieuwe denkbeelden Prof.
Amateur

40,2      
34,6    

27,8
36,3

32,0
29,1

3,7
3,8

inspirerend Prof.
Amateur

29,4  
18,3        

24,6
30,7

44,9
31,1  

4,1
3,8

indrukwekkend Prof.
Amateur

28,2     
32,8    

27,7
37,4

44,0
29,8

4,1
3,9

veeleisend (veel van mij eisend) Prof.
Amateur

79,4 
83,8        

11,8
11,7

8,8
4,4

2.3
2,0

 
 
* Niet alle onderdelen zijn in alle vragenlijsten opgenomen. Het aantal respondenten varieert van 1.406 tot 2.255 bij 
bezoekers van professionele voorstellingen en van 179 tot 306 bij bezoekers van amateurvoorstellingen. Opmerkelijke 
cijfers zijn vetgedrukt.

(beroeps 4,8; amateur 4,4) en het laagst bij die in de communicatieve 
dimensie (beroeps 3,8; amateur 3,5). Beide resultaten komen sterk over
een met de uitkomsten van tabel 13, waarin de beleving aan de hand van 
trefwoorden werd besproken.

Conclusie en perspectieven: over de valorisatie van de participatie
Vatten we de participatie op in de zin van het bezoek aan theatervoorstel
lingen, dan kunnen we concluderen dat 10% van de volwassen inwoners 
van de stad (boven de leeftijd van 19 jaar), dus ongeveer 15.000 mensen, 
gebruikmaakt van het theateraanbod in het reguliere seizoen, waarbij de 
meesten verschillende genres en locaties bezoeken. De helft van het publiek 
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Tabel 14  
Hoe het publiek de voorstellingen beleefde

Uitspraken op vier dimensies soort  
voorstelling

Mate waarin eens op schaal van 1-6 (in %) gemiddeld
1 – 3 

(oneens)
4 

(neutraal)
5 – 6 

(eens)

Contextuele dimensie   Prof.
Amat.

4,3
4,0

De voorstelling is het zeker waard 
om nog eens over na te denken    

Prof.
Amat.

26,6
36,5

24,4
28,2

48,0
35,3

De voorstelling is het zeker waard 
om over na te praten     

Prof.
Amat.

21,9
26,8

21,3
26,8  

56,7
46,4

Communicatieve dimensie  Prof.
Amat.

3,8
3,5

Ik werd gedwongen mijn  
verbeeldingskracht te gebruiken     

Prof.
Amat.

33,6
42,7

27,4
28,5

39,0
28,8

Ik voelde dat de acteurs ook iets 
van mij

Prof.
Amat.

52,8
66,9

26,4
19,2

21,0
14,0

Wat ik zag en hoorde, beleefde ik 
heel direct, bijna fysiek     

Prof.
Amat.

38,3
50,8

27,8
24,4

33,9
24,9

Ik had het gevoel dat de acteurs  
mij iets wilden vertellen    

Prof.
Amat.

33,3
38,7

28,2
24,8

38,5
36,5

Theatrale dimensie  Prof.
Amat.

  
4,8
4,4

De voorstelling is goed geregisseerd Prof.
Amat.

12,9
11,4

21,3
24,9 

65,8
63,6

De choreografie was heel goed Prof.
Amat.

12,6 18,1 69,3

Er werd prima geacteerd Prof.
Amat.

11,6
13,2

16,9
23,7

71,6
63,0

Er werd goed gedanst Prof.
Amat.

9,4 8,5 82,2

De cabaretier speelde goed Prof.
Amat.

6,4 7,9 85,7

Ik heb genoten van de vormgeving Prof.
Amat.

18,7
22,8

23,4
30,9

57,9
46,3

De vorm van de voorstelling (speel
stijl, toneelbeeld) vond ik heel goed  

Prof.
Amat.

13,7
14,0

16,6
26,8

69,7
58,2

De stijl van de voorstelling sprak  
me aan

Prof.
Amat.

20,4
25,1

19,2
26,5

60,4
48,5

verhalende dimensie  Prof.
Amat.

4,5
4,3

Het verhaal werd boeiend verteld Prof.
Amat.

12,9
24,6

20,3
21,9

64,8
61,5

Ik werd meegenomen in de wereld 
van de 

Prof.
Amat.

24,3
29,1

24,9
33,9

50,9
37,0

Thematische dimensie   Prof.
Amat.

4.5
4,4

Het thema van de voorstelling  
sprak me aan

Prof.
Amat.

13,5
17,7

25,1
23,7

61,4
58,5

De thema’s werden op een  
verrassende manier behandeld     

Prof.
Amat.

22,9
23,3

26,2
20,7

51,0
55,9

Ik vond dat de thema’s heel  
herkenbaar in beeld werden 

Prof.
Amat.

17,7
21,4

22,7
27,6

59,6
51,1

Ik vond het gedrag van de  
uitgebeelde personages interessant

Prof.
Amat.

13,6
16,0

20,7
22,1

65,7
61,9

 
 

* Niet alle onderdelen zijn in alle vragenlijsten opgenomen. Het aantal respondenten varieert van 519 tot 2.412 bij bezoekers van 
professionele voorstellingen en van 136 tot 333 bij bezoekers van amateurvoorstellingen. Opmerkelijke cijfers zijn vetgedrukt.
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is jonger dan 45. De leeftijdscategorie van 45 tot 55 is oververtegenwoordigd 
en met bijna 25% op alle locaties het grootst, ook in het Prinsentheater, 
de locatie voor amateurtoneel. Studenten, circa 20% van de bevolking, zijn 
bij alle genres licht ondervertegenwoordigd, met inbegrip van cabaret en 
musical. Maar zij vormen wel 46% van het publiek bij de twee kleine stu
dentenlocaties.17 In totaal participeren zo’n 7.000 mensen receptief in het 
amateurtoneel. Hoeveel van hen inwoners van de stad zijn is niet bekend, 
maar dit ligt ergens tussen de 50 en 75%, oftewel circa 3% van de volwas
sen inwoners van de stad. Zij bezoeken ook vrijwel allen het beroepstheater, 
iets wat andersom duidelijk niet het geval is.

Wat de receptieve participatie in de zin van esthetische communicatie be
treft, blijkt het aanbod in de Groningse theaterwereld positief te worden be
oordeeld, maar niet als typisch artistiek te worden beleefd. In het algemeen 
zien de theatergangers de voorstellingen als mooi, vakkundig, bepaald niet 
als conventioneel of stereotype, al wordt het amateurtheater wel iets meer 
als conventioneel en stereotype ervaren en ook meer als ontspannen, grappig 
en vermakelijk. Maar ook van het beroepstheater kan worden vastgesteld dat 
de amusementsaspecten meer worden gewaardeerd (4,2 gemiddeld) dan de 
artistieke kenmerken (3,3 gemiddeld), ook al is de groep van de theaterbe
zoekers hoogopgeleid en ook nog eens vrij ervaren in theatrale communicatie.

Wat betekenen deze conclusies voor kunsttheorieën met het uitgangs
punt dat dé bijdrage die de kunst aan de samenleving te bieden heeft de  
mogelijkheid is om met andere ogen te kijken, oftewel om ons in onze  
gangbare visie op de proef gesteld te voelen? Een opvatting die op maat
schappelijk vlak nog altijd de grondslag is van het kunstbeleid, tegenwoor
dig meestal cultuurbeleid geheten.

Kunnen veeleisende, confronterende, persoonlijk relevante ervaringen 
niet concurreren met grappige, vermakelijke en ontspannende, als het 
om geestelijk genot gaat? Hebben de producties gemiddeld onvoldoende 
artistiek niveau hebben om de toeschouwers dankzij hun confronterende, 
relevante en veeleisende kenmerken in hoge mate te imponeren en te 
inspireren? Dit laatste mag niet worden uitgesloten, omdat op een schaal 
van 6 het gemiddelde oordeel over de beroepsvoorstellingen 4,8 en over de 
amateurvoorstellingen ook 4,8 was. Deze cijfers zijn heus niet slecht, maar 
komen dus nog niet tot vijf op een schaal van zes. Hetzelfde geldt overigens 
voor de avond als geheel en voor de gemiddelde waarden bij de trefwoorden, 
waar maar vijf onderdelen een score tussen 4,5 en 4,8 behaalden (zie tabel 
13). En dit waren zeker niet de acht onderdelen in het artistieke domein, 
want die kregen een gemiddelde score van 3,3 voor de beleving bij beroeps
voorstellingen en van 3,1 bij amateurvoorstellingen – allebei net voldoende.

Het is verleidelijk om te veronderstellen dat het Nederlandse theater
systeem tot te veel verschillende producties en daarmee misschien wel tot  
te veel matige kwaliteit leidt. Niet in de zin van professionele vakkundig
heid of originaliteit, maar in de zin van ‘zeggingskracht’ zoals het de afge 
lopen decennia in beleidsstukken werd genoemd.18 Dergelijke suggesties  
vragen   om een hernieuwde discussie over de wijze waarop in Nederland de  
theaterproductie en receptie wordt georganiseerd.

17  Zie voor gedetailleerde informatie over deze cijfers Van Maanen, Zijlstra en Wilders, 
ibidem. 

18  Zie bijv. Lawson (2005). Een onhoudbare scheiding; Van Maanen (1997), ibidem;  
Van Maanen (2002). The Dutch theatre system.
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Naast het niveau waarop toeschouwers de waarden van theatervoor
stellingen ervaren, is er nog iets wat als een probleem op zichzelf kan  
worden gezien: het grote aantal voorstellingen dat door zeer verschillende  
soorten gezelschappen van elders maar één avond wordt gespeeld en  
daarmee de mogelijkheid verkleint om een relatie op te bouwen tussen  
de wereld van de kunstenaars en de wereld van de stadsbewoners. Zo’n  
relatie is als onmisbaar te beschouwen om artistieke percepties door een  
stadsbevolking als belangrijk in en voor haar leven te laten opvatten. Maar  
brede steun van de bevolking voor de theaterkunst wordt niet alleen be
lemmerd door het versplinterde karakter van het systeem op stadsniveau.  
Gelet op het eerste deel van dit artikel, waarin de maatschappelijke posi 
tie van het theater als kunstvorm werd besproken, kan ook het gebrek aan  
contextuele inkadering als een belangrijk probleem van het Nederlandse  
systeem worden gezien. Dit geldt zowel op macroniveau als op het micro
niveau waarop kunstenaars hun voorstellingen produceren en toeschou
wers deze bezoeken.

Het theatersysteem bestaat grotendeels geïsoleerd van de andere  
aanwezige systemen, zoals politiek, onderwijs, werk en de systemen  
van het sociale leven, zodat er niet veel ‘organisatorische bruggen’ zijn  
om enerzijds gebruik te maken van een theateraanbod op grond van een  
behoefte in een van de andere systemen (scholen, bruiloften, begrafenis
sen, bedrijven, kerken, vakbonden of verenigingen enz.), en anderzijds de  
theatrale ervaring te gebruiken in het leven en de communicatie van deze  
omringende systemen. Het zou interessant kunnen zijn deze situatie van  
‘functionele differentiatie’ nog eens te bezien in het licht van het begrip  
‘structurele koppeling’ van Luhmann, waarbij elk systeem (dus het kunst  
en het theatersysteem, maar ook de omliggende systemen) zijn eigen  
identiteit behoudt, oftewel zijn eigen waarachtige vormen van communi 
catie produceert, maar ook gebruik kan maken van impulsen uit de andere  
systemen.19 Juist dit soort relaties is op structureel georganiseerd niveau  
nauwelijks aanwezig en daarom is dit artikel ook te lezen als een pleidooi  
voor: 1) sterkere en blijvender verbindingen tussen kunstenaars, publiek  
en maatschappelijke organisaties als grondslag van een theatersysteem; 2)  
een sterkere positie van een of enkele theatergezelschappen in (het beheer 
van) locaties; 3) een groter aantal voorstellingen per productie en minder, 
maar indrukwekkender, theaterproducties.



14
5 

 

o
v

e
R

 p
A

R
T

IC
Ip

A
T

Ie
 g

e
s

p
R

o
K

e
n

…
  

h
o

e
 In

 e
e

n
 In

 e
e

n
 n

e
d

e
R

L
A

n
d

s
e

 s
TA

d
 v

A
n

 T
h

e
A

T
e

R
 g

e
b

R
U

IK
 w

o
R

d
T 

g
e

M
A

A
K

T

19  Luhmann (1995). Die Kunst der Gesellschaft; Luhmann (2000), ibidem;  
Van Maanen (2009). How to Study Art Worlds, hoofdstuk 10.
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1.  contextuele dimensie
organisatie van de relatie tussen de ‘theatrical 
event’ en het leven van de toeschouwers

2. communicatieve dimensie 
organisatie van de communicatie in 
ruimte en tijd

3. theatrale dimensie 
organisatie van het theatrale 
systeem

4. narratieve dimensie 
organisatie van het  
narratieve system

bijlage 
Theatrical Event Analysis Model (TEAM)

1.1  Hoe welke (groepen van) toe
schouwers worden getrokken 
(inclusief marketingactiviteiten)

1.2  Relaties tussen toeschouwers  
in het echte leven

1. 3  Hoe, op organisatieniveau,  
de ervaringen van de voorstelling 
verbonden worden met het  
(gemeenschappelijke) leven van  
de toeschouwers

2.1  Hoe makers contact hebben met 
toeschouwers, voor, tijdens en na 
de voorstelling, alsmede hoe de 
toeschouwers met elkaar omgaan

2.2  Het gebruik van de theaterruimte en 
de theatrale ruimte m.b.t. 2.1 en 2.2

 
3.1  Theatrale ruimte, incl. licht en geluid
3.2  Acteerwijze (relatie tussen acteur 

en rol)
3.3  Speelwijze (mimetische, gestische 

en proxemische activiteit
3.4 Kostumering

4.1  Narratieve structuur (plotlijnen, 
figuren etc.)

5.1  Ervaringen waarop de voorstelling 
is gebaseerd

5.2  Andere (kunst)werken waarvan  
de voorstelling gebruikmaakt

5.3  Wat de thema’s van de voorstelling 
kunnen worden genoemd

5. stof & bronnen 
(thematische dimensie) 

Stof die vorm krijgt 
in theatrale (3) en 
narratieve (4) systemen 
en aangeboden wordt in 
bepaalde ruimtelijke en 
sociale omstandigheden 
(2 en 1), genereert 
specifieke theatrale 
en sociale ervaringe en 
waarnemingen.

N.B. Onder 4, het narratieve system, kunnen zowel dramatische als postdramatische manieren van representatie 
worden beschreven. Er is geen apart domein voor een tekstueel systeem, omdat, aan de ene kant, niettekstuele voor
stellingen ook een narratieve structuur kunnen hebben, en aan de andere kant de structuur van een theatertekst kan 
worden beschreven binnen het narratieve system.  
 
© HvM/01/11/10
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de kwaliteit  
van wijktheater:  
waardering en  
beleving
Koen van eijck en Ilona souto Amado

In dit artikel onderzoeken we de beleving en waardering van wijktheater.  
We willen daarmee een bijdrage leveren aan de discussie over de kwali
teit van community art. Kwaliteit is een complex begrip. De rijksoverheid 
gebruikt dit begrip niettemin sinds jaar en dag als belangrijk uitgangspunt 
voor het cultuurbeleid. Zo stelt minister Bussemaker in de Kamerbrief  
van 10 juni 2013 over haar visie op het cultuurbeleid: ‘Cultuur verrijkt ons, 
verbaast ons en biedt schoonheid. Het geeft inspiratie en bezieling. Kwali
teit is daarin een leidend motief.’ 1 Kwaliteit is voor de minister bovenal een 
voorwaarde voor het realiseren van beleidsdoelstellingen zoals het genere
ren van maatschappelijke waarde door de inzet van het creatieve vermogen 
van kunst en cultuur in andere sectoren van de samenleving.

We betreden hier een spanningsveld, want kunst van hoge kwaliteit le
vert niet vanzelf de door beleidsmakers gewenste sociale of maatschappe
lijke waarde. Omgekeerd bestaat de vrees dat kunst die zich expliciet richt 
op maatschappelijke waarde inboet aan artistieke kwaliteit. Community art 
begeeft zich bij uitstek in dit spanningsveld. Hoewel het artistieke kwali
teitscriterium allerminst uit het oog verloren wordt, is er binnen community 
art veelal sprake van samenwerking met nietprofessionele kunstenaars 
en wil men sociale doelstellingen realiseren door het publiek te raken of 
ontroeren door herkenbaarheid. In tegenstelling tot veel andere kunst
vormen staat bij de gemeenschapskunst dan ook niet de kunstenaar of 
bedenker centraal, maar het proces van samenwerken en de gezamenlijke 
uitkomsten. Kunst en dagelijks leven worden hier nadrukkelijk met elkaar 
verbonden. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen sprake zou zijn van 
uitdaging of ontwrichting via community art. Volgens Trienekens en Postma 2 
worden kijkers namelijk pas gedwongen om het vertrouwde met andere 
ogen te zien in confrontatie met het vreemde. Dat maakt mensen gevoelig 
voor ‘het verschil, voor het andere, voor datgene wat zich aan onze waarne
ming en verbeelding onttrekt. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om “de 
ander” met een open vizier tegemoet te treden. Met andere woorden, zonder 
ontwrichting geen verbinding.’ Zo bezien kunnen ontwrichting en confronta
tie (centrale termen in het hedendaagse kunstdiscours) en verbinding (een 
term die veeleer betrekking heeft op de sociale kant van community art) 
goed samengaan in wat in Vlaanderen zo mooi sociaalartistieke werkingen 
wordt genoemd.3 

Toch is er bij community art volgens velen geen sprake van ‘echte’ kunst, 
omdat een communityartproject nooit puur op zijn artistieke merites 
kan worden beoordeeld, aangezien proces en product, of sociaal en artis
tiek resultaat, allebei van belang zijn.4 De beoogde sociale functie van 
bijvoorbeeld wijktheater zou botsen met het nonutilitaire karakter en de 
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eeuwigheidswaarde die theater zouden moeten kenmerken.5 Makers van 
wijktheater voelen zich daarom niet altijd serieus genomen als het om de 
artistieke kwaliteit van hun werk gaat. 

Op verzoek van twee Rotterdamse instellingen, Theater Zuidplein en het 
Rotterdams Wijktheater, hebben wij onderzoek gedaan naar de kwaliteit 
van de door hen geproduceerde dan wel geprogrammeerde voorstellingen. 
We laten ons daarbij niet uit over de puur artistieke kwaliteit van deze 
voorstellingen, omdat die alleen kan worden vastgesteld vanuit de kunst
wereld zelf. Wel zijn we nagegaan in hoeverre het bijwonen van de onder
zochte voorstellingen leidt tot een esthetische ervaring en of (daarmee) ook 
de meer sociale doelstellingen terug te vinden zijn in de beleving van deze 
voorstellingen. De esthetische ervaring is niet voorbehouden aan confron
taties met artistieke producten,6 maar getuigt wel van een manier van bele
ven en beoordelen die oog heeft voor vorm en de gelegenheid om nieuwe 
inzichten te verwerven. In die zin leert het onderzoeken van deze ervaring 
veel over de mate waarin wijktheater haar ‘sociaalartistieke’ doelstellin
gen weet over te brengen.

esthetische kwaliteit en beleving
De complexiteit van het begrip (esthetische) kwaliteit vereist heldere 
keuzes bij het onderzoeken ervan. Het lijkt een tamelijk roekeloze onder
neming. De Amerikaanse filosoof Monroe Beardsley stelde in 1973 dat er 
weinig overeenstemming bestaat over de vraag wat een bepaald werk nu 
al dan niet esthetische kwaliteit verleent. Pas in concrete gevallen wordt 
het volgens hem mogelijk om tot een zekere vorm van consensus te ko
men.7 Daarvoor is overigens overeenstemming over de gehanteerde criteria 
nodig. In veel gevallen worden die heel breed geformuleerd en laten ze veel 
ruimte voor interpretatie. De Raad voor Cultuur hanteert in zijn advies voor 
de bezuinigingsplannen 20132016 bijvoorbeeld de volgende criteria voor 
kwaliteit: vakmanschap, zeggingskracht en ontwikkeling/vernieuwing.8 
Veel vaker nog komen we in rapporten het kwaliteitscriterium als niet nader 
gespecificeerde grootheid tegen naast andere criteria als toegankelijkheid 
of ondernemerschap. 

Ook binnen de esthetica is men huiverig voor al te specifieke kwaliteit
criteria. Nelson Goodman 9 waagt zich, zij het nadrukkelijk tentatief, niette
min aan het beschrijven van vijf algemene kenmerken van wat hij ‘het esthe
tische’ noemt. Dat zijn (1) syntactische dichtheid (het werk is in de kleinste 
details betekenisvol), (2) semantische dichtheid (het werk is in staat de 
meest subtiele associaties op te roepen), (3) verzadiging (zoveel mogelijk 
elementen van het werk kunnen betekenisvol geduid worden), (4) exem
plificatie (het werk symboliseert de eigenschappen waarnaar het verwijst 
adequaat) en (5) meervoudige of complexe referentie (symbolen vervullen 
diverse geïntegreerde of interacterende functies). 

1  Bussemaker (2013). Cultuur beweegt, p. 3.
2  Trienekens en Postma (2010). Verbinden door te ontwrichten, p. 26.
3  Van Looveren (2010). Balanceren op de breuklijn tussen sociaal en artistiek.
4  Gielen (2011). Mapping community art.
5  Jackson (2005). The dialogic and the aesthetic.
6  McFee (2011). Artistic Judgement.
7  Beardsley (1973). What is an aesthetic quality?
8  Raad voor Cultuur (2011). Advies bezuiniging cultuur 2013-2016, p. 4. 
9  Goodman (2011[1978]). When is art?
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Het moge duidelijk zijn dat het beoordelen van artistieke producten vol
gens Goodmans criteria bepaald geen eenvoudige invuloefening is. Bovendien 
leent een dergelijke lijst zich niet goed voor de beoordeling van veel abstracte 
of hedendaagse kunst. Danto 10 stelde daarom terecht dat het onderscheid 
tussen kunst en nietkunst niet kan worden gemaakt op basis van intrinsieke 
kwaliteiten van objecten, zoals Goodman probeert, maar dat daarvoor een 
theorie nodig is. Die theorie omschrijft bovendien niet aan welke intrinsieke 
kwaliteiten moet worden voldaan opdat sprake is van ‘goede’ kunst, maar 
maakt het mogelijk bepaalde objecten überhaupt als kunst te interprete
ren vanuit kennis over het arsenaal aan artistiek relevante eigenschappen. 
Zonder een dergelijke theorie is het niet mogelijk om bijvoorbeeld zeepdozen, 
rommelige bedden of haaien op sterk water als kunst te zien. Pas dankzij zo’n 
theorie gaan dergelijke werken en hun makers behoren tot de kunstwereld. 

Mede omdat de hoofdrolspelers in die kunstwereld tamelijk eigenmach
tig te werk kunnen gaan in het bepalen van wat onder ‘artistiek relevante ei
genschappen’ valt, gaan anderen nog verder door te stellen dat, ongeacht de 
gehanteerde esthetische theorie, datgene kunst is wat volgens deskundigen 
als zodanig wordt bestempeld.11 Volgens deze institutionele kunsttheorie 
is het vermogen om zaken als kunst te bestempelen vooral een kwestie van 
definitiemacht, uitgeoefend door belangrijke spelers binnen de kunstwe
reld. Deze theorie wendt zich aldus af van de esthetica om in plaats daarvan 
een sociologische analyse te leveren van de productie en consecratie van 
kunst. Universele criteria om uitspraken over kwaliteit te kunnen doen zijn 
daarmee van tafel geveegd; het gaat veeleer om de toekenning van symboli
sche waarde of prestige. 

Het is echter nog wel mogelijk om uitspraken te doen over de kwaliteit van 
esthetische ervaringen. Daarmee wordt het kwaliteitscriterium verplaatst 
van de productie naar de receptie van kunst. Beardsleys opmerking dat 
uitspraken over kwaliteit in algemene zin veel moeilijker zijn dan uitspraken 
over concrete werken, kan in dit licht worden bezien. De essentie van kunst
werken ligt volgens hem en vele anderen 12 in hun vermogen een esthetische 
ervaring teweeg te brengen. De esthetische ervaring wordt gekenmerkt door 
gerichte aandacht, een open, speelse, reflectieve houding en de sterke wens 
om het werk te doorgronden als doel op zich.13 Vanuit die houding kan kunst 
inwerken op het individu en daar bepaalde reacties teweegbrengen. 

Daarmee zouden we in de beleving van het publiek kunnen terugzien in 
hoeverre zij hun ervaring beschrijven in esthetische termen. Daar waar ver
schillende opvattingen binnen de kunsttheorie het definiëren van kwaliteit 
bemoeilijken, kunnen in de ervaring allerlei potentiële betekenissen van 
kunst worden bevraagd. Het kan dan gaan om zintuiglijk genot (schoon
heid), nieuwe inzichten (kennis, transcendentie) of gevoelens (medeleven, 
afschuw, catharsis): sensaties die globaal gekoppeld kunnen worden aan 
respectievelijk het formalisme, de cognitieve theorie en de expressietheorie 
uit de esthetica.14 Naast deze zogenoemde intrinsieke effecten – het on
dergaan van een kunstwerk als doel op zich – kan kunst ook extrinsieke ef
fecten hebben. Op individueel niveau betreft het dan zaken als ontspanning, 
ontsnapping of sociabiliteit. Voor de samenleving gaat het om vermeende 
maatschappelijke effecten zoals het vergroten van zelfredzaamheid, sociale 
cohesie of leefbaarheid. 

Is het nu mogelijk om op basis van de bestudering van esthetische  
ervaringen uitspraken te doen over de artistieke kwaliteit van de ‘stimuli’  
die deze ervaringen veroorzaken, in casu wijktheatervoorstellingen? Niet  



15
1 

 

d
e

 K
w

A
LI

T
e

IT
 v

A
n

 w
IJ

K
T

h
e

A
T

e
R

: w
A

A
R

d
e

R
In

g
 e

n
 b

e
Le

v
In

g

in absolute zin, want de ervaring wordt altijd gevormd in de confrontatie  
tussen een kunstwerk en een bepaald publiek. Maar door juist bij dat  
publiek te rade te gaan, is het wel mogelijk om te toetsen of hun beleving  
strookt met wat je van theater zou verwachten. Die beleving is namelijk  
altijd het gevolg van communicatie. Voor zover dergelijke communicatie  
aansluit bij bestaande opvattingen en ervaringen van mensen, gebeurt  
er niet zoveel bijzonders en vindt het publiek vooral bevestiging, omdat  
er enkel bekende formats en taferelen worden voorgeschoteld. Wil kunst  
daadwerkelijk iets teweeg brengen, dan is herkenbaarheid niet voldoende.  
Van Maanen 15 stelt dat kunst een spel speelt met de perceptieschema’s  
van het publiek door het betekenissen voor te schotelen of vorm te geven  
op een manier die niet aansluit bij de bestaande perceptuele of cognitieve  
categorieën van mensen. Kunst kan een impact op mensen hebben door  
hun perceptieschema’s uit te dagen en dat is ook wat community art, mis
schien nog nadrukkelijker dan meer gevestigde kunstvormen, probeert  
te doen. Om na te gaan of dat succesvol is gebeurd, dienen we aan het  
publiek te vragen of er sprake is geweest van een esthetische ervaring  
(zintuiglijk, cognitief en/of emotioneel) en of men daar nieuwe inzichten  
aan heeft overgehouden. 

Door het publiek nadrukkelijk als toetssteen voor kwaliteit te gebruiken, 
sluiten we ons aan bij de opvatting dat niet datgene wat op het podium ge
beurt zaligmakend is, maar dat het hart van het esthetische proces ligt in de 
betekenisverlening door het publiek.16 Briljant gestileerde, maar onbegre
pen zielenroerselen van makers zullen de lezer of toeschouwer niet raken 
en daarom een esthetische ervaring opleveren die enkel irritatie of verveling 
teweegbrengt. Dat geldt ook voor aanbod dat in de ogen van de toeschou
wer te voorspelbaar of clichématig is. Het publiek is partij in het bepalen 
van de betekenis van theatervoorstellingen. Het maakt de cirkel, beginnend 
met een artistiek proces bij de maker, rond door daar via de eigen verbeel
dingskracht een interpretatie aan te geven die nodig is vooraleer we kunnen 
spreken van een voltooid esthetisch proces. 

Dat publiek komt niet pas in beeld bij de uitvoering of tentoonstelling 
van het werk van de kunstenaar, stelt Collingwood.17 Door het publiek tij
dens het productieproces voortdurend in het achterhoofd te houden, slaagt 
de kunstenaar er volgens hem beter in om het probleem dat hij wil oplossen 
te definiëren (welke emoties wil hij bijvoorbeeld uitdrukken?) en daaraan 
vorm te geven. Iets teweeg willen brengen bij een publiek hoeft niet te con
flicteren met het maken van oprechte kunst, volgens Collingwood moeten 
beide aspecten juist hand in hand gaan. Het publiek is deelgenoot in het es
thetische proces en ook vanuit dat oogpunt een legitieme bron om kwaliteit 
aan af te meten. Of beter gezegd: wat we proberen te doen, is nagaan hoe 
het aanbod van wijktheater ‘aanslaat’ bij het wijktheaterpubliek en of dit 
anders werkt bij doorsnee theaterpubliek. Vinden zij dezelfde aspecten van 
theater belangrijk en hoe waarderen zij deze? 

10  Danto (1964). The artworld.
11   Dickie (1974). Art and the aesthetic; Becker (1982). Art worlds; Van Rees (1983).  

How a literacy work becomes a masterpiece; Bourdieu (1994). De regels van de kunst.
12   Zoals Dewey (1934). Art as experience; Csikszentmihalyi en Robinson (1990).  

The art of seeing; en Greene (2001). Variations on a blue guitar.
13  Park (1993). An aesthetics of the popular arts.
14  Freeland (2002). But is it art?
15   Van Maanen (2009). How to study art worlds? Zie ook van Maanens bijdrage in dit jaarboek
16  Iser (1978). The act of reading.
17  Collingwood (2011[1945). The principles of art.
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wijktheater
Wijktheater wil, als vorm van community art, tegemoetkomen aan ‘het 
fundamentele recht van alle mensen om op eigen voorwaarden via kunst 
en cultuur vorm of uiting te geven aan wie ze zijn en hoe ze in het leven 
staan’, waartoe ‘professionele kunstenaars meer of minder intensief sa
menwerken met mensen die normaal gesproken zelden of nooit actief bij 
kunst betrokken zijn’.18 Daarbij wordt veelal gestreefd naar verandering in 
de leefgewoontes en opinies van mensen. Diverse onderwerpen worden 
aangekaart binnen de voorstellingen met als doel bijvoorbeeld het tegen
gaan van negatieve beeldvorming over buurtbewoners. Via theater hoopt 
men zo dilemma’s bespreekbaar te maken en een positief zelfbeeld aan te 
wakkeren.19 Het idee is dat dat beter lukt met kunst dan via bijvoorbeeld 
schriftelijke voorlichting, omdat kunst een bepaald thema over het voetlicht 
kan brengen op een manier die mensen dieper of onmiddellijker raakt en 
daarom meer impact heeft.

Bij wijktheater resulteert dit proces in een voorstelling voor publiek.  
Omdat de focus in ons onderzoek op kwaliteitscriteria en beleving van het 
publiek ligt, richten we ons op de evaluatie van het eindproduct en niet op 
het ontstaansproces. Daarbij hebben we oog voor zowel de waargenomen 
artistieke kwaliteit op zich (wat waardeert men aan theatervoorstellingen) 
als de impact op microniveau (in hoeverre zijn perceptieschema’s veran
derd?), dat wil zeggen dat we ons beperken tot individuele ervaringen. Voor 
een sociale uitwerking van wijktheater op macroniveau zijn die individu
ele effecten een noodzakelijke, maar zeker geen voldoende voorwaarde. 
Daarover doen we dan ook geen uitspraken. Bovendien verrichtten we onze 
metingen onmiddellijk na het bijwonen van een voorstelling. Voor het in 
kaart brengen van de ervaring of beleving van de voorstelling is dat ideaal, 
voor het vaststellen van effecten is het ontoereikend. Dat laatste is sowieso 
uiterst complex 20 en niet het doel van ons onderzoek.

 Omdat bedenkingen bij de artistieke kwaliteit van community art vaak 
gestoeld zijn op de aanname dat wijktheater en professioneel of legitiem 
theater sterk verschillen, maken we met het oog op een goede evaluatie 
een vergelijking met regulier schouwburgpubliek. Hierdoor zal aan het licht 
komen of het wijktheaterpubliek meer of minder kwaliteit beleeft of waar
neemt dan het culturele publiek van theateruitvoeringen die in het artis
tieke veld meer erkend worden. We onderzoeken daarvoor ten eerste welke 
elementen van theater bezoekers in het algemeen belangrijk vinden om 
zicht te krijgen op wat theater voor hen betekent en wat zij ervan verwach
ten. Die verwachtingen bepalen al in grote mate de mentale en emotionele 
ruimte voor een esthetische ervaring.21 Vervolgens kijken we hoe de ver
schillende groepen bezoekers de voorstelling die zij hebben bijgewoond, 
beleefd hebben. Wat heeft het theater met hen gedaan?

het onderzoek
Voor dit onderzoek hebben we bezoekers ondervraagd na afloop van voor
stellingen van het Rotterdams Wijktheater, Theater Zuidplein en de Rotter
damse Schouwburg. Het Rotterdams Wijktheater (RWT) bestaat sinds 1992. 
Jaarlijks geeft het zo’n zeventig voorstellingen in heel Rotterdam.22 De 
voorstellingen zijn geproduceerd naar persoonlijke verhalen van bewoners 
van Rotterdamse wijken. De RWTproducties worden gespeeld in theaters, 
buurthuizen, scholen en lokale cultuurcentra door heel Rotterdam, waar
door de bezoeker niet naar een specifieke wijk hoeft af te reizen. Volgens 
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het Rotterdams Wijktheater onderscheidt het zich van andere organisaties 
door de authentieke en multiculturele elementen van haar voorstellingen. 
Bevolkingsgroepen die in eerste instantie weinig interesse tonen voor thea
ter, worden op deze manier aangetrokken. 

Het RWT werkt daarbij nauw samen met het Theater Zuidplein. Dit 
theater is in 1954 opgericht onder de naam Groote Schouwburg. Het the
ater deed die naam eer aan door haar regionale functie. In 1978 kreeg het 
de huidige naam en eind jaren negentig van de vorige eeuw kreeg Theater 
Zuidplein van de gemeente de opdracht om ook theatervoorstellingen te 
produceren voor de multiculturele bevolking. Naast het programma zijn zo
wel de prijs als de service aangepast aan deze nieuwe groepen bezoekers.23 
Theater Zuidplein streeft naar een diepe verankering in de Rotterdamse 
samenleving door de bezoeker centraal te stellen en rondom het merendeel 
van de voorstellingen speciale activiteiten te organiseren als deel van het 
aanbod. Er worden ook speciale schoolvoorstellingen geprogrammeerd voor 
leerlingen van primair en voortgezet onderwijs. De organisatie richt zich op 
actuele onderwerpen die mensen raken en wil uitnodigend zijn voor ieder
een, ook degenen voor wie theaterbezoek ongebruikelijk is. De slogan luidt 
dan ook ‘Theater Zuidplein: kom(t) binnen’. 

Tot slot maken ook bezoekers van de Rotterdamse Schouwburg deel uit  
van onze steekproef. Naast producties van de belangrijke Nederlandse toneel, 
dans en operagezelschappen produceert het eigen Productiehuis Rotterdam 
zelf voorstellingen. Jaarlijks vinden er ongeveer vijfhonderd voorstellingen 
plaats.24 Zoals overal is ook het Rotterdamse schouwburgpubliek overwegend 
hoger opgeleid en welgesteld.25 Wanneer dit publiek inderdaad over meer cul
tureel kapitaal beschikt vanuit een grotere bekendheid met de theaterwereld, 
kunnen we verwachten dat zij het gebodene meer vanuit een zogeheten esthe
tische dispositie 26 benaderen. Dat zou betekenen dat deze groep meer oog 
heeft voor artistieke kenmerken van de voorstelling en minder op zoek is naar 
herkenning en meer naar uitdaging of vernieuwing dan het wijktheaterpubliek. 

Het publiek van deze drie instellingen is geënquêteerd na afloop van in 
totaal tien voorstellingen. Voor het RWT waren dat de jongerenvoorstelling 
Halte Tussenwater, de ouderenvoorstelling Terug naar later en Jeugdveld, 
een voorstelling door vrouwen uit Zuidwijk. Bij Theater Zuidplein ging het om 
de jeugdvoorstelling Pippa en de parachute, de Turkse komedie Azinlik, de 
ouderenvoorstelling Dwaallicht, de cabaretshow Drie keer Rayen en Rebelse 
vrouwen, een theaterstuk over slavernij. Van de Rotterdamse Schouwburg 
namen we bezoekers van de internationale theatervoorstelling Drought and 
rain en van de jeugdvoorstelling Staal 13+ op in de analyse. De uiteindelijke 
steekproef bevat 280 bezoekers: 113 van het Rotterdams Wijktheater, 120 
van Theater Zuidplein en 47 van de Rotterdamse Schouwburg. Er zijn meer 
vrouwen (179) dan mannen (101) bereid gevonden de vragenlijst in te vullen.

18   Van Erven, Bouwman en Zwart (2011). Speuren naar de effecten van community 
art, p. 113.

19  Bours en Hautvast (2006). Community theatre methodiek.
20  Van Erven, Bouwman en Zwart, ibidem.
21  Schellekens (2006). Towards a reasonable objectivism for aesthetic judgements.
22  www.rotterdamswijktheater.nl
23   www.theaterzuidplein.nl. De extra service kan onder meer bestaan uit hapjes  

en drankjes, ontvangst van het publiek door artiesten, een afterparty met dj of 
educatieve activiteiten na afloop van jeugdvoorstellingen.

24  www.rotterdamseschouwburg.nl
25  Meijjer (2006). Centraal publieksonderzoek podiumbezoekers Rotterdam.
26  Bourdieu (1984). Distinction. 
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Algemene waardering van theater
De bezoekers is gevraagd wat zij belangrijk vinden aan theater in het alge
meen. Zo kunnen we nagaan of bezoekers van wijktheater andere zaken waar
deren of met andere verwachtingen naar een voorstelling gaan dan bezoekers 
van regulier theater. Die verwachtingen zijn van belang voor de manier waarop 
zij een voorstelling zullen beleven. Zitten ze klaar om verrast te worden en 
nieuwe ideeën aangereikt te krijgen of zoeken ze juist naar herkenning en 
ontspanning? Om dat te achterhalen hebben we bezoekers 21 trefwoorden 
of korte beschrijvingen voorgelegd met de vraag om op een vijfpuntsschaal 
te vermelden in welke mate ze deze zaken van belang vinden bij een theater
voorstelling. Nadere analyse liet zien dat al deze items kunnen worden gegroe 
peerd in drie schalen die we de labels Ontdekking, Ontspanning en Realisme 
hebben gegeven.27 De scores op de afzonderlijke items zijn, geordend per 
schaal en uitgesplitst naar theater, te vinden in tabel 1. Onderaan staan de 
scores op de drie schalen waarin de afzonderlijke items zijn samengevat.

Tabel 1 maakt in één oogopslag duidelijk dat de belangrijkste verschil
len tussen de groepen te vinden zijn bij de items die tot de Realismeschaal 
behoren. Op al deze items scoren de schouwburgbezoekers het laagst. De 
enige uitzondering is ‘goede acteurs’, waarop RWTbezoekers het laagst 
scoren, hoewel ook zij dit met een beoordeling van 4,2 nog altijd erg belang
rijk vinden. RWTpubliek waardeert het meer dan de andere twee groepen 
wanneer voorstellingen net echt, leerzaam en herkenbaar zijn. Deze waar
den gelden als typerend voor community art en sluiten dus aan bij onze 
verwachtingen over het RWTpubliek. Het beoordelen van kunst op basis van 
gelijkenis met de realiteit past volgens Bourdieu 28 vooral bij een lager op
geleid publiek. Wie het belangrijk vindt dat kunst ‘net echt’ lijkt, is meestal 
geen geoefende kunstbeschouwer.29 

Bezoekers van Theater Zuidplein daarentegen scoren het hoogst op de 
trefwoorden ‘rustgevend’, ‘te begrijpen’ en ‘goede acteurs’. Dat laatste is 
opvallend, want hoewel het item ‘goede acteurs’ past binnen de Realisme
schaal, zouden we dit eerder bij het schouwburgpubliek verwachten, waar 
steevast professionele acteurs op het podium staan. Wanneer de stellingen 
in een schaal worden samengevoegd, zien we onder in de tabel dat de twee 
wijktheaters niet verschillen in hun gemiddelde score (3,8) op de Realisme
schaal, maar hierop hoger scoren dan de schouwburg (3,5).

Op de andere twee schalen hebben de drie bezoekersgroepen meer met 
elkaar gemeen. Dat geldt vooral voor de stellingen uit de Ontspannings
schaal, waarvan alleen ‘plezier’ een nipt significant verschil laat zien, omdat 
het schouwburgpubliek daar wat minder belang aan hecht (maar nog altijd 
4,1 scoort). Gemiddeld over alle items uit deze schaal scoren de drie pu
blieksgroepen ongeveer gelijk.

Op de items van de Ontdekkingsschaal zien we een aantal verrassende 
scores. Het RWTpubliek scoort samen met de schouwburgbezoekers het 
hoogst op het belang dat het hecht aan originaliteit en steekt boven de an
dere twee groepen uit bij ‘nieuwe kijk op de wereld’, ‘kritiek op de wereld’ en 
‘levensles’. Op vier van de ontdekkingsitems zijn de verschillen niet signifi
cant en ook dat is belangrijk: nergens steekt het schouwburgpubliek op deze 
items boven het wijktheaterpubliek uit. Zowel het schouwburgpubliek als het 
publiek van Theater Zuidplein scoren op de schaal gemiddeld lager dan het 
RWTpubliek. Het RWTpubliek is dus, naast of binnen het gewaardeerde rea
lisme, het meest op zoek naar het uitdagen van bestaande perceptieschema’s 
of een zekere mate van ontwrichting. Zij zijn uit op iets nieuws en stellen zich 
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het meest open voor wat komen gaat: kenmerken die typerend worden geacht 
voor de esthetische dispositie van de hedendaagse doorgewinterde cultuur
consument.30 Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat theaterbezoek op 
zich al vaak iets nieuws voor hen is, maar met hun nieuwsgierigheid en hoge 
verwachting geven ze blijk van een opvallend grote bereidheid om de percep
tieschema’s eens flink te laten opschudden. Concluderend zien we dus dat de 
wijktheaterbezoekers meer op zoek zijn naar realisme dan het schouwburg
publiek, maar dat het RWTpubliek tegelijk meer in is voor nieuwe inzichten. 
Ontspanning is voor alle drie de groepen even belangrijk.

 

27   De indeling van de items in schalen is gebaseerd op een factoranalyse. Per schaal 
geven we in de onderste drie rijen van de eerste kolom van tabel 1 en 2 de be
trouwbaarheidscoëffiënt, Cronbachs alpha.

28  Bourdieu (1984), ibidem.
29  Parsons (1987). How We Understand Art.
30   Ollivier (2008). Humanist, populist, practical, and indifferent modes of openness to 

cultural diversity.

Kenmerk van theater: Rotterdams 
wijktheater

Theater  
zuidplein

Rotterdamse 
schouwburg

Totaal

ontdekking

Verrassend 4,1*** 3,8*** 4,3*** 4,0

Origineel 4,0* 3,8* 4,0* 3,9

Nieuwe kijk op de wereld 3,7* 3,4* 3,4* 3,5

Kritiek op de wereld 3,5* 3,1* 3,1* 3,3

Levensles 3,6* 3,3** 3,1** 3,4

Interessante ideeën 3,8 3,7 3,9 3,7

Emotioneel 3,7 3,7 3,6 3,7

Vertellen mooi verhaal 4,0 4,1 3,9 4,0

Er even uit zijn 4,3** 3,9** 3,7** 4,0

Mooi om naar te kijken 4,3 4,2 4,3 4,2

ontspanning

Plezier 4,4* 4,3* 4,1* 4,3

Dagelijkse zorgen vergeten 3,9 3,8 3,9 3,9

Samen zijn met anderen 4,0 4,0 4,0 4,0

Gezelligheid 4,2 4,3 4,0 4,2

Lekker in mijn vel zitten 3,8 3,9 3,6 3,8

Realisme

Net echt 3,5*** 3,2*** 2,7*** 3,2

Leerzaam 3,8** 3,5** 3,4** 3,6

Rustgevend 3,4*** 3,7*** 3,0*** 3,5

Herkenbaar 3,9** 3,7** 3,4** 3,7

Goede acteurs 4,2** 4,5** 4,4** 4,3

Te begrijpen 4,2* 4,3* 3,9* 4,2

Gemiddeld stellingen Ontdekking (α=0,73) 3,9** 3,7** 3,7** 3,8

Gemiddeld stellingen Ontspanning (α=0,72) 4,1 4,0 3,9 4,0

Gemiddeld stellingen Realisme (α=0,72) 3,8*** 3,8*** 3,5*** 3,8
 
 

*p≤.05     **p≤.01     ***p≤.001; de sterretjes geven aan hoe significant de verschillen zijn tussen de drie theaters

Tabel 1  
Belang kenmerken van theatervoorstellingen uitgesplitst naar theater
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beleving
Om de beleving van de bijgewoonde voorstellingen in kaart te brengen heb
ben we respondenten een reeks van veertien stellingen voorgelegd die ze 
wederom op een vijfpuntsschaal konden waarderen. In deze set van vragen 
komen cognitie en emotie aan bod, in en ontspanning en zowel het uitda
gen als het bevestigen van perceptieschema’s. Ook hier blijken de stellingen 
in drie schalen te vangen die we Cognitie, Expressie en Escapisme hebben 
genoemd: hebben bezoekers respectievelijk iets geleerd van de voorstelling, 
zijn ze ervan onder de indruk of erdoor geraakt dan wel hebben ze het als 
plezierige ontspanning ervaren. Tabel 2 presenteert de stellingen weer in 
volgorde van deze driedeling per theater. 

Bij de stellingen uit de Cognitieset scoren de bezoekers van het RWT 
steeds het hoogst en zijn de onderlinge verschillen tussen de theaters altijd 
significant. De verschillen tussen RWT bezoekers en de andere twee groepen 
zijn het meest evident voor het zich beter kunnen inleven in andere mensen en 
het dingen hebben geleerd over zichzelf. Maar RWTbezoekers zeggen ook het 
meest dat zij aan het denken zijn gezet, in staat zijn gesteld om nieuwe dingen 
te ontdekken, iets geleerd hebben over de maatschappij en dat de voorstel
ling heeft bijgedragen aan hun algemene ontwikkeling. Dit strookt met de 
bevinding dat deze groep ook het meest belang hechtte aan de stellingen van 
de schaal Ontdekking (tabel 1). De schouwburgbezoekers hebben het minst 
nieuwe dingen ontdekt of over zichzelf geleerd, terwijl de bezoekers van Thea
ter Zuidplein minder aan het denken zijn gezet dan de andere twee groepen. 

Cognitief is er dus duidelijk het meest gebeurd bij de RWTbezoekers, 
maar over het geheel genomen liggen de gemiddelde scores op de cogni
tieve stellingen wel lager dan bij andere twee sets. Dat zien we in de onder
ste drie rijen, waar de scores op de drie schalen worden getoond. Gemid
deld scoren de respondenten 3,3 op de Cognitiestellingen tegen scores van 
(ruim) 4 op Expressie en Escapisme. 

Ook op de Expressiestellingen scoren de RWTbezoekers het hoogst, 
met uitzondering van de mate waarin het verhaal op een mooie manier werd 
gebracht. Daarin verschillen de drie bezoekersgroepen niet. Verder valt hier 
op dat de Zuidpleinbezoekers het minst ontroerd waren en ook minder die
pere betekenissen hebben waargenomen. De schouwburgbezoekers vonden 
verhaal en personages het minst herkenbaar. Omdat zij zeggen realisme 
minder belangrijk te vinden dan de andere twee publieksgroepen (tabel 1), 
valt overigens niet te verwachten dat zij dat als belangrijk minpunt ervaren.

Op Escapisme scoren beide wijktheaters steeds het hoogst, met het RWT
publiek opnieuw als consequente koploper. Voor deze groep geldt dus dat 
vrijwel alle mogelijke belevingsaspecten het sterkst optreden; op elke schaal 
behalen zij de hoogste gemiddelde waarde. Escapisme, Expressie en Cognitie 
gaan blijkbaar prima hand in hand; diepgang, inzicht, emotie en plezier lijken 
elkaar niet in de weg te zitten. Hieruit zouden we voorzichtig kunnen conclu
deren dat het RWT er het beste in slaagt het publiek op het juiste niveau uit te 
dagen en tegelijk een hoge amusementswaarde te bieden. Aanvullende ana
lyses lieten zien dat voor het RWT de scores op alle drie de schalen inderdaad 
sterk positief met elkaar correleren. Voor Zuidplein hangen de Cognitieve en 
Escapismeschaal niet met elkaar samen, de andere twee correlaties (met Ex
pressie) zijn wel positief. Voor de schouwburg correleren alleen de Cognitieve 
en de Expressieschaal positief met elkaar. Dit suggereert dat escapisme voor 
het schouwburgpubliek niet goed past bij de andere twee functies die we heb
ben onderscheiden. Het schouwburgpubliek lijkt meer moeite te hebben met 
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het combineren van wat we ouderwets zouden kunnen bestempelen als de 
hogere en de lagere functies van theater. Toch scoren ook de schouwburgbe
zoekers lager op de cognitieve schaal dan op de andere twee. We kunnen dus 
niet concluderen dat het wijktheater minder speelt met de perceptieschema’s 
van zijn publiek dan de schouwburg. Integendeel. Uiteraard kan de aard van 
de specifieke voorstellingen waarbij is geënquêteerd hierbij een rol spelen. 
Om dat uit te sluiten zouden we meer voorstellingen moeten onderzoeken. 

Tabel 2  
Beleving uitgesplitst naar theater

stelling Rotterdams 
wijktheater

Theater 
zuidplein

Rotterdamse 
schouwburg

Totaal

Cognitie

Deze voorstelling heeft mij aan het denken gezet 3,6*** 3,0*** 3,5*** 3,4

Deze voorstelling heeft ervoor gezorgd dat ik  
me beter kan inleven in andere mensen

3,6*** 3,2*** 3,1***
3,3

Ik heb dingen over mezelf geleerd door deze  
voorstelling te bezoeken

3,4*** 2,8*** 2,5*** 3,0

Deze voorstelling heeft me in staat gesteld om 
nieuwe dingen te ontdekken

3,5* 3,2* 3,3* 3,3

Deze voorstelling draagt bij aan mijn algemene 
ontwikkeling

3,7*** 3,2*** 3,4*** 3,4

Ik heb dingen geleerd over de maatschappij  
door deze voorstelling te bezoeken

3,6*** 3,1*** 3,4*** 3,4

expressie

Deze voorstelling bracht het verhaal op een  
mooie manier

4,3 4,2 4,3 4,3

Er zat een diepere betekenis in deze voorstelling 4,2*** 3,6*** 3,9*** 3,9

Het verhaal en de mensen in deze voorstelling 
waren herkenbaar

4,3* 4,0* 3,9* 4,1

Deze voorstelling heeft mij van het begin tot het 
eind weten te boeien

4,4* 4,0* 4,1* 4,2

Deze voorstelling heeft mij ontroerd 3,9*** 3,4*** 3,7*** 3,7

escapisme

Deze voorstelling maakte me aan het lachen 4,3*** 4,0*** 3,4*** 4,00

Ik heb plezier gehad met deze voorstelling 4,5*** 4,2*** 3,9*** 4,3

Ik heb mij lekker kunnen ontspannen tijdens  
deze voorstelling

4,3*** 4,0*** 3,6*** 4,0

Gemiddeld stellingen Cognitief (α=0,86) 3,6*** 3,1*** 3,2*** 3,3

Gemiddeld stellingen Expressie (α=0,80) 4,2*** 3,8*** 4,0*** 4,0

Gemiddeld stellingen Escapisme (α=0,77) 4,4*** 4.0*** 3,6*** 4,1
 
 
*p≤.05     **p≤.01     ***p≤.001; de sterretjes geven aan hoe significant de verschillen zijn tussen de drie theaters

Tabel 3  
Voor publiekskenmerken gecontroleerde effecten van theater op de scores op de schalen  
voor Cognitie, Expressie en Escapisme 

Theater Cognitie expressie escapisme

Rotterdams wijktheater 0,51*** 0,48*** 0,36**

Rotterdamse schouwburg 0,17 0,38** 0,60***

Theater zuidplein referentiegroep referentiegroep referentiegroep
 
*p≤.05     **p≤.01     ***p≤.001
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Naast de aard van de specifieke voorstellingen kunnen ook specifieke 
kenmerken van de drie publieksgroepen een rol spelen bij de verschillen in 
beleving. Om na te gaan in hoeverre dat het geval is, hebben we aanvullende 
analyses 31 uitgevoerd waarin we de verschillen in beleving controleren voor 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit en of men studeert, werkt, 
werkloos is of gepensioneerd. Dat geeft inzicht in netto effecten van het 
bijwonen van de voorstellingen van een specifiek theater (zie tabel 3). De 
cijfers in deze tabel tonen hoeveel de gemiddelde scores op elke schaal 
verschillen van de scores van de bezoekers van Theater Zuidplein, die hier 
zijn gebruikt als referentiegroep. Bezoekers van het Rotterdams Wijkthe
ater scoren bijvoorbeeld gemiddeld 0,51 hoger op de Cognitieschaal dan 
het Zuidpleinpubliek en dit verschil kan niet worden toegeschreven aan 
verschillen in genoemde achtergrondkenmerken. 

Ook wanneer de mogelijke invloed van de achtergrondkenmerken is 
verdisconteerd, blijven de verschillen tussen de drie groepen bezoekers 
significant. Het RWT scoort op alle schalen significant hoger dan Theater 
Zuidplein. De schouwburgbezoekers verschillen niet significant van deze  
referentiegroep in hun score op de Cognitieschaal, maar dat verschil was 
ook in tabel 2 al klein (3,2 versus 3,1). De lage score van de schouwburg
bezoekers op Escapisme kan evenmin worden toegeschreven aan de  
achtergrond van de bezoekers. Dat maakt het een stuk waarschijnlijker  
dat de verschillen in beleving tussen de drie groepen moeten worden toe
geschreven aan het type aanbod van de drie theaters in combinatie met de 
verwachtingen van hun publiek en niet aan sociaaldemografische kenmer
ken van de bezoekers. Dat aanbod is overigens in alle drie de gevallen hoog 
gewaardeerd. Gevraagd naar een rapportcijfer geven de RWTbezoekers de 
voorstellingen gemiddeld een 8,4, die van Theater Zuidplein een 8,0 en de 
schouwburgbezoekers een 8,3.

Conclusie
De drie theaters blijken bezoekers te hebben die deels met verschillende  
ideeën over theater binnenkomen en die de voorstellingen deels anders 
beleven. Daarbij valt op dat de bezoekers van het Rotterdams Wijktheater het 
meest uit zijn op zowel realisme als het ontdekken van nieuwe dingen en dat 
de voorstellingen deze groep ook het meest raken op cognitief en emotioneel 
vlak, zonder in te boeten aan escapistisch vertier. De RWTbezoekers laten 
zien dat het wijktheater een totaalervaring biedt die hen op verschillende 
vlakken of manieren aanspreekt. Dat is interessant, omdat juist het RWT altijd 
met amateurspelers werkt en de wijken ingaat om voorstellingen dicht bij het 
publiek te brengen. Bezoekers van Theater Zuidplein verschillen minder van de 
schouwburgbezoekers in hun waardering en beleving en ook dat is in zekere 
zin verrassend, omdat het ook hier om aanbod gaat dat nadrukkelijk multicul
tureel is en eveneens op onderdelen gemaakt met nietprofessionele spelers. 

“ de eSthetiSche ervaring van 
bezoekerS van wijktheater 
doet niet onder voor die van 
reguliere theaterbezoekerS”
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Dit onderzoek laat zien dat de esthetische ervaring van bezoekers van 
wijktheater niet onderdoet voor die van reguliere theaterbezoekers. Het 
aura van welzijnswerk dat nogal eens geassocieerd wordt met wijktheater 
zien we niet terug in onze resultaten, althans niet wanneer daarmee wordt 
bedoeld dat de esthetische ervaring van het wijktheaterpubliek minder aan
wezig of belangrijk zou zijn dan bij het schouwburgpubliek. We kunnen de 
onderzochte wijktheaters dus beschouwen als instellingen die het bieden 
van een esthetische ervaring paren aan het bereiken van een breed publiek 
dat van huis uit minder vertrouwd is met kunst en cultuur dan het typische 
theaterpubliek. Wijktheater is daarom, los van de maatschappelijke effec
ten die het nastreeft, een kunstvorm die met succes een publiek bereikt dat 
niet gewend is het reguliere theater te bezoeken. 

Het past bovendien goed bij de door het Fonds voor Cultuurparticipatie 
gesignaleerde trend van toenemende samenwerking tussen amateurs en 
professionals.32 Onze analyse laat zien dat een dergelijke samenwerking 
niet ten koste hoeft te gaan van de esthetische beleving en waardering 
onder het publiek. Dat publiek wil meer uitgedaagd en verrast worden dan 
we zouden verwachten op basis van bestaande inzichten over verschillen in 
culturele competentie tussen hoger en lager opgeleiden, autochtonen en al
lochtonen, ouderen en jongeren. Heel vreemd is dat misschien niet: wie naar 
het theater komt, gaat op pad om iets te beleven en inspiratie op te doen. 
Dat geldt zeer zeker ook, en soms in versterkte mate, voor het publiek van 
wijktheater. Wie daar niet naar op zoek is, kan thuis voor de buis langs een 
eindeloze reeks herkenbare formats zappen.

31   We hebben gebruik gemaakt van een multipele regressieanalyse waarin naast  
het theater dat men bezocht ook de genoemde kenmerken van de bezoekers  
zijn opgenomen.

32  Fonds voor Cultuurparticipatie (2012). Beleidsplan 2013-2016.
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→ p.172  Jos van der Lans 
‘De nieuwe cultuursettelaars spreken een andere 
taal: niet het moeten, maar het zijn; niet het 
meedoen, maar de verbeelding; niet de noodzaak, 
maar de beleving’
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het nieuwe  
cultuursettlement:  
ondergaan in een buurt
Jos van der Lans

Ruim honderdvijfentwintig jaar geleden moedigde in het Verenigd Koninkrijk 
de Oxfordeconoom Arnold Toynbee zijn studenten aan om hun onverschil
ligheid opzij te zetten en zich te verdiepen in het leven van arbeiders. Want, 
zo meende hij, de industriële revolutie produceerde weliswaar welvaart, 
maar dat was ‘welfare without well-being’. Toynbee zag de armoede zich 
ophopen in de snel groeiende arbeidersbuurten in de grote steden van 
Engeland en riep zijn studenten op zich tussen de mensen te vestigen. Zijn 
oproep vormde het startsein van een beweging die later bekend zou worden 
als university settlement. Dat maakte hij zelf overigens niet mee, want de 
briljante econoom stierf in 1881 op dertigjarige leeftijd.

Drie jaar na zijn dood werd in de Londense wijk East End de Toynbee 
Hall geopend, een buurtcentrum dat tot op de dag van vandaag functio
neert. De plek bood huisvesting aan afgestudeerde academici die elders in 
de stad werkten, maar zich in de wijk bezig hielden met allerlei activiteiten 
voor volksontwikkeling en sociale strijd. De jonge academici streden voor 
verandering van de armenwetgeving, pensioenrechten en de verbetering van 
de leef en woonomstandigheden. Toynbee Hall werd al snel het toonaan
gevende voorbeeld van een manier van volksontwikkeling die zowel in de 
Verenigde Staten als in Europa navolging kreeg.

Ook in Nederland was de weerklank van Toynbees ideeën groot. Zowel 
Helene Mercier als Emilie Knappert, beiden in ons land pioniers van het 
sociaal werk, reisden naar Londen en droegen de volksontwikkelingsideeën 
in Nederland actief uit. Beide dames waren nauw betrokken bij het eerste 
Nederlandse Volkshuis in 1894 in Leiden, waarmee de kiem werd gelegd 
voor een lange traditie van volksontwikkeling in club en buurthuizen en 
door het sociaalcultureel werk.1 

Ik moest aan deze geschiedenis denken toen ik in 2010 Zina, een Am
sterdams collectief van theatermakers, in Groningen zag neerstrijken, waar 
zij zich maandenlang lieten adopteren door wijkbewoners. Met de werkelijk
heid zoals ze die doorleefden, wilden ze in en met de wijken een toneelvoor
stelling maken. In Groningen leverde dat halverwege 2010 in samenwerking 
met het Noord Nederlands Toneel prachtig theater op, door Volkskrant
recensente Annette Embrechts treffend getypeerd als ‘poëzie van gezellige 
ontmoetingen’.

De zes Zinaactrices kwamen bij uiteenlopende bewoners terecht,  
maar één van hen, Nazmiye Oral, wilde per se logeren bij een PVVstemster. 
‘Ik wil zien wie het is. Ik wil het snappen. Ik wil er een verbintenis mee 
aangaan.’ Wekenlang trok ze op met haar ‘adoptiemoeder’, een toen zes
tigjarige Groningse. Een week voordat de voorstelling te zien was, deed ze 
verslag van haar adoptie in de Volkskrant.2 Ik werd er – ik herinner het me 
nog goed – bij lezing meteen door gegrepen. Het is een ontroerend relaas 
over twee vrouwen, een actrice en een volksmoeder, van wie de levens door 
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toeval verstrengeld raakten en die aan elkaar gehecht zijn geraakt. Alleen… 
tussen hen stond Wilders, waar ze eigenlijk niet over spraken. Dat gebeurde 
pas voor het eerst toen Nazmiye na weken afscheid nam en na diep adem
halen de naam van de PVVleider ter sprake bracht. 

Dan ontrolt zich een indrukwekkende scène. De adoptiemoeder wuift 
Wilders weg. Nee, ze gaat niet meer op hem stemmen. Ze vergelijkt hem met 
Hitler (waar ze in de eerste meidagen van 2010, toen de oorlog 65 jaar oud 
werd, een paar keer op de televisie aan werd herinnerd) en heeft bedacht 
dat ze later zichzelf niet het verwijt wil maken op hem gestemd te hebben. 
De actrice is stomverbaasd en wil weten of hun ontmoeting enige invloed 
heeft gehad op deze nieuwe keuze. Ze krijgt een antwoord dat ze totaal 
niet had verwacht: ‘Zeker weten. Jij bent de enige, echt de enige die mij niet 
heeft veroordeeld omdat ik op de PVV stem. Daardoor ben ik gaan naden
ken.’ ‘Ik merkte’, zo besluit Oral haar verslag, ‘dat ik niet opgelucht was door 
haar nieuwe boodschap. Of blij. Er werd niet iets verenigd wat eerst onver
enigbaar was. Mijn liefde werd niet groter nu ik wist dat mijn adoptiemoeder 
niet op Wilders ging stemmen. Het maakte mij werkelijk niets uit.’

economisering van cultuur
Er is de laatste jaren een steeds intensiever debat op gang gekomen over  
de effecten van cultuurparticipatiebeleid. Van der Hoogen, Elkhuizen en  
Van Maanen (2010) geven daarvan in het Jaarboek actieve cultuurparti-
cipatie 2010 een gedegen overzicht.3 Maar de eenvoudige waarheid van 
de Groningse PVVsympathisante, de onbekommerde ontmoeting en het 
schijnbaar achteloze van hun vriendschap laten zich moeilijk plaatsen in  
die zoektocht naar bewezen effecten, die zich bij voorkeur in cijfers dient  
te vertalen. Die zoektocht is gegijzeld door het schema interventieresultaat, 
alsof een dokter een ingreep doet en nagaat of die het gewenste effect 
oplevert. Maar dat is niet de dichotomie waarin Oral opereert. Zij doet geen 
operatie, zij levert geen kunstje, ze is aanwezig, ze gaat een relatie aan, ze 
sluit vriendschap. 

Zonder dat ze daar nu zelf op uit zijn passen de dames van Zina mis
schien wel beter in het vertoog dat sinds Richard Florida’s The rise of the 
creative class de toon is gaan zetten in het verhaal over steden en cultuur.4 
Cultuur is in dat verhaal meer en meer kapitaal geworden. Of – iets abstrac
ter – cultuur wordt erin erkend als een sfeer waarin waarde wordt voort
gebracht die ook economisch rendeert. Dat is een niet onbelangrijk inzicht 
en je zou kunnen zeggen dat sindsdien de waardering van cultuurmakers, 
kunstenaars en creatievelingen in moderne steden in ieder geval aan een 
beleidsmatige opmars is begonnen. Ze zijn een factor om mee te rekenen. 
Het is niet meer vreemd als een wethouder zowel cultuur als economi
sche zaken in portefeuille heeft, zoals Carolien Gehrels in Amsterdam. De 
cultuurmakers in de meest brede zin van het woord zijn de smaakmakers 
van de stad, brengen leven in de brouwerij en hun aanwezigheid werkt als 
een katalysator voor aantrekkelijke leefmilieus, omdat zij niet alleen cultuur 
produceren, maar zelf op hun beurt ook weer dol zijn op smaakvol vermaak 
en vrolijk vertier. 

1   Meer informatie over Arnold Toynbee,  
zie: www.canonsociaalwerk.nl > internationale denkers. 

2  Oral (2010). Wilders doet er niet toe.
3  Van der Hoogen, Elkhuizen en Van Maanen (2010). Kringen in de vijver, p. 213238. 
4  Florida (2002). The rise of the creative class. 
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Natuurlijk, deze waardering valt niet iedereen even enthousiast ten 
deel. Er staat geen stedelijk ontvangstcomité te wachten op een net van 
de academie afkomstige beeldend kunstenaar. Maar een beetje creatief 
ondernemer hoeft maar met een visitekaartje te wapperen of hij ontvangt 
een uitnodiging van de plaatselijke wethouder om toch vooral eens langs te 
komen voor een goed gesprek, waarbij niet zelden Florida’s bijbel achteloos 
op tafel ligt. 

Als economen gaan beweren dat cultuur economische waarde genereert, 
is het niet meer dan logisch dat cultuurmakers hun inspanningen ook als 
zodanig gaan presenteren. Cultuur, zo heet het dan, vertegenwoordigt niet 
alleen een waarde op zich, nee, cultuur katalyseert andere waarden, het 
draagt bij aan leefmilieus, aantrekkelijke buurten, de waarde van huizen.  
Zo liet Nicis, een landelijk kenniscentrum voor stedelijke ontwikkeling 
(tegenwoordig Platform31), in 2011 een persbericht de deur uit gaan, waarin 
het de publicatie De kracht van cultuur. Effectieve cultuurimpulsen in de 
wijk als volgt aankondigde: ‘Kunst in aandachtswijken is geen toetje of tus
sendoortje in de overgangsfase van de sloop naar nieuwbouw. Het leidt tot 
vermogensvorming in de wijk en een hogere vastgoedwaarde van woningen 
van gemiddeld 1.000 euro per woning per jaar. Een investering in cultuur 
verdient zichzelf ruimschoots terug.’

Het Nicispersbericht benoemt expliciet wie er profijt heeft van de  
cultuurimpulsen. We lezen even mee: 

‘Allereerst hebben de bewoners een persoonlijk profijt doordat ze de 
gelegenheid krijgen het podium te bestijgen en nieuwe talenten te ont-
wikkelen. Maar doordat de buurt levendiger en leefbaarder wordt en er 
onderlinge verbanden tussen bewoners ontstaan zijn er ook collectieve 
baten. De tweede groep baathebbers zijn de gemeenten. Een aandachts-
wijk kost de gemeente veel extra geld aan beheer, onderhoud, handha-
ving en extra uitgaven voor onderwijs, zorg en uitkeringen. De gemeente 
‘verdient’ dat extra geld terug als cultuur de eigen verantwoordelijkheid 
van de bewoners voor het eigen leven, openbare ruimte en leefbaarheid 
weet te versterken. De derde groep baathebbers zijn de corporaties of 
algemener de onroerend goed eigenaren. De gemiddelde extra stijging van 
de woningwaarde van € 10.000 over 10 jaar leidt bij een buurt van 2500 
woningen tot een waardestijging van 2,5 miljoen. Bovendien wordt de 
verhuurbaarheid van de woningen vergroot, de verhuissnelheid neemt af, 
de sloop kan worden beperkt en de verkoopbaarheid van woningen wordt 
sterk verbeterd. Het resultaat is een betere cash flow en dat is iets wat 
corporaties wel kunnen gebruiken. De laatste groep baathebbers zijn de 
ondernemers in de buurt. Publiektrekkende activiteiten zijn goed voor de 
omzet van de winkelier. De verbreding van de bezoekersstroom naar een 
buurt en de verandering van de reputatie maakt een verbreding van de 
economie mogelijk en andersom.’ 5

 
Tel uit je winst, zou je zeggen. De conclusie kan ook niet uitblijven: bij zoveel 
rendement is het logisch dat niet alleen de overheid voor de kosten van cul
tuur hoeft op te draaien. Dat is iets wat alle ‘baathebbers’ moeten doen. En 
zo zijn we via Florida bij Zijlstra beland. Eigenlijk deed cultuurstaatssecre
taris Zijlstra met zijn bezuinigingsprogramma in 2011 niet veel meer dan de 
bal in het doel koppen. Het voorwerk was in het voorafgaande decennium al 
verricht. De economisering van de cultuur lag al jaren in de week. 
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wijkcultuurmakers
Het is tegen deze achtergrond dat nieuwe cultuurpraktijken zich de laatste  
decennia een weg banen uit de stadscentra naar de decentrale wijken en 
buurten. Cultuurmakers vliegen uit, community art wint aan aantrekkings
kracht en beleidsmakers en financiers onderstrepen het belang ervan.  
De Zinaacteurs zijn dan ook bepaald niet de enige creatievelingen, kunsten
makers of cultuurproducenten die in de volksbuurten van Nederland zijn neer
gestreken op een manier die doet denken aan de university settlement aan het 
einde van de negentiende eeuw. Er is een opmerkelijke trek op gang gekomen. 

Ik ben deze nieuwe ‘cultuursettelaars’ als voorzitter van de visitatiecom
missie wijkenaanpak, die in 2010 en 2011 een ronde maakte langs de veertig 
Vogelaarwijken, met een vaste regelmaat tegengekomen.6 In allerlei hoeda
nigheden. Als theatermakers die van de buurt een podium maakten voor een 
theatervoorstelling op locatie, vaak met buurtbewoners, maar niet altijd. Als 
kunstenaars die met groepen bewoners iets cultureel gingen doen, van graffiti 
tot theater. Als artistiek leiders van een buurtpodium dat cultuur toegankelijk 
wilde maken. Als jonge kunstenaars die goedkope woningen kregen aangebo
den in een volkswijk met als tegenprestatie dat zij iets voor de buurt zouden 
moeten betekenen. Begin april van dit jaar werd bijvoorbeeld in Amsterdam 
de culturele broedplaats HW10 geopend in de Hendrik van Wijnstraat, waarin 
36 kunstenaars werken op voorwaarde dat zij actief betrokken zijn op de 
buurt en dat de plek gerund wordt door een werkgroep van buurtbewoners. 

Met wat overdrijving zou je van een beweging kunnen spreken, waarbij 
opvallend is dat cultuurproducenten en buurt een wezenlijk verbond lijken 
te sluiten. Het gaat om meer dan het bevorderen van cultuurparticipatie. Het 
neerstrijken in een buurt is niet vrijblijvend, maar komt tot stand vanuit het uit
gangspunt dat mensen zich daadwerkelijk engageren met wat er in die buurt 
speelt. Dat onderscheidt hen ook van de meeste professionele welzijnswerkers 
die in een wijk actief zijn. Die doen hun werk, meestal project genaamd, voor – 
pak hem beet – twaalf uur in de week. Het is een taak. Niet dat deze werkers 
niet gemotiveerd zijn, maar wat ze doen heeft toch iets plichtmatigs. Precies 
dat gevoel roepen de wijkcultuurmakers niet op. Die maken niet de indruk dat 
ze hun kunstje doen en ’s avonds weer thuis achter de pasta en de witte wijn 
zitten. Nee, hun engagement lijkt een stap verder te gaan, ze gaan onder in de 
buurt en een flink aantal dompelt zich erin onder door er zelfs te gaan wonen. 

Daarom moest ik aan Arnold Toynbee denken. Ik zag een moderne vorm 
van cultuursettlement opdoemen. 

noorderparkkamer
Maar wat is dat dan? Zijn kunstenaars en cultuurmakers dan toch een nieuw 
soort welzijnswerkers? Zoeken zij – nu de subsidiestromen en cultuurfondsen 
aan het opdrogen zijn – een nieuwe markt? Is het een nieuwe golf van sociaal 
engagement, vergelijkbaar met wat we in de jaren zeventig meemaakten toen 
een jonge artistieke elite met geëngageerd vormingstheater en beeldend kun
stenaars als ‘kunstarbeiders’ de wijk ingingen? Of met de negentiende eeuw 
toen verlichte studenten de arbeidersklasse wilden verheffen? 

Laat ik u voordat ik op deze vragen in ga, meenemen naar Amsterdam
Noord. En u voorstellen aan een paar noorderlingen die je met een knipoog 
naar Arnold Toynbee hedendaagse cultuursettelaars zou kunnen noemen. 

5  Zie ook: Van Dommelen, red. (2011). De kracht van cultuur. 
6  Visitatiecommissie wijkenaanpak (2011). Doorzetten en loslaten. 
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Mag ik u voorstellen aan Floor Ziegler? Zij is sinds 2008 artistiek leider 
van de Noorderparkkamer. Een houten paviljoen, midden in een park, omringd 
door een oude volkswijk in AmsterdamNoord. Ooit deed dit bouwwerk, ont
worpen door de Zwitserse architecten Meili & Pete, dienst als tijdelijke open
bare ‘huiskamer’ in de Rotterdamse wijk Hoogvliet, maar toen de nieuwbouw 
daar een stenen alternatief had opgeleverd, kwam het te koop. Floor Ziegler 
vond het op Marktplaats en voor één euro belandde het als cultureel initiatief 
in het Noorderpark in AmsterdamNoord, wantrouwend gadegeslagen door 
de buurtbewoners. Wat moet dat in ons park? Nu gaat elke zondagmiddag 
de glazen schuifpui van het paviljoen open en worden op het podium verras
sende culturele activiteiten getoond door mensen van allerlei slag: musici, 
beeldend kunstenaars, theatermakers, schrijvers, dichters et cetera. Het zijn 
bijzondere verbindingen tussen buurt en stad, tussen cultuur en vermaak, 
tussen noorderlingen en de wereld. Soms is de Noorderparkkamer een huis
kamer (vertonen en vertellen), soms een eetkamer (eten en ontmoeten) of een 
kinderkamer (fantaseren en spelen), soms een tuinkamer (wroeten, klimmen 
en proeven), een atelierkamer (verbeelden en creëren) of een muziekkamer 
(luisteren en muziek maken). Er komen ook steeds nieuwe kamers bij, zoals 
de generatiekamer (ontmoetingen op leeftijd) en een peuterkamer. Bij elk 
project binnen de Noorderparkkamer is het publiek actief betrokken en staat 
het thema ‘ontmoeten’ centraal.7 

En daar blijft het niet bij. De plek dijt uit en strekt zich uit tot straten in 
de buurt, ‘broedstraten’ genoemd. Een broedstraat brengt bewoners en kun
stenaars samen rondom een thema, de straatbewoners maken hun creati
viteit zichtbaar en verbinden deze met de buurt. En dan ontstaan er mooie 
dingen, zoals een jazzconcert boven op het dak van een bedrijfspand, buurt
hondjes die in een modeshow hun mooiste outfit tonen of buren die met 
klapstoelen van hun plein een concertzaal maken. Het ondernemerschap 
krijgt een impuls, leegstaande panden krijgen een nieuwe bestemming en 
kunst wordt iets vanzelfsprekends. Zo zijn er een marktstraat, een mode
straat, een kleurstraat, een muziekstraat en een theaterstraat ontstaan, 
geen initiatieven die de krant halen, maar ze voegen wel iets bijzonders  
aan het dagelijks leven toe.8 

Floor Ziegler (Velp, 1971) is de motor van de Noorderparkkamer en de 
broedstraten. Zij is in AmsterdamNoord neergestreken en woont vlakbij  
het Noorderpark. Zelf zegt ze dat ze ‘een muziekcarrière achter de schermen 
heeft gehad’ – ze werkte onder meer bij de IJsbreker, het Nederlands Blazers 
Ensemble en de Vereniging Nederlandse Concertzalen. Maar in de Noorder
parkkamer viel voor haar alles pas echt op zijn plek: de kracht om te organi
seren, het gevoel voor kunst en de verbinding tussen artisticiteit en betrok
kenheid. ‘Soms’, zegt ze, ‘is het hier een oase van ongecompliceerdheid.  
Dan is het wat het is, dan zitten we hier buiten de werkelijkheid van LinkedIn
groepen, van mailinglijsten, van emailverkeer, van dingen die moeten. Het is 
letterlijk ont-moeten. Dat kan me dan een heel tevreden gevoel geven.’ 9

Tolhuistuin
De tweede Amsterdamse noorderling – ik ken hem nu al jaren – is Chris Keule
mans (Tunis, 1960), artistiek leider van de Tolhuistuin, een culturele vrijplaats 
precies op de grens tussen het centrum van Amsterdam, de Van der Pekbuurt 
in Noord, het nieuwe Overhoeks met het filmmuseum Eye en het Centraal Sta
tion. Keulemans groeide op in onder meer Bagdad (Irak). In Amsterdam richtte 
hij in 1984 literaire boekhandel en podium Perdu op. De hele jaren negentig 
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werkte hij in De Balie, centrum voor cultuur en politiek te Amsterdam, eerst 
als programmamaker, later als directeur. Hij publiceerde zes boeken, fictie 
en nonfictie, en talrijke artikelen over kunst, engagement, migratie, muziek, 
cinema en oorlog in onder meer de Volkskrant en Vrij Nederland. 

In 2007 vroeg een groep actieve bewoners uit AmsterdamNoord hem om 
voor een door de gemeente Amsterdam uitgeschreven prijsvraag een plan te 
schrijven voor de Tolhuistuin, de plek met een groot paviljoen en een intiem 
park met losse gebouwen die lange tijd bezet was geweest door Shell. Hij 
ging er kijken en viel er meteen voor. Hij zag er een mogelijkheid in om de 
klanken van AmsterdamNoord, de kleuren van Amsterdam en de kosmopo
litiek van een metropool aan elkaar te knopen. Een hotspot waarin werelden 
over elkaar heen vallen. Hij schreef het plan, won de wedstrijd en verhuisde 
niet veel later naar de aan de Tolhuistuin grenzende Van der Pekbuurt om 
zich er ook echt mee te verbinden. 

Zo verwoordt Keulemans zijn droom:
 

‘Deze plek is een culturele vrijplaats voor alle vormen van kunst, geworteld 
in de gemeenschappen van Noord, open voor heel Amsterdam, geprogram-
meerd volgens de agenda van het Europa dat wij willen zien, gastvrij en 
kosmopolitisch. Voor en van de buurt, maar met de blik ver over de gren-
zen. De programmering is erg divers: artistieke disciplines, publieksgroe-
pen en deelnemende kunstenaars lopen dwars door elkaar. Aan schotten 
en grenzen doen we niet. Het gaat om de confrontatie van verschillen, het 
samenwerken van tegenpolen, de kunst van het onmogelijke.’ 10

doordringen tot het alledaagse
Twee mensen, twee uiteenlopende verhalen, maar ook: twee hedendaagse 
cultuursettelaars die zo’n beetje in hun werk wonen. Wat zegt dat nu?  
Allereerst dat deze twee zich met hun culturele ambities weten te nestelen 
in het domein van het dagelijkse leven, niet als een bijzonderheid, maar 
bijna als een onderdeel, als een vanzelfsprekendheid. Het is een vorm van 
presentie geworden: er zijn is belangrijk, misschien zelfs wel een basisvoor
waarde om daadwerkelijk tot het alledaagse te kunnen doordringen. 

Deze vorm van overgave is niet zozeer nieuw (want in feite deden de 
universitaire settelaars in Londen niet veel anders), maar wordt als basis
conditie niet of nauwelijks (h)erkend in alle publicaties over het effect van 
cultuurinterventies in de wijk of over de betekenis van community art. In hun 
mooie overzichtsartikel besteden Van Erven, Bouwman en Zwart (2011) aan 
deze dimensie van community art nauwelijks aandacht.11 De focus gaat als 
vanzelf naar de participatie van bewoners in wat de kunstenaar te bieden 
heeft; de participatie, of misschien beter de presentie van cultuurmakers in 
het alledaagse leven van wijkbewoners blijft daardoor onderbelicht. 

De twee cultuursettelaars doen, met andere woorden, meer dan wat 
gebruikelijk is. Want in de meeste beschouwingen zijn cultuuruitingen 
toch een soort professioneel cadeau, iets dat wordt toegevoegd aan een 
buurt die bij voorkeur in een deplorabele staat moet verkeren. Het is een 

7  Zie: www. noorderparkkamer.nl
8  Zie: www.broedstraten.nl
9  Van der Lans (2012). Loslaten, vertrouwen, verbinden, p. 10.
10  www.tolhuistuin.nl
11   Van Erven, Bouwman en Zwart (2011). Speuren naar de effecten  

van community art, p. 112127.



samen met vrienden 
speelfilms maken
willem houtkoop (67), deels  
onderzoeker bij het expertise-
centrum beroepsonderwijs,  
deels gepensioneerd

‘Bijna dertig jaar geleden ben ik 
met drie vrienden begonnen met 
het maken van speelfilms. Een was 
er vooral verantwoordelijk voor de 
techniek en de andere drie namen 
het artistieke deel voor hun reke
ning. Dat deden we helemaal in ons 
eigen tempo. Zo eens in de twee 
weken kwamen we bij elkaar en dan 
bedachten we weer iets. En als we 
bezig waren met opnames en mon
tage dan werd dat wekelijks. Zo kon 
het soms een paar jaar duren voor 
een film af was. Zeker in de begin
tijd waren we best ambitieus. Toen 
stuurden we nog wel eens een film 
in voor een wedstrijd en we hebben 
ook wel eens wat gewonnen. Later 
is dat minder geworden. Telkens 
als we een film af hadden, volgde 
er een periode van lethargie. Maar 
op een gegeven moment begon het 
toch weer te kriebelen en zochten 
we elkaar weer op. Cine Klifman, zo 
heten we. Dit jaar hebben we weer 
een film afgerond, Ralph Custers, 
een leven voor de kunsten. Die film 
is geïnspireerd op het leven van 
Wim die lid was van ons clubje. Daar 
zijn we met zijn vieren aan begon
nen, maar in 2003 is Wim overleden. 
Uiteindelijk hebben we met zijn 
drieën die film afgemaakt als een 
hommage aan Wim. Het gaat over 
een gefantaseerd kunstenaarsleven 
compleet met een kunsttaal. 

In de begintijd hebben we een 
cursus 8mm filmen bij de bekende 
cineast Ger Poppelaars gevolgd. 
Daar hebben we wel wat aan gehad, 
maar met onze trage manier van 
werken werden we door de techniek 
wel eens ingehaald. Als ik nu zie hoe 

mijn kinderen filmpjes monteren 
en op YouTube zetten, dat gemak, 
dat hebben wij nooit gehad. Wat ik 
wel zie, is dat wij door de jaren heen 
onze normen hebben opgeschroefd. 
De films zagen er altijd mooi uit en 
elke nieuwe was altijd weer beter 
dan de vorige. Je zou kunnen zeg
gen dat de techniek onze kant op is 
gekomen. Hoewel we in eerste in
stantie altijd bezig zijn geweest met 
iets waar we onze eigen creativiteit 
in kwijt konden, hebben we ook 
wel gekeken hoe we onze films aan 
anderen kwijt konden. Dus zorgden 
we dat de films in een mooie box 
met een boekje bij gelegenheden te 
koop waren. Of we huurden voor een 
avond Kriterion af.

Hoe we verder gaan nu we met 
zijn drieën zijn, weet ik nog niet. 
Maar als ik voor mezelf spreek, ik 
ben er nog steeds enthousiast over.’

“ wat ik wel zie, iS dat 
wij door de jaren heen 
onze normen hebben 
opgeSchroefd.”
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voorziening, een podium, een gelegenheid of programma om cultuur te 
maken, maar altijd is het iets wat cultuurmakers komen brengen, komen 
toevoegen en waarin bewoners kunnen participeren in de hoop dat zij iets 
wijzer worden, beter inzicht krijgen in zichzelf en anderen en meer begrip en 
onderlinge betrokkenheid ontwikkelen. Cultuur in de wijk moet op enigerlei 
wijze het leven van mensen die er wonen zien te verrijken. Cultuur wordt  
uiteindelijk toch gezien en beschouwd als hefboom voor een beter leven. 
Want waarom zou je er anders aan beginnen?

Het idee dat cultuurmakers iets moeten komen brengen, is hardnekkig. 
Misschien kan een voorbeeld dat verduidelijken. Het kennisinstituut Movisie 
heeft een database gemaakt over de effectiviteit van sociale interventies op 
wijkniveau.12 Daarin worden honderd interventies beschreven die meerma
len met enig succes zijn toegepast. Over culturele en kunstzinnige interven
ties is nog weinig tot niets te vinden (de databank is nog maar net begon
nen), maar we vinden er wel een systematische beschrijving van de methode 
Wijktheater, zoals ontwikkeld door het Utrechtse theatergezelschap STUT. 
Leest u even mee:

 
‘De methode Wijktheater wordt uitgevoerd op lokaal niveau, vaak toe-
gespitst op een (volks)wijk in Nederland. Bij probleemsignalering in een 
bepaalde wijk (bijvoorbeeld eenzaamheid) worden bewoners van die 
wijk benaderd door een regisseur om mee te werken aan het maken van 
een voorstelling. Door middel van bijeenkomsten en persoonlijke inter-
views wordt dramatisch materiaal verkregen dat als basis dient voor het 
theaterstuk. Het gaat hierbij altijd om persoonlijke, geleefde verhalen van 
mensen uit de wijk. Daarnaast worden met de (uiteindelijke) groep spelers 
theatrale oefeningen gedaan om elkaar beter te leren kennen en te leren 
acteren op het toneel. Na deze bijeenkomsten gaat de regisseur (die de 
spin in het web is) aan de slag met het vertalen van het verkregen mate-
riaal naar concrete toneelteksten. Deze worden getoetst door de spelers, 
verder uitgewerkt en uiteindelijk gestileerd tot de definitieve tekst. Samen  
met de spelers wordt zo de eerste uitvoering voorbereid. Het streven kan 
zijn om na de première met de voorstelling op tournee te gaan. Of een 
voorstelling ook buiten de betreffende wijk wordt gespeeld, kan per pro-
ject verschillen. Vaak wordt er in de regio gespeeld, zodat de voorstelling 
op verschillende plaatsen bezocht kan worden.’
 

Versta me goed: er is niets mis met deze beschrijving. Er zijn op diverse  
plekken ontzettend leuke vormen van wijktheater gemaakt met voorstel 
lingen die in de buurt vrijwel altijd een feestelijk hoogtepunt vormen en  
die voor de betrokken buurtbewoners een geweldige verrijkende ervaring  
oplevert. En ook al maakt de Movisiedatabankbeschrijving duidelijk dat  
er nooit wetenschappelijk is aangetoond dat wijktheater op termijn ook  
bewezen effectief is, dat doet niets af aan het genoegen dat mensen nu  
eenmaal beleven om met elkaar in een voorstelling iets voor een dankbaar  
publiek te maken. 

Maar op de een of andere manier is de gebezigde taal niet de taal die 
Floor Ziegler en Chris Keulemans spreken. Zij nemen mensen niet bij de 
hand. Ze brengen niet iets. Misschien zit hun kracht wel in de uitroep van 

12  www.movisie.nl/databankeffectievesocialeinterventies/overdatabank



17
0 

 

JA
A

R
b

o
e

K
 A

C
T

Ie
v

e
 C

U
LT

U
U

R
p

A
R

T
IC

Ip
A

T
Ie

 2
01

3

de Groningse vrouw die na het adopteren van Nazmiye Oral zegt: ‘Jij bent de 
enige, echt de enige die mij niet heeft veroordeeld, omdat ik op de PVV stem.’ 
Of in het moment van geluk dat Floor Ziegler koestert als ze spreekt van een 
‘oase van ongecompliceerdheid’. 

Misschien hebben we om de betekenis van het hedendaagse cultuur
settlement te doorgronden wel een ander perspectief nodig dan de verhef
fingsgedachte waarvan de legitimatie van community art uiteindelijk toch 
doordrongen is. Cultuur in een wijk kan volgens die gedachte niet los gezien 
worden van de ‘probleemsignalering’, zoals het in de omschrijving van het 
wijktheater is gaan heten. Er moet een mankement gerepareerd worden, 
een tekort opgeheven, een achterstand weggenomen. Het lijdend voorwerp, 
de bewoners, hebben daar zo hun eigen gedachten over. Dat was ook precies 
de reden waarom buurtbewoners van het Noorderpark in AmsterdamNoord 
heel wantrouwend keken naar dat rare gebouwtje dat midden in hun park 
verrees. ‘Wat motten ze van ons?’ En misschien is dat ook wel de reden 
waarom het duurzame effect van culturele interventies op wijkniveau zo 
moeilijk te bewijzen is. Bewoners nemen het culturele cadeautje in ont
vangst, maken het open, kijken ernaar (vinden het na verloop van tijd door
gaans erg leuk, dat is wel afdoende bewezen), waarna hun gewone leven 
weer zijn loop neemt. Daarom willen Floor Ziegler en Chris Keulemans juist 
in dat gewone leven doordringen. 

engelse trusts
Wat zou zo’n ander perspectief kunnen zijn? Begin 2012 verscheen er in 
AmsterdamNoord een vrolijk boekje, Trust Noord getiteld.13 Daarin schet
sen de gangmakers van de Noorderparkkamer en de Tolhuistuin hoe zij in 
de toekomst willen werken. Zij zien in de Engelse praktijk van trusts een 
perspectief voor de toekomst van culturele en sociale voorzieningen in 
AmsterdamNoord. Het Verenigd Koninkrijk telt ruim vijfhonderd trusts, die 
we het beste kunnen omschrijven als een soort wijkondernemingen. Het zijn 
community-led ondernemingen die gebouwen en eigendommen beheren 
dan wel exploiteren, waarbij de buurt of wijk (the community) het referentie
kader vormt. Het gaat niet om de winst; het gaat om de mensen in de wijk, 
om ze vooruit te helpen en perspectief te bieden, waarbij niet instituties of 
overheden de dienst uitmaken, maar burgers (local people) zelf. De aandui
ding trust drukt het vertrouwen uit in burgerorganisaties om zelf publieke 
verantwoordelijkheid vorm te geven. 

Dergelijke trusts kunnen heel verschillende vormen aannemen, van 
klein (de meeste) tot heel groot. Sommige exploiteren vastgoed met een 
omzet van vele miljoenen, geld dat binnen de gemeenschap wordt omgezet 
in opleidingsprogramma’s, sportfaciliteiten, cultuurinitiatieven of opvoe
dingsondersteuning. Andere zijn bescheiden van opzet, beperken zich tot 
de exploitatie van een gebouw of een buurtcafé. Alle trusts opereren echter 
volgens dezelfde gemeenschapsfilosofie. Ze voeren niet een overheidspro
gramma uit en zijn geen onderdeel van een wijdvertakte welzijnsorganisa
tie, maar ze zijn onafhankelijk en worden geleid door burgers uit de wijk, uit 
de community. 

Dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Eigenlijk zijn we in 
Nederland die vorm van eigenaarschap door burgers kwijtgeraakt. Vrijwel 
elke voorziening in de Nederlandse verzorgingsstaat is ooit begonnen als 
een particulier initiatief, als een actie van burgers die iets wilden realise
ren voor andere burgers. Of dat nu een buurthuis was, een ziekenhuis, een 
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opvangvoorziening of een school, het is vrijwel allemaal begonnen met een 
vergadering van burgers, veelal notabelen, in een huiskamer, parochiehuis 
of kroeg. Die oorsprong is allang uit beeld geraakt. Het eigenaarschap is in 
de loop van de geschiedenis uit handen gespeeld en overgenomen door een 
web van welzijnsvoorzieningen, overheidsprogramma’s en tal van andere 
professionele instanties die zich op enigerlei wijze met het lot van mensen 
bezig houden. Zo zijn burgers in achterstandswijken wel eigenaar gebleven 
van de hen toegewezen en toebedachte problemen, maar hebben zij als 
gevolg van professionalisering en toenemende institutionalisering het eige
naarschap van de oplossingen overgedragen aan de wereld van instituties. 

het heft in handen nemen
Het model van de Engelse trusts laat zien dat het ook anders kan. Dat is  
de reden waarom het in Nederland tot de verbeelding is gaan spreken.  
Het biedt een alternatief denkkader en geeft mensen weer macht over hun 
eigen mogelijkheden, in plaats van afhankelijkheid van instanties. En het 
werkt, inmiddels zijn in zo’n tien plaatsen in Nederland wijkondernemin
gen gestart op basis van deze trustfilosofie. Bewoners runnen hun eigen 
voorzieningen in de wijk, sturen zelfs het onderhoud van het groen aan, 
maken hun buurt schoon en zetten een eigen wijkeconomie op poten. De 
eerste wijkonderneming ging in maart 2013 van start in de armste wijk in 
Nederland, de wijk HeechterpScheringen in Leeuwarden. Daar waren al 
veel plannen voor gemaakt, maar door anderen. Nu creëren bewoners er 
hun eigen bedrijvigheid.14

En dan zijn deze wijkondernemingen nog maar een facet van een veel 
bredere beweging. Er ontstaat een hausse aan initiatieven waarin burgers 
lokaal het heft in eigen handen nemen. De Groene Amsterdammer be
steedde in mei 2012 al een themanummer aan do it ourselves, de nieuwe 
beweging waarin burgers op tal van wezenlijke terreinen initiatieven nemen 
en de afhankelijkheid van bureaucratische en grootschalige dienstverleners 
omzetten in een vorm van eigenaarschap van burgers. 

Voorbeelden zijn er genoeg. Dagelijks ontstaat er wel ergens in het land 
een collectief initiatief van burgers om met elkaar greep te krijgen op het ge
bruik van energie. Dat kan variëren tot het gezamenlijk inkopen van energie of 
zonnepanelen dan wel het massaal nemen van een aandeel in een windmolen. 
Er spoelt een golf van initiatieven door het land waarin burgers in wijken en 
buurten voorzieningen als bibliotheken 15 en club en buurthuizen 16 overne
men, publieke taken oppakken en sociale ondernemingen starten. Elke week 
beginnen kringen van enige tientallen zzp’ers ergens in het land een eigen 
broodfonds, een nieuwe onderlinge verzekering tegen arbeidsongeschiktheid 
die zelfstandigen verlost van de krankzinnig hoge premies van de grote verze
keringen, waardoor er honderdduizenden zzp’ers onverzekerd rondlopen. 

De afgelopen drie jaar zijn er meer coöperaties opgericht in Nederland 
dan in de tien jaar daarvoor. Het wemelt van de burgerinitiatieven waarin 
mensen samen iets willen bereiken. Voor de financiering oriënteren ze zich 
al lang niet meer op rijkssubsidieregelingen of overheidsprogramma’s, 
maar mobiliseren ze geldbronnen via crowdsourcingsites, sociale media 

13  Van Dommelen, Keulemans en Ziegler, red. (2012). Trust Noord. 
14  Zie voor een overzicht van bewonersbedrijven: www.lsabewoners.nl. 
15  Zie: www.leeszaalrotterdamwest.nl
16  Zie: denieuwejutter.blogspot.nl
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en creatieve verbindingen met het lokale bedrijfsleven. Wat veel van deze 
do-it-ourselves-initiatieven verbindt, is hun lokale karakter. De stad is hun 
speelveld, de wijk of buurt het sociale laboratorium. Het is de dynamiek van 
moderne netwerken die in steden mensen in beweging zet en met elkaar 
verbindt; het zijn buurtgenoten die de handen ineen slaan om met elkaar 
zaken aan te pakken en voorzieningen te beheren. Wijkondernemingen, 
burgerinitiatieven, trusts, eigen kracht, burgerkracht – er waait van on
derop een nieuw soort wind door de Nederlandse verzorgingsstaat die de 
vertegenwoordigers van instituties en overheden prikkelt om uit hun oude 
verzorgingsdenken te treden, uit hun beleidsprogramma’s en ikweetwat
goedvoorjeistrajecten, waarin de instituties de toon zetten en burgers in 
de rol van consumenten worden gedwongen.17 

Met deze beweging, deze transitie naar lokale verbanden en arrange
menten waarin mensen zelf het heft in handen kunnen nemen, voelen onze 
noorderlingen Floor Ziegler en Chris Keulemans zich verwant. Ze biedt hun 
een vizier. Heel verbindend en sociaal, zoals Floor Ziegler en Chris Keule
mans in Trust Noord laten zien. Zij schrijven: ‘We laten zien hoe bewoners 
hun eigen creativiteit aanspreken en vermogens ontwikkelen om nieuwe 
betekenis te geven aan hun leven en omgeving, hoe de professionals hun  
sociale gaven inzetten om verbindingen tot stand te brengen en hoe verte
genwoordigers van instituties hun routines doorbreken om nieuwe initiatie
ven mogelijk te maken. En waarom dat kan uitgroeien tot de start van  
Trust Noord.’ 18

niet het moeten, maar het zijn
Maar hoe moeten we tegen deze cultuursettelaars aankijken? Hebben we 
het nu nog wel over cultuurparticipatie of over iets heel anders, zelforgani
satie van burgers bijvoorbeeld? Ontpopt zich hier niet, zoals sommigen wel 
beweren, een nieuwe type welzijnswerkers? Of zijn deze cultuursettelaars 
gewoon slim en vinden zij – nu de subsidiestromen en cultuurfondsen aan 
het opdrogen zijn – een nieuwe markt? Of maken we een nieuwe golf van 
sociaal engagement mee, vergelijkbaar met de jaren zeventig toen geënga
geerde kunst mode werd of de negentiende eeuw toen verlichte studenten 
de arbeidersklasse wilden verheffen? 

Het is van alles wat en niks van dit alles. Het is iets anders. Laten we 
weer even terugkeren naar de adoptiemoeder van Nazmiye Oral. Drie maan
den was ze er over de vloer geweest. Nieuwsgierig, luisterend, vertellend. 
Aanwezig. En waarom ging de adoptiemoeder die luidruchtig te kennen had 
gegeven op Wilders te gaan stemmen uiteindelijk overstag? Niet omdat 
Nazmiye haar overtuigd had, niet vanwege de eindeloze discussies, want die 

“ de nieuwe cultuurSettelaarS 
Spreken een andere taal:  
niet het moeten, maar het zijn; 
niet het meedoen, maar de 
verbeelding; niet de noodzaak, 
maar de beleving”
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waren er niet geweest. Maar om iets heel anders. Ze was bij zinnen geko
men, omdat Oral ‘de enige, echt de enige’ was die haar niet veroordeelde. 
Met andere woorden: alle anderen deden dat wel. 

En we weten wie die anderen zijn. Dat is het leger sociale professionals 
die onze achterstandswijken binnentrekken met de bedoeling om daar het 
leven naar een hoger niveau te tillen, het vertrouwen te herstellen en de on
vrede weg te nemen. Dat zijn professionals in allerlei soorten en maten die 
projecten starten, achter de voordeur komen, aan sociale cohesie werken, 
activiteiten organiseren. Dat zijn de Vogelaarbrigadiers, de welzijnswerkers, 
de medewerkers van corporaties die vol zitten met mooie beleidsdoelstel
lingen, met sociale stijging, met verheffing, met emancipatie. Zij spreken 
de taal van het grote moeten, de taal van burgerschap, de taal van plichten, 
de taal van bemoeien. Zij vormen een weldenkend beschavingsoffensief 
en hebben de pest aan Wilders, die zij als een vijandige onruststoker zien. 
Misschien zeggen ze dat niet (meer) hardop, maar elke bewoner proeft het, 
ziet het en weet het. 

Dat was dus niet de taal van Nazmiye. Dat is ook niet de taal van Floor 
Ziegler en Chris Keulemans. Die spreken niet de taal van het moeten, van 
de verplichtingen, de terechtwijzingen en impliciete aansporingen. Die 
spreken de taal van het zijn, de taal van het luisteren zonder verplichtingen. 
Dat was de reden, zo realiseerde ik mij, waarom Orals Volkskrantverslag 
zo lang in mijn hoofd bleef rondspoken. In die doodeerlijke constatering 
van haar Groningse adoptiemoeder ligt de verklaring besloten waarom op 
tal van plaatsen cultuurmakers en cultuurproducenten zich nestelen in de 
achterstandswijken. En daartoe door allerhande officiële instanties steeds 
nadrukkelijker ook worden uitgenodigd. Er is kennelijk een enorme behoefte 
aan onbekommerdheid, verbeelding en openheid. En dat is iets wat wel
zijnswerkers, corporatiemedewerkers of gemeenteambtenaren niet mee
brengen. Die moeten productie draaien, volgens de regels van de Beleids
gestuurde Contract Financiering en de verantwoordingsprotocollen waar  
de lokale rekenkamers op aandringen.

Maar daarom zijn Nazmiye Oral, Floor Ziegler en Chris Keulemans  
nog geen nieuwe welzijnswerkers. De oude welzijnswerkers zullen ook  
niet verdwijnen en in tal van opzichten blijven deze ook nodig, want er zijn 
problemen, er zijn achterstanden en er is gedoe en geklooi met jongeren. 
Dat is hun pakkie an. Maar hun aanwezigheid staat onmiskenbaar in het 
teken van gebreken, van tekortkomingen, van het moeten veranderen.  
Het gaat – impliciet of indirect – altijd om een soort veroordeling, precies 
het gevoel dat de adoptiemoeder van Nazmiye Oral onder woorden bracht. 
Het gaat altijd om iets voor elkaar brengen dat er nu kennelijk niet is: een 
baan, goed opvoeden, gezond eten, goed de taal spreken. Dat is onvermijde
lijk, geen welzijnswerker, corporatiemedewerker, professionele hulpverlener 
of overheidsdienaar kan daaraan ontsnappen. De nieuwe cultuursettelaars 
kunnen dat wel. Die hebben een andere agenda, spreken een andere taal en 
praktiseren een andere vorm van aanspreking: niet het moeten, maar het 
zijn is daar het vertrekpunt; niet het meedoen, maar de verbeelding; niet de 
noodzaak, maar de beleving. Het is simpelweg een andere vorm van aan
dacht, een andere manier om in de huid van het leven in een wijk te kruipen. 

17   Zie de recent verschenen publicatie: Hilhorst en Van der Lans (2013).  
Sociaal doe-het-zelven.

18  Van Dommelen, Keulemans en Ziegler, red. (2012). Trust Noord, p. 7.
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Daarmee opent zich een nieuwe dimensie van cultuurproductie, met 
nieuwe verbindingen tussen amateurkunst en professionele aanwezigheid, 
met real life soaps, met beeldschermen en nieuwe mediatechnieken in de 
wijk. Scholen, pleinen, supermarkten en flatgebouwen in afwachting van de 
sloop of renovatie zijn de podia, de buurt is een museum. Een muur wordt 
een schilderij, een groep hangjongeren een dansgezelschap, een achterpad 
een galerie. Er staat daardoor een nieuwe culturele ruimte in de steigers, 
waarin bewoners, jongeren en ouderen op een geheel andere, een geheel 
eigen manier kunnen participeren. Waarin cultuur niet een cadeau is om 
ergens aan mee te doen, maar waarin zij cultuur toeeigenen. Dat wordt dan 
eerder een vrolijke boel, een ontmoeting met een open mind. Precies wat 
bestaande instituties niet kunnen brengen, al was het maar omdat ze eerst 
op kantoor hun beeldschermen moeten openen en hun indicatieformulieren 
moeten invullen. Ze komen nu eenmaal nooit zonder agenda, zonder ver
volgafspraak, zonder bedoeling, zonder verantwoording. Ze moeten wat.

En precies dat is het verschil met de cultuurbrigades die nu de wijken 
intrekken. Die brengen zichzelf mee. Fantasie, interesse en warmte (zo
als Nazmiye Oral). Zij tonen een andere interesse, gaan op zoek naar de 
verhalen, de ondernemers, de talenten, naar al die andere repertoires van 
menselijke vermogens die ook in dit soort wijken liggen opgeslagen. En het 
grappige is dat ze daarmee wel eens eerder het wantrouwen weten weg te 
werken dan al die professionals die daar met extra wijkaanpakgelden voor 
in de weer zijn. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom de instanties een 
beroep op hen doen, als een vrolijke noot in een sombere symfonie.

best persons
Hebben we daarmee het geheim te pakken van de nieuwe cultuursettelaars. 
Hun onbevangenheid? Hun agendaloosheid? Niet helemaal. Er komt nog iets 
bij. Het zijn namelijk ook bijzondere mensen. Het zijn mensen die in staat zijn 
anderen aan zich te binden. Ze zijn uitnodigend en overtuigend. Kortom, ze 
doen geen professioneel trucje, ze brengen hun persoonlijkheid mee. 

Dat is in het sociaalculturele domein een sterk onderschatte factor. In het 
dominante denken over professionaliteit wordt die persoonlijke dimensie min 
of meer over het hoofd gezien. Een professional is iemand die is opgeleid voor 
een vak en vaardigheden (competenties) heeft verworvenen uiteindelijk een 
proeve van bekwaamheid heeft gekregen om het vak ook echt te gaan uitoefe
nen. Maar in het sociaalculturele domein gaat het altijd om meer: het gaat 
om contexten en situaties, waarin mensen de hoofdrol spelen en die je moet 
kunnen lezen en waarin je moet kunnen handelen. Het is mensenwerk dat 
daardoor alleen al een soort persoonlijkheidsdimensie kent. Je persoon telt.

Het belang van deze persoonlijke dimensie wordt de laatste jaren steeds 
nadrukkelijker gezien. De erkenning van die factor maakt het mogelijk om te 
begrijpen waarom het eigenlijk zelden lukt om best practices succesvol uit te 
rollen over het hele land. Hele bibliotheken zijn daarover vol geschreven en toch 
moest men nogal eens constateren dat het succesvolle project uit Eindhoven 
in Hilversum tot niks leidde. Terwijl men het toch op precies dezelfde manier 
had opgezet. De oplossing voor dit raadsel ligt echter nogal voor de hand. De 
persoon die het project in volle overtuiging en met hart en ziel in Eindhoven had 
opgezet, ontbreekt in Hilversum. Daar kreeg iemand het als taak opgedragen. 

De Tilburgse hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde Gabriël van den 
Brink heeft voor dit fenomeen een nieuwe term gemunt: best persons. Samen 
met anderen schreef hij er een boek 19 over en zette deze best persons ook nog 
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eens te kijk op een aparte site: www.bestpersons.eu. Daarin figureert onder 
meer Sabine Lindemann, die in Den Haag als bewoonster en kunstenares sa
men met anderen in 2002 de organisatie OpTrek oprichtte. Het doel was om de 
grootschalige sloop en nieuwbouw in haar wijk Transvaal te onderzoeken en 
kritisch tegen het licht te houden. Zij ontwikkelde onder meer Hotel Transvaal 
- verblijf in de Tussentijd (concept ontwerper/architect Jan Konings & Duzan 
Doepel; aanjager en ontwikkelaar Sabrina Lindemann). Mensen konden een 
nachtje in een van de kunstzinnig ingerichte hotelkamers in de wijk doorbren
gen en zo kennismaken met de wijk en haar bewoners. Deze kamers waren  
gerealiseerd in verschillende slooppanden verspreid door de wijk. Het idee van 
het hotel heeft velen geïnspireerd en is elders in het land overgenomen. Voor 
het opbouwen van een netwerk in de wijk en een beter inzicht in de proces
sen vroeg zij bewoners naar hun geschiedenissen en hun toekomstbeelden en 
deed zij hetzelfde met professionals over de wijktransformatie. Deze kennis 
en dit netwerk zijn ook ingezet in het door haar ingerichte ‘Laboratorium voor 
de Tussentijd’. Dit was een platform waar deskundigen concepten ontwikkel
den, gericht op een alternatieve invulling voor de stedelijke herinrichting. 

Sabine Lindeman is volgens de auteurs een fraai voorbeeld van een best 
person. Op de site wordt dit als volgt beargumenteerd: 

 
‘De opzet om een wijktransformatie proces van binnenuit te bestuderen, 
vergt creativiteit, flexibiliteit, organisatietalent en een bepaalde onver-
schrokkenheid. (…) Sabrina moest een eigen niche voor haar organisatie 
creëren. Een groot deel van haar werk bestaat dan ook uit contact en onder-
steuning krijgen bij de bewoners (als publiek en soms ook als deelnemers in 
de kunstprojecten), de gemeente en corporatie (als publiek, overlegpartner 
en als financier), verschillende fondsen (als financiers) en andere kunste-
naars en professionals uit de stedelijke vernieuwing (voor hun kennis en cre-
ativiteit). Zij is de motor in haar organisatie. Haar inzet is ingegeven door een 
verontwaardiging over de vanzelfsprekendheid van de officiële plannings- en 
uitvoeringsinstanties. Even opvallend is haar persoonlijke enthousiasme voor 
en betrokkenheid bij de wijk, haar medebewoners en haar eigen organisatie.’

Creatief, flexibel, een organisatietalent, onverschrokken, enthousiast, ver
ontwaardigd – dat leer je nergens, dat ben je. Steeds meer wordt duidelijk 
dat het succes van sociaalculturele interventies niet afhangt van what 
works, maar van who works. Het gaat niet om methoden, maar om mensen! 
Want dezelfde kenmerken – maar dan in een steeds wisselende mengvorm 
– zijn van toepassing op Floor Ziegler en Chris Keulemans, de cultuursette
laars van AmsterdamNoord.

ont-moeten
En niemand hoeft verbaasd te zijn dat juist de cultuursector dit soort  
bijzondere mensen voortbrengt die in stad en buurt bijzondere projecten  
opzetten, een bindende rol spelen in het organiseren van mensen en bij
zondere plekken maken waar ongekende dingen gebeuren. Anders dan 
welzijnswerkers zijn zij niet gepreoccupeerd met problemen die opgelost 
moeten worden. Anders dan vertegenwoordigers van de overheid hebben  
zij van nature eerder oog voor wat mensen kunnen dan wat mensen moeten.  

19  Van den Brink, Van Hulst, De Graaf en Van der Pennen (2012). Best persons. 
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Meer dan welke andere professionele groep kunnen zij putten uit de verbeel
ding, hebben ze een instinct voor het bijzondere en weten ze dwarsverbanden 
te leggen waar een doorsnee sterveling niet een, twee, drie op zou komen. 

Dat maakt ze aantrekkelijk en succesvol. Aantrekkelijk ook voor de of
ficiële instanties, omdat ze op de plekken waar ze neerstrijken een bindend 
vermogen hebben, mensen in beweging kunnen brengen en iets toevoegen. 
Succesvol omdat ze door hun overgave en permanente presentie vertrou
wen weten te winnen bij mensen die eigenlijk heel wantrouwend staan 
tegenover vreemde snuiters. Ze slagen er daarmee overtuigend in om hun 
culturele ambities onder de mensen te brengen en te normaliseren. 

Misschien slagen ze erin om dan toch eindelijk die praktijk tot stand 
te brengen waarin de hoofdletter C met de kleine letter c vermengd raakt. 
Waarin cultuur haar status aparte kwijtraakt en wordt onttoverd ofwel 
gewoon wordt. Cultuur is iets van mensen zelf, niet op een tijdelijk podium, 
een goedbedoeld programma of een tijdelijke invasie van buitenstaanders. 
Niet iets waarin je moet participeren, nee, cultuur wordt een taal om men
sen te helpen greep te krijgen op hun eigen woonomgeving, hun eigen park, 
hun eigen tuin. Cultuur draagt eraan bij het gevoel over te brengen dat de 
dingen die gebeuren niet voor ‘ons’, maar ‘van’ ons zijn. 

Maar dat heeft een prijs: het is niet altijd meer duidelijk wanneer iets 
cultuur, welzijn of gewoon ‘ontmoeten’ is. Dat is een prijs die in een heel 
ander register thuishoort dan in het opkomende economische vertoog over 
cultuur. Het is een prijs die vermoedelijk onbetaalbaar is, maar die de cul
tuursettelaars in AmsterdamNoord en op veel andere plaatsen in het land 
nu vooral met liefde betalen. 

Lokalisering
Of die hartstocht ook op termijn een levensvatbaar perspectief is, is natuur
lijk zeer de vraag. Nederland staat aan de vooravond van een zeer ingrijpende 
verbouwing van de verzorgingsstaat. Een immense decentralisatieoperatie 
waarin vele miljarden omgaan, zorgt ervoor dat de macht om richting te geven 
aan ontwikkelingen steeds meer zal verschuiven van nationaal naar stede
lijk niveau. De politiek ‘lokaliseert’. Zorg, welzijn, leefbaarheid en participatie 
zullen steeds minder afhankelijk zijn van Haagse en steeds meer van lokale 
besluitvorming. Nu al zie je op die terreinen op lokaal niveau de meest innova
tieve initiatieven ontstaan. Do it yourselves, de doedemocratie, sociaal doe
hetzelven, wijkondernemingen, trusts, zelfbeheer, eigen kracht, burgerkracht 
– het zijn de steekwoorden van een nieuwe bottomupbeweging, waarin klas
sieke instituties op lokaal niveau ruimte moeten prijsgeven aan initiatieven 
van burgers. Het is een vorm van hereigenen: burgers eigenen zich onderdelen 
van de publieke zaak en de publieke ruimte toe in allerlei vormen van zelforga
nisatie. Dat is ook de sfeer waarin de cultuursettelaars zich thuis voelen. 

Buurten en wijken dienen zich steeds nadrukkelijker aan als de labora
toria waar deze nieuwe beweging op zoek kan naar nieuwe organisatievor
men. Daarmee komt een nieuw operationeel gebied tot stand waar de lokale 
verzorgingsstaat probeert te ontsnappen aan verkokering, de institutionele 
versnippering en bureaucratische omslachtigheid die de Haagse voogdij met 
zich mee heeft gebracht. Elke zichzelf respecterende gemeente is nu in de 
weer om teams van ‘generalisten’ in wijken te stationeren die dichtbij en met 
mensen problemen kunnen opvangen, waarbij mensen minder een beroep op 
dure en gespecialiseerde voorzieningen moeten doen en meer moeten kun
nen steunen op de inzet van sociale netwerken en informele verbanden.20
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Jos van der Lans
Jos van der Lans (1954) is cultuurpsycholoog en publi
cist. In 2010 en 2011 was hij een van de voorzitters van 
de landelijke commissie die de wijkaanpak van minister 
Vogelaar (en haar opvolgers) visiteerde. Hij schreef diverse 
boeken over de bureaucratisering van de publieke sector 
(Koning Burger (2005) en Ontregelen (2008)) en de wijze 
waarop we daaraan kunnen ontsnappen (Eropaf! (2010) 
en Loslaten, vertrouwen, verbinden (2012)). In 2013 publi
ceerde hij met Pieter Hilhorst Sociaal doe-het-zelven.  
De idealen en de politieke praktijk (uitgeverij AtlasContact)  
en met Nico de Boer Burgerkracht in de wijk. Sociale  
wijkteams en de lokalisering van de verzorgingsstaat  
(uitgeverij Platform31). Zie voor meer achtergrondinfor
matie: www.josvdlans.nl of volg hem via: @josvanderlans.  20  Zie: De Boer en Van der Lans (2013). Burgerkracht in de wijk.

Dat verhaal klinkt momenteel op uit elke gemeentelijke nota over het socia
le domein. Die gaan over zorg, jeugdzorg, arbeid en onderwijs, maar nog steeds 
niet over cultuur en cultuurparticipatie, over plekken waar niet de problemen, 
maar de verbeelding in deze wijken de ruimte krijgt. Daar is de betekenis van 
de cultuursettelaars kennelijk nog niet echt doorgedrongen. In de taal van het 
beleid wordt deze dimensie van cultuur vooralsnog apart gehouden. 

In de energieke praktijken van best persons is dat vaak anders. De Noorder
parkkamer en de Tolhuistuin in AmsterdamNoord, de plekken waar Floor Zieg
ler en Chris Keulemans zich hebben gesettled, worden financieel ondersteund 
door een mengeling van geldstromen, afkomstig uit de gemeentelijke kassen, 
de wijkaanpak, het Kunstenplan, diverse fondsen en woningcorporaties. Dat ge
beurt, omdat hun initiatieven iets toevoegen aan wat anderen niet kunnen op
brengen, omdat ze een plek bieden die mensen zich eigen kunnen maken, waar 
verbindingen tot stand komen en omdat ze een taal inbrengen die onmisbaar is 
om de op stapel staande intense reorganisatie van de lokale verzorgingsstaat  
die juist rust op een grotere betrokkenheid van mensen op elkaar  voor elkaar 
te krijgen. Na hard ploeteren oogsten deze twee initiatieven – zij het in vergelij
king met de gevestigde instituties nog heel bescheiden – erkenning. 

Het is echter een paradox. Het belang van cultuursettelaars is evident; 
met hun tomeloze inzet en overgave brengen zij een dimensie in die andere 
beroepsgroepen in het sociale domein nooit kunnen realiseren. Maar als ze 
zich zouden laten voeden door de geldstromen van die andere beroepsgroe
pen, als zij zich mengen in de financiering van de zorg, de leefbaarheid en 
de arbeidstoeleiding, zijn ze hun onschuld kwijt. Dan moeten ze van alles en 
worden ze opgezadeld met prestatietargets, doelstellingen en resultaatver
plichtingen. Dan dreigt de dood in de pot.

Deze tijd van bezuinigingen biedt mensen die zich er met hun hele heb
ben en houden in willen storten, geen aanlokkelijk perspectief. Het is wel 
een situatie waarmee fondsen rekening kunnen houden. Zo zou het Fonds 
voor Cultuurparticipatie zich mede kunnen laten voeden door departemen
ten als Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgele
genheid, met als argument dat de decentralisaties waar zij nu aan werken 
een grotere kans van slagen hebben als meer cultuursettelaars hun werk 
kunnen doen. Mij lijkt dat een gouden tip, de kans dat die op de genoemde 
departementen ook in goede aarde valt, is echter te verwaarlozen. 

In deze tijden van schaarste zullen de cultuursettelaars daarom voorals
nog op hun eigen passie en werkzaamheden moeten vertrouwen. En op de 
overtuiging dat ze iets bijzonders te bieden hebben. Daarmee zal de waarde
ring, ook in financiële zin, keer op keer, plek na plek verdiend moeten worden. 
Het is prachtig werk, maar gemakkelijk zal het vermoedelijk wel nooit worden.

file:///Users/jasperjongeling/Werkmap/Jasper/LKCA/01-input/KOPIJ/hoofdartikelen/www.josvdlans.nl 
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het Jaarboek actieve cultuurparticipatie 2013 telt tien  
bijdragen – analyses, resultaten van onderzoek en beschou-
wingen – en tien korte intermezzo’s. de bijdragen zijn in drie 
blokken verdeeld. 

het eerste blok gaat over cultuuronderwijs en cultuure du
catiebeleid. Marjo van hoorn, piet hagenaars en vera Meewis 
bekijken de ambities en doelen van het beleidsprogramma 
Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs vanuit 
de invalshoek van de basisscholen waar dat programma moet 
landen. Cock dieleman bekijkt hetzelfde beleidsprogramma 
vanuit de educatieve praktijk van rijksgesubsidieerde theater-
gezelschappen. Teunis IJdens en Marjo van hoorn analyseren 
het programma als sturingsvraagstuk voor de betrokken over-
heden en het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

In het tweede blok gaat de aandacht naar de buitenschoolse 
kunsteducatie en amateurkunst. Cor wijn kenschetst de nieuwe  
economische werkelijkheid van centra voor de kunsten en 
geeft aan waar hun ruimte en kansen voor zelfbehoud en ver-
andering liggen. hans heimans, Lotte volz en Amalia deekman 
geven een beeld van de amateurkunstbeoefenaar anno 2013: 
kenmerken, motieven en de voorzieningen waar ze gebruik van 
maken. Kees vuyk buigt zich in zijn bijdrage over de vraag of er 
goede redenen zijn voor culturele instellingen om juist ouderen 
als doelgroep apart aandacht te geven en peter van der zant 
bespreekt resultaten en implicaties van meerjarig volgonder-
zoek naar de deelnemers aan talentontwikkelingsprojecten. 

onder de noemer kunst en samenleving, het derde blok, 
zijn drie bijdragen opgenomen. hans van Maanen beschrijft 
kenmerken van theaterbezoekers in de stad groningen en 
analyseert hoe zij theatervoorstellingen ervaren, beleven en 
waarden. Koen van eijck en Ilona souto Amado vergelijken 
de kwaliteitsbeleving en waardering van bezoekers van wijk-
theatervoorstellingen in Rotterdam met die van bezoekers van 
voorstellingen van de Rotterdamse schouwburg. Jos van der 
Lans beschouwt tot slot hoe in wijken en buurten nieuwe  
vormen van openbaarheid en nieuwe verbindingen tussen 
kunst en samenleving ontstaan door de persoonlijke invloed 
van ‘cultuursettelaars’.

In tien korte intermezzo’s komen beoefenaars van kunst-
zinnige activiteiten aan het woord, variërend van een jonge  
accordeonspeler tot een senior die films maakt. ze vertellen 
wat hen beweegt om dit te doen en wat ze eraan doen of deden 
om beter te worden, om iets te leren.


