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Plaats/Datum

Amsterdam, 6 November 2012
Onderwerp

Concept regeling wetsvoorstel havo vwo

Geachte minister Bussemaker, minister Kamp en staatssecretaris Dekker,
Met deze brief willen wij u dringend verzoeken het wetsvoorstel omtrent de bovenbouw van
havo vwo inzake twee punten te wijzigen, gericht op:
• Behoud van ckv (culturele en kunstzinnige vorming) als vak voor alle leerlingen
in de bovenbouw van havo en vwo.
• Behoud van een reële keuzemogelijkheid voor het kunstvak op havo in het profiel
Cultuur en Maatschappij.
We reiken u hierbij vijf argumenten aan ter onderbouwing van deze twee wijzigingen:
1. Behoud van het vak ckv is de beste garantie voor kunst- en cultuuronderwijs voor alle
leerlingen.
2. Behoud van het vak ckv en een reële keuze voor een kunstvak op havo bieden de beste
garantie voor kwaliteit en talentontwikkeling in kunst- en cultuuronderwijs.
3. Behoud van (universitair) opgeleide, gekwalificeerde eerstegraads vakdocenten in ckv
en de kunstvakken in het kader van de waarborging van de kwaliteit: dat is
noodzakelijk voor het leren van complexe, hogere denkvaardigheden zoals creatief
denken en het ontwikkelen van cultuurhistorisch besef door leerlingen.
4. Behoud van het vak ckv is noodzakelijk in het kader van haalbare educatieve
doelstellingen voor musea en culturele instellingen.
5. Behoud van het vak ckv is belangrijk omdat dit gewenst is door veel scholen (zoals de
cultuurprofielscholen), ouders, leerlingen en alle vervolgopleidingen in de kunsten
waaronder de universitaire opleidingen in de kunsten maar ook door het Ministerie
van OCW zelf 1. In de bijlage bij deze brief geven wij een onderbouwing van deze vijf
argumenten.

1

Het Ministerie van OCW zelf geeft aan: "Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en
creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil
het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen." Bron:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw. Met name dit laatste is volgens ons met dit concept wetsvoorstel absoluut in het geding.

Onderwijs dient een brede vorming en dit is een belangrijke taak in het curriculum. De
Minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen dient volgens ons daarom onderwijs in
culturele - en kunstzinnige vorming te garanderen en de kwaliteit van dat onderwijs voor alle
leerlingen te waarborgen.
Bovengenoemde wijzigingen zijn eveneens cruciaal voor succesvol beleid gericht op
talentontwikkeling; voor behoud van doorstroommogelijkheden naar alle kunstopleidingen
waaronder de universitaire opleidingen in kunst- en cultuur en voor behoud van universitair
opgeleide gekwalificeerde eerstegraads docenten voor het onderwijs in ckv en in de
kunstvakken en dat is noodzakelijk het kader van de door u gewenste waarborging van de
kwaliteit in kunst- en cultuureducatie.
Het kan volgens ons nooit uw bedoeling zijn dat academisch opgeleide, eerstegraads docenten
ckv en de kunstvakken hun baan volledig kwijtraken2. Toch is dat het voorspelbare resultaat
van dit wetsvoorstel. Ondergetekenden achten het daarom van het grootste belang dat u
bovengenoemde twee wijzigingen in het uiteindelijke wetsvoorstel doorvoert.
Hoogachtend,
Namens alle genoemden op de volgende pagina's, zij ondersteunen de inhoud van deze brief
volledig,

Prof. dr. F. P. I. M. van Vree
Decaan van de faculteit Geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam.

Prof. dr. E. H. F. de Haan
Decaan van de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Universiteit van Amsterdam.

Bijlage (1). Onderbouwing van de vijf gegeven argumenten op basis van wetenschappelijk onderzoek.

2

In een brief dd. 10 juli 2012, kenmerk: VSNU 12/143U, wezen wij staatssecretaris Zijlstra al op twee andere knelpunten die voor dezelfde
van groep academisch opgeleide, eerstegraads docenten kunsttheorie dreigen te ontstaan naar aanleiding van het advies van de
verkenningscommissie Kunstvakken (SLO, juli 2012), waarin over de samenvoeging van twee bestaande examenprogramma’s
(tehatex/kunstgeschiedenis en kunst inclusief kunst algemeen) is geadviseerd. Door deze samenvoeging dreigt de rol van de kunsttheorie
onaanvaardbaar verkleind te worden. Hierdoor verdwijnt de aansluiting tussen het VO en het universitaire kunstonderwijs, en kunnen voor
havo en vwo de eindtermen (waaronder cultuurhistorisch besef) niet meer gehaald worden. Het advies van de verkenningscommissie lijkt
aan te sturen op een situatie waarin alleen hbo-opgeleide docenten in het onderwijs in de kunstvakken werkzaam zullen zijn. Terwijl het
ministerie zegt er naar te streven de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te verhogen door juist meer academici voor de klas te krijgen, in
de vorm van eerstegraads, universitair opgeleide docenten.

Universiteitshoogleraren UvA
Prof. dr. H. W. van Os (Universiteitshoogleraar, leerstoel Kunst & Samenleving, UvA)
Prof. dr. A. H. G. Rinnooy Kan (Universiteitshoogleraar, Economie en Bedrijfskunde, UvA)
Prof. dr. R. H. Dijkgraaf (Universiteitshoogleraar, UvA & Director en Leon Levy Professor aan het (IAS) in Princeton)

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, UvA: hoogleraren, UHD, UD, docenten & onderzoekers
Drs. W. Schaveling (directeur lerarenopleidingen, POWL, ILO-UvA)
Prof. dr. G. C. W. Rijlaarsdam (hoogleraar onderwijswetenschappen, POWL, ILO-UvA)
Mw. Prof. dr. C. A. M. van Boxtel (EUR /POWL, ILO-UvA/directeur Landelijk Expertisecentrum Mens- & Maatschappijvakken )
Prof. dr. F.J. Oort (hoogleraar en directeur van de Graduate School of Child Development and Education, UvA)
Mw. Prof. dr. M. L. L. Volman (hoogleraar onderwijskunde, POWL-UvA)
Prof. dr. C. K. W. de Dreu (hoogleraar Psychologie, UvA)
Mw. Prof. dr. E. A. M. Crone (bijzonder hoogleraar Neurocognitieve en affectieve ontwikkeling in de adolescentie, UvA)
Mw. em. Prof. dr. B. H. A. M. van Hout-Wolters (hoogleraar onderwijswetenschappen, POWL, ILO-UvA)
Mw. Prof. dr. R. Dekker (University of Cologne - senior onderzoeker wiskunde, POWL, ILO-UvA)
Dr. T. T. D. Peetsma (Afdelingsvoorzitter Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding, UvA)
Dr. J. P. van Drie (universitair docent, POWL, ILO-UvA)
Dr. M. Baas (Psychologie, VENI laureaat, UvA)
Dr. ir. H. C. Kneppers (onderzoeker economie, POWL, ILO-UvA)
Drs. M. C. M. Kropman (vakdidacticus geschiedenis, coördinator, POWL, ILO-UvA)
Drs. Y. T. S. M. Rijns (onderwijskundige, onderwijscoördinator, POWL, ILO-UvA)
Drs. A. A. Rezaei, MA (onderzoeker en vakdidacticus Godsdienst/levensbeschouwing, POWL, ILO-UvA)
M. T. A. van de Kamp, MA, MSc (vakdidacticus kunsttheorie, promovenda, POWL, ILO-UvA)
A. M. van der Vlies, MA (vakdidacticus kunsttheorie, POWL, ILO-UvA)
Drs. C. M. W. A. Weststrate (vakdidacticus Frans, POWL, ILO-UvA)
Drs. H. H. van Hoorn, M SEN (vakdidacticus Italiaans, POWL, ILO-UvA)
Drs. M. G. van Riessen (vakdidacticus geschiedenis, POWL, ILO-UvA)

Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA: hoogleraren, UHD, UD, docenten & onderzoekers,
Prof. dr. A. F. W. Bosman (hoogleraar Kunstgeschiedenis, UvA)
Mw. Prof. dr. C. Chavannes-Mazel (hoogleraar Kunstgeschiedenis, UvA)
Mw. Prof. dr. D.A. Cherry (hoogleraar Kunstgeschiedenis, UvA)
Prof. dr. F. Grijzenhout (hoogleraar Kunstgeschiedenis, UvA)
Prof. dr. K. E. Röttger (hoogleraar Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)
Prof. dr. H.J. Honing (hoogleraar Cognitieve en Computationele Muziekwetenschap, UvA)
Mw. Prof. dr. J. F. T. M. van Dijck (hoogleraar Mediastudies, in het bijzonder comparatieve mediastudies, UvA)
Mw. Prof. dr. P. P. R. W. Pisters (hoogleraar Media & Cultuur, UvA)
Prof. dr. C. P. Lindner (hoogleraar Mediastudies, in het bijzonder televisie, UvA)
Prof. dr. F. M. Doorman (hoogleraar journalistieke kritiek op het terrein van kunst en cultuur, UvA)
Prof. dr. J. Früchtl (hoogleraar capaciteitsgroep Critical Cultural Theory, UvA)
Dr. K. Broekhuijsen (Kunstgeschiedenis, UvA)
Dr. R. Esner (Kunstgeschiedenis, Uva)
Dr. J. Boomgaard (Kunstgeschiedenis, UvA)
Dr. A. R. de Koomen (Kunstgeschiedenis, UvA)
Dr. M. I. D. van Rijsingen (Kunstgeschiedenis, UvA)
Dr. J .P. B. M. de Vries (Kunstgeschiedenis, UvA)
Dr. E. S. Bergvelt (Cultuurgeschiedenis van Europa - Culturele studies, Museumstudies, UvA)
Dr. A. A. Witte (Hoofd onderwijs Kunst- Religie en Cultuurwetenschappen/UD Cultuurbeleid, UvA)
Dr. G. M. van de Roemer (Algemene Cultuurwetenschappen, UvA)
Dr. J. Boogaart (Muziekwetenschap, UvA)
Dr. J.G.C. de Bloois (Literatuurwetenschap, UvA)
Dr. P. G. F. Eversmann (Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)
Dr. R. G. C. van der Zalm (Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)
Dr. C. Dieleman (Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)

Dr. S. Bala (Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)
Dr. B. van Oostveldt (Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)
Dr. V. Zangl (Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)
Drs. F. Lint (Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)
Drs. Z. Gündüz (Promovendus Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)
Drs. W. N. Rodenhuis (vakreferent uitvoerende kunsten UBA / conservator bijzondere collecties, UvA)
H. E. W. M. Danner (Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)
F. Boland, MA (Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)
H. M. H. Goeyens, MA (Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)
A. H. P. M. van Heugten, MA (Theaterwetenschap/dramaturgie, UvA)

Faculteit Letteren: Kunst & Cultuur, VU - hoogleraren, UHD, UD en docenten.
Prof. dr. J. E. Bosma (hoogleraar Architectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies en afdelingshoofd Kunst en Cultuur, VU)
Prof. dr. D. M. Oostdijk (hoogleraar Engelstalige letterkunde, VU)
Prof. dr. J. Fidom (bijzonder hoogleraar orgelkunde, VU)
Dr. S. Lutticken (Faculteit Letteren: Kunst & Cultuur, VU)
Dr. I. L. Blom (Faculteit Letteren: Kunst & Cultuur, VU)
Dr. I. R. Vermeulen (Faculteit Letteren: Kunst & Cultuur, VU)
Dr. J. P. ten Berge (Faculteit Letteren: Kunst & Cultuur, VU)
Dr. J. H. G. Bergsma (Faculteit Letteren: Kunst & Cultuur, VU)
Drs. I. B. M. van Koningsbruggen (Faculteit Letteren: Kunst & Cultuur, VU)
Drs. S. J. Konijn (Faculteit Letteren: Kunst & Cultuur, VU)
Drs. N. J. S. F. Zonnenberg (Faculteit Letteren: Kunst & Cultuur, VU)
Y. Cavalcanti Araujo (Faculteit Letteren: MA Design Cultures, VU)

Kunstenaars
Marlene Dumas (beeldend kunstenaar, Amsterdam)
Rineke Dijkstra (beeldend kunstenaar, Amsterdam)
Marijke van Warmerdam (beeldend kunstenaar, Amsterdam)
Rob Birza (beeldend kunstenaar, Amsterdam)
Marien Schouten (beeldend kunstenaar, begeleider De Ateliers, Amsterdam)
Fiona Tan (beeldend kunstenaar, Amsterdam)
Roos Theuws (beeldend kunstenaar, docente Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam)
Henk Visch (beeldend kunstenaar, Eindhoven)
Geert Lageveen (theatermaker bij Orkater, Amsterdam)
Leopold Witte (theatermaker bij Orkater, Amsterdam)

Creatieve Industrie
Ir. M. Crouwel (Benthem Crouwel Architects, Amsterdam)
em. Prof. dr. W. Veen (hoogleraar 'learning systems', TU Delft)
M. Stikker (directeur oprichter, Waag Society)
Marcel Wanders (eigenaar Marcel Wanders, Amsterdam)
Lidewij Edelkoort (eigenaar TREND UNION en TREND TABLET, Amsterdam)

VandenEnde Foundation
Joop en Janine van den Ende/VandenEnde Foundation

Directies Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum, Het Concertgebouw, Toneelgroep Amsterdam.
Drs. W. M. J. Pijbes (Directeur Rijksmuseum, Amsterdam)
Drs. A. C. Rüger (Directeur Van Gogh Museum, Amsterdam)
A. Goldstein (Directeur Stedelijk Museum, Amsterdam)
S. Reinink (Algemeen directeur, Het Concertgebouw, Amsterdam)
I. van Hove (Directeur Toneelgroep Amsterdam)

Educatieteams Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum, Het Concertgebouw,
Stadsschouwburg, het Muziektheater en Toneelgroep Amsterdam
A. Broekgaarden (Hoofd Publiek & Educatie, Rijksmuseum, Amsterdam)
Dr. P. Kintz (Senior medewerker Publiek & Educatie, Rijksmuseum, Amsterdam)
Drs. M. H. J. de Vet (Hoofd Educatie, Van Gogh Museum, Amsterdam)
Drs. R. van Blerk BEd (Educator, Van Gogh Museum, Amsterdam)
M.-J. van Schaik BEd, (Teammanager Educatieve Activiteiten, Van Gogh Museum, Amsterdam)
Drs. R. Hulshoff Pol (Hoofd Educatie en publieksbegeleiding, Stedelijk Museum, Amsterdam)
Drs. M. van Gastel (Senior medewerker educatie, Stedelijk Museum, Amsterdam)
A.N. van Keulen (Hoofd Educatie en Participatie, Het Concertgebouw, Amsterdam)
E. van der Steen (Educatie PO & VO, Stadsschouwburg, Amsterdam)
M. Wobma-Helmich (Adjunct-directeur Educatie, Participatie en Programmering Muziektheater, Amsterdam)
R. J. Knoester (Hoofd P&O van het Muziektheater, Amsterdam)
Drs. W. Smilde (Hoofd Educatie Toneelgroep Amsterdam)

Expertisecentrum Vakdidactiek Kunsttheorie
Deze brief werd opgesteld vanuit het Expertisecentrum Vakdidactiek Kunsttheorie, door Anne Marie van der
Vlies en Marie-Thérèse van de Kamp. Het expertisecentrum vakdidactiek kunsttheorie maakt deel uit van het
Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, onder leiding van mw. prof. dr. C. van Boxtel (EUR,
UvA) http://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/. De argumenten in de brief werden opgesteld in overleg met
de samenwerkingspartners van het expertisecentrum vakdidactiek kunsttheorie: Drs. H. Havekes, ILS-RU,
Nijmegen en Drs. E. Bos, ICLON, Leiden en met de educatieve diensten van het Rijksmuseum, het Van Gogh
Museum en Stedelijk Museum.
Vanuit het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, het Expertisecentrum Vakdidactiek
Kunsttheorie en de lerarenopleidingen van POWL, UvA zijn ondergetekenden graag bereid de inhoud van de
brief nader toe te lichten en de minister en staatssecretaris eventueel te adviseren over (onderzoek naar) gewenste
kwaliteitsverbeteringen bij het vak culturele en kunstzinnige vorming (ckv).
Drs. W. Schaveling, directeur interfacultaire lerarenopleidingen POWL, UvA
mw. Prof. dr. C. A. M. van Boxtel (Erasmus School of History, Culture and Communication – EUR / POWL,
ILO-UvA, directeur Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken)
A. M. van der Vlies, MA, vakdidacticus POWL, UvA - Expertisecentrum Vakdidactiek Kunsttheorie
M. T. A. van de Kamp, MA, MSc, vakdidacticus & promovenda (creativiteit en leerprocessen) POWL, UvA –
Projectleider Expertisecentrum Vakdidactiek Kunsttheorie
Marlene Dumas, beeldend kunstenaar, externe adviseur

Bijlage 1.
Plaats/Datum

Amsterdam, 6 November 2012
Bijlage bij:

Brief van de Universiteit van Amsterdam met reactie op concept regeling wetsvoorstel havo vwo,
gericht op twee wijzigingen, namelijk:
• Behoud van ckv als vak voor alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo.
• Behoud van een reële keuzemogelijkheid voor het kunstvak op havo in het profiel
Cultuur en Maatschappij.

Onderbouwing van de vijf argumenten:
1: Behoud van het vak ckv is de beste garantie voor kunst- en cultuuronderwijs voor alle leerlingen.
Een vak ckv met duidelijke doelstellingen en een vaste plaats in het curriculum vormt de beste garantie
voor kunst- en cultuuronderwijs op alle scholen. De minister zou daarom culturele en kunstzinnige
vorming als vak in het curriculum, moeten garanderen voor alle leerlingen in de bovenbouw van havo en
vwo. Behoud van ckv als vak is belangrijk om daarmee te voorkomen dat cultuuronderwijs dezelfde
marginale plek in het curriculum krijgt zoals de onderwijsraad (2012) dat in het PO vaststelde.
2: Behoud van het vak ckv en een reële keuze voor een kunstvak op havo bieden de beste garantie
voor kwaliteit en talentontwikkeling in onderwijs. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat a) het
doceren, b) de kwaliteit van de docent en c) het curriculum tot de meest bepalende factoren voor de
kwaliteit van het onderwijs gerekend mogen worden (Van de Grift, 2010; Hattie, 2009, 2012). Bevlogen
docenten zijn van belang voor het leren van leerlingen (Roorda, 2012). Zonder het vak ckv is er geen
vaste plaats meer voor culturele en kunstzinnige vorming in het curriculum en is er geen formatie meer
beschikbaar voor (universitair) opgeleide, gekwalificeerde en veelal bevlogen eerstegraads docenten ckv.
Zonder voldoende keuzemogelijkheden voor een kunstvak op havo zijn er minder mogelijkheden voor
leerlingen om hun talent te ontwikkelen en komt er eveneens minder formatie beschikbaar voor
(universitair) opgeleide, gekwalificeerde en veelal bevlogen eerstegraads docenten in de kunstvakken. Dat
is tegenstrijdig aan de doelstelling van de minister gericht op kwaliteitsverbetering en excelleren in het
onderwijs. Dus moet het vak ckv in het curriculum van de bovenbouw van havo en vwo behouden blijven
en moet er een reële mogelijkheid blijven om een kunstvak te kiezen op havo, om daarmee de kwaliteit
van het onderwijs te kunnen garanderen op alle scholen.
3: Behoud van (universitair) opgeleide, gekwalificeerde eerstegraads vakdocenten in ckv en
kunstpraktijk en kunsttheorie in het kader van de waarborging van de kwaliteit: dat is noodzakelijk
voor het leren van complexe, hogere denkvaardigheden zoals creatief denken en het ontwikkelen van
cultuurhistorisch besef, door leerlingen. Afschaffen van het vak ckv en de vergaande beperking van de
keuzemogelijkheden voor het kunstvak op havo, betekenen een verlies van duizenden banen in de kunst - en
cultuureducatie, zowel binnen het onderwijs als bij culturele instellingen. Wanneer er geen ckv vak meer is
en wanneer leerlingen nauwelijks nog een kunstvak kunnen kiezen, zijn er ook geen kunstvakdocenten meer
nodig. Dat is onwenselijk voor het leren van belangrijke en complexe, hogere orde denkvaardig-heden door
leerlingen, zoals creatief denken (Anderson, Krathwohl, & Airasian, 2001) - van belang in relatie tot de
brede vorming van leerlingen en de kennis- en innovatie economie. De organisatie partnership 21
onderzocht de vereiste vaardigheden voor de 21ste eeuw en concludeerde dat kunst tot de kerndomeinen
behoort en creativiteit tot de belangrijkste toepassingsvaardigheden (Partnership for 21st century skills,
2006). Uit het onderzoek van Efland (2004), Hetland en Winner (2007) en Winner en Lancrin (2012) komt
naar voren dat leerlingen belangrijke kunstzinnige en culturele maar ook academische vermogens voor de
toekomst door kunstonderwijs leren ontwikkelen. Recent onderzoek

aan de UvA toonde aan dat leerlingen bij de kunstvakken en bij het vak ckv hun creatieve vermogens
kunnen leren verbeteren (Groenendijk, 2012; Van de Kamp et al., 2012). De ontwikkeling van creatieve
en kunstzinnige vermogens is eveneens van belang voor een goede doorstroom naar een breed scala aan
vervolgopleidingen in kunst en design, en dat sluit weer aan op de doelstellingen van het
topsectorenbeleid met betrekking tot de creatieve industrie (Winner & Lancrin, 2012). Onderzoek naar de
rol van kunsteducatie voor het leren waarderen van kunst laat zien dat kunsteducatie niet alleen leidt tot
meer kennis van kunst en cultuur maar ook tot positievere en sterkere ervaringen van kunst (Leder et
al.,2012). Zowel kennis als een positieve waardering voor kunst zijn nodig voor behoud van belangrijk
cultureel erfgoed (Immordino-Yang, & Damasio, 2007).
4: Behoud van het vak ckv is noodzakelijk in het kader van haalbare educatieve doelstellingen voor
musea en culturele instellingen. Afschaffen van het vak ckv en de vergaande beperking van de keuze
voor een kunstvak op havo in het profiel Cultuur en Maatschappij zou betekenen dat musea, theaters en
andere culturele instellingen hun educatieve doelstellingen veel moeilijker kunnen verwezenlijken. De
culturele infrastructuur die in de afgelopen 14 jaar met heel veel inspanningen is opgebouwd rondom het
vak ckv en de kunstvakken wordt anders afgebroken. Eenmaal afgebroken duurt het jaren voordat zoiets
weer is opgebouwd.
5: Behoud van het vak ckv is belangrijk omdat dit gewenst is door veel scholen (zoals de
cultuurprofielscholen), ouders, leerlingen en alle vervolgopleidingen in de kunsten, waaronder ook
de universitaire opleidingen in de kunsten. De redenering van de minister om ckv als vak af te schaffen
is niet consistent: In de kamerbrief van maart 2012 geeft de minister aan, na onderzoek door diverse
onafhankelijke commissies, dat het ministerie wel moet voorschrijven WAT er in het onderwijs gedaan
moet worden, maar niet HOE dat gedaan moet worden. Het afschaffen van het vak (= het WAT) ligt dan
niet voor de hand. Wel het ruimte bieden aan scholen voor het HOE (= bijvoorbeeld het aantal te
ondernemen culturele activiteiten).
Wij hopen de minister hiermee goede argumenten te hebben aangereikt om dit wetsvoorstel te
wijzigen gericht op behoud van het vak ckv voor alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo; en
behoud van een reële keuzemogelijkheid voor het kunstvak op havo in het profiel Cultuur en
Maatschappij. "Cultuureducatie hoort thuis in het hart van het onderwijs: daar wordt een fundament
gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen." (Onderwijsraad & Raad voor Cultuur, 2012).
"Kunst is zo oud als de mensheid zelf, het is onderdeel van iedere cultuur en het is een belangrijk
domein binnen de menselijke ervaring, net als wetenschap, technologie, wiskunde en de
geesteswetenschappen. Om die reden verdient kunst een belangrijke plek in het Onderwijs." (Winner
& Vincent-Lancrin, 2012.) "Jij kunt niet het top eren, als jij de basis niet waarderen !" (Marlene
Dumas, bij het in ontvangst nemen van de Vermeer prijs, 29 oktober 2012)
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Muziektheatergezelschap Orkater maakte de voorstelling ‘Kamp Holland’. Daarover schreven zij: “Vaak en
intensief hebben wij met scholieren (en militairen) na afloop doorgepraat over het effect van deze voorstelling. Het
ervaren van een kunstwerk zet denkramen open, bereikt verrassende gebieden op zowel emotioneel als cognitief niveau
en is daarmee een onmisbaar onderdeel van het onderwijs op scholen van allerlei typen onderwijs.”
Marlene Dumas ontving op 29 oktober 2012 de Vermeer-prijs. Ze gaf aan in haar speech dat zij de prijs aannam, omdat
zij een pleidooi voor de kunst wilde houden. "Kunst is niet een kwestie van een onschuldige smaak. Er bestaat geen
'neutrale' kijk op. Kunst is er, om ons te bevrijden van de dictatorschap van onze cultuur. Onze eigen - niet van buiten
maar van binnen. Kunst is er, om ons te herinneren dat alle wetten van wat mooi is en waardevol, door mensen gemaakt
worden en dus altijd voor verandering vatbaar zijn." Zij bepleitte vervolgens:
"1: Dat het concept-wetsvoorstel, dat op de valreep is ingediend om de kunst- en cultuurvakken in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs vrijwel af te schaffen niet aangenomen wordt. Omdat wij daarmee het belangrijkste vakgebied voor
een samenleving in de 21ste eeuw afschaffen. We leven in een globale, interculturele wereld. We sturen onze jonge/jongste
militairen naar Afghanistan, maar willen niet over hun cultuur leren."
2: Dat alle toekomstige beleidsmakers die zich met de kunsten bezig houden een inburgeringscursus in Kunst en
Cultuur volgen. 3: Dat waardering voor kunst niet door het marktfundamentalisme sneuvelt.
4: Dat Nederland meer trots uitdraagt, over wat er op Beeldend vlak gepresteerd wordt. Neem de kwaliteit van de
postacademische instellingen. Het model van het kunstenaars initiatief Ateliers'63, heeft de huidige vormen van
postacademische instellingen allemaal positief beïnvloed en veranderd tot wereldberoemde plaatsen. Alleen de
bewindslieden begrepen dit niet." In het slot van haar speech gaf zij aan: "Ik wil de jury bedanken, voor de grote eer
die u mij bewijst, dat u vertrouwt dat ik genoeg inzicht in de beeldende kunst heb, om het voorrecht te mogen krijgen
zo'n groot bedrag te ontvangen. Ook wil ik nogmaals benadrukken dat in de kunst er niet een top bestaat, zoals een
berg waarop je gaat zitten en dan tevreden kunt neerkijken. Jij kunt niet het top eren, als jij de basis niet waarderen !
De grootste vijand van een kunstenaar, dat is zichzelf. Het mooie van kunst is dat het je leert,om van de vrijheid van
een ander te kunnen genieten. Maar het moeilijkste is, dat je dus weet, dat het eigenlijk altijd anders kan." Ze schonk
haar prijs aan De Ateliers.

