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KUNST EN CULTUUR
“Omdat een brede ontwikkeling van leerlingen, een 
nieuwe taal ontdekken en je daarin kunnen uiten, en 
kunnen reflecteren op (denk)werelden belangrijk zijn.”



Kunst en cultuur

Onderwijs in kunst, cultuur en erfgoed levert een waardevolle bijdrage aan de 
algemene vorming van leerlingen. In de kunstvakken leren leerlingen kunst maken, 
kunst beleven en te reflecteren op kunst. Ook leren zij hun interesses en talenten 
ontdekken en ontwikkelen. Niet alle leerlingen komen van huis uit snel in aanraking 
met kunst, cultuur en erfgoed, maar er zijn heel veel leerlingen die genieten van 
muziek en dit niet direct koppelen aan kunst- (lees muziek) en cultuurvakken. De 
leerling van vandaag kan de (actieve) kunstbeoefenaar van de toekomst zijn; zelf 
schilderen, beelden maken, zingen of dansen, of op een ander niveau en in een 
andere rol: tentoonstellingen en voorstellingen bezoeken. In dit hoofdstuk beschrijven 
we de grote verscheidenheid in het kunst- en cultuuronderwijs en wat dit vraagt 
van de professionaliteit van de leraar. Daarnaast is er aandacht voor een aantal 
ontwikkelingen in het curriculum. Vervolgens zoomen we in op de ontwikkelingen 
in het muziekonderwijs en benoemen we actuele ontwikkelingen per sector, zoals 
het programma Cultuureducatie met kwaliteit, de cultuurmonitor po, de Regeling 
cultuureducatie in het vmbo en de cultuurkaart voor vo en mbo. We zien dat het 
cultuuronderwijs continue in beweging is, de belangrijkste curriculaire uitdaging is 
zorgen voor een samenhangend en doorlopend programma.
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14. Kunst en cultuur

Viola van Lanschot Hubrecht, Pascal Marsman & Stéfanie van Tuinen

14.1  Positionering

Belang van onderwijs in kunst en cultuur
De creativiteit en kritische houding van kinderen en jongeren wordt aangewakkerd door 
cultuureducatie. Cultuureducatie is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling 
van kinderen en jongeren: voor nu en in de toekomst. Door cultuureducatie op school 
maken kinderen en jongeren kennis met schoonheid en kunnen zij hun talenten 
verder ontwikkelen. Ook draagt cultuureducatie bij aan historische besef. Dankzij 
cultuureducatie komen alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, in aanraking 
met kunst en cultuur. Onderwijs gaat over meer dan taal en rekenen. Cultuureducatie 
is dan ook onlosmakelijk onderdeel van de brede vormende opdracht van het onderwijs 
(Ministerie van OCW, 2015). 

Onderwijs in kunst, cultuur en erfgoed levert een waardevolle bijdrage aan de algemene 
vorming van leerlingen. Het gemeenschappelijke element is dat deze domeinen doelen 
dienen op het gebied van productie, receptie en reflectie. Om leerlingen goed voor te 
bereiden op de toekomst worden van tijd tot tijd doelen herzien. 

Van oudsher hebben vaardigheden die specifiek zijn voor ‘de kunsten’ een (educatieve) 
functie in de samenleving. Sinds mensenheugenis wordt er getekend, gedanst, gezongen 
en geacteerd. Om - wellicht - de goden gunstig te zinnen, of angsten te bezweren werden 
in de prehistorie grotschilderingen gemaakt. In de Oudheid was het gebruikelijk om 
historische gebeurtenissen via heldendichten mondeling door te geven. Nauwkeurige 
observaties van het menselijk lichaam, dieren en planten bijvoorbeeld, leidden tot zeer 
gedetailleerde tekeningen voor wetenschappelijke doeleinden, om de werking van het 
lichaam en de natuur te begrijpen. Ook in de vorige en deze eeuw werden en worden 
verschijningsvormen van kunst bij andere schoolvakken benut om het geheugen en de 
concentratie te trainen, denk aan het zingen van de tafels, het stampen van rijtjes op een 
melodie, het verhalend uitleggen van begrippen of het zingen van liedjes over een bepaald 
onderwerp. Dit illustreert dat kunst – althans de verschijningsvormen daarvan – al vroeg 
als middel gebruikt werden om leerdoelen te verwezenlijken (Vuijk, 15 december 2015, 
lezing).
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Sinds onderwijs in 1801 onder het bestuur van het land valt worden er wetten gemaakt 
voor het onderwijs. In de Wet voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs wordt 
voorgeschreven leerlingen te toetsen of vragen te stellen over ‘theorie van het gezang’ 
(Wettekst uit 1806). De Wet op het lager onderwijs van 1857 schreef ‘de beginselen van 
de vormleer’ en ‘het zingen’ voor. Daarnaast was er in die tijd ook sprake van uitgebreid 
lager onderwijs. Dit omvatte tekenen en ‘het handwerken voor meisjes’ (Wet op het Lager 
Onderwijs uit 1857). In 1878 wordt naast vormleer en zingen, ‘nuttige handwerken voor 
meisjes’ verplicht gesteld. Dit laatste vakgebied is te lezen als repareren en verstellen van 
kleding. In diezelfde tijd mochten scholen ook ‘handteekenen’ en ‘fraaie handwerken voor 
meisjes’ (borduren) aanbieden. De Lager Onderwijswet van 1920 stelt zingen,’ teekenen’ 
en ‘nuttige handwerken voor meisjes’ verplicht. Aanvullend mogen ‘handenarbeid’ en 
‘vrouwelijke handwerken’ (zowel nuttig als fraai) aangeboden worden. Toen in 1968 de Wet 
op het Voortgezet Onderwijs in werking trad werden tekenen, muziek en handvaardigheid 
verplicht in alle vormen van voortgezet onderwijs. In de jaren zeventig van de vorige eeuw 
werden eindexamens ingevoerd in de vakken tekenen, handvaardigheid (handenarbeid 
en textiele werkvormen) en muziek. 

In het nationaal debat over de toekomst van het po en vo dat nu gevoerd wordt, pleit 
Platform Onderwijs2032 (2016) voor een beter evenwicht tussen de drie hoofddoelen 
van toekomstig onderwijs: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke 
vorming. Hoe onderwijs in kunst en cultuur zich daartoe verhoudt wordt in onderstaande 
paragrafen verder uitgewerkt.

Kennisontwikkeling
In de kunstvakken leren leerlingen kunst te maken, kunst mee te maken en te beleven 
en over kunst na te denken. Onderwijs in kunst en cultuur (inclusief erfgoed) geeft 
leerlingen de mogelijkheid de wereld om hen heen te ontdekken en beter te begrijpen 
en vergroot het kunst- en cultuurhistorisch besef. Leerlingen krijgen meer inzicht in 
onderwerpen die in de eigen buurt, Nederland en de wereld spelen. Kunst laat leerlingen 
nieuwe (denk)werelden beleven. De wereld van Jeroen Bosch of Banksy, Mozart of 
Tiësto, bijvoorbeeld. Leerlingen leren naar de werelden te kijken of te luisteren, zich te 
verwonderen en (complexe) onderwerpen te analyseren, expliciteren, interpreteren, 
nuanceren en waarderen. Daar hoort ook bij dat leerlingen betekenis leren geven aan het 
werk van kunstenaars, kunnen reflecteren en kritische vermogens leren ontwikkelen. Ze 
ontdekken wat hen wel of niet raakt en waarom en leren te ontdekken wat schoonheid 
voor hen betekent. In het kader van culturele en kunstzinnige vorming komen leerlingen, 
bij voorkeur buiten de muren van de school, in aanraking met een diversiteit aan culturele 
activiteiten. De basis wordt gelegd voor de waardering en deelname aan kunst, cultuur en 
erfgoed op latere leeftijd, als kunstenaar of publiek, producent of consument.
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Door zelf kunst te maken en te vormen of te spelen en te zingen worden de zintuigelijke 
functies en motorische vaardigheden gestimuleerd. Met behulp van creatieve 
vaardigheden, zoals buiten de kaders leren denken of wisselen van perspectief, en door 
ontwerptechnieken leren leerlingen te verbeelden, keuzes te maken en de ontwerpen 
planmatig en veilig uit te voeren. Ze leren vorm te geven aan verbeelding via dans, 
drama, muziek, film, fotografie of literatuur. Ze leren tekenen, schilderen of boetseren 
en te reflecteren op het eigen (werk)proces. Met de presentatie van het eigen werk leren 
ze zich staande te houden en zich te concentreren wanneer ze op een podium staan. 
Experimenteren, onderzoeken en oplossen van problemen zijn onder meer belangrijke 
vaardigheden voor de ontwikkeling van de creativiteit. Hoewel de kunstvakken in eerste 
instantie algemeen vormende vakken zijn, kunnen zij ook een rol spelen in de oriëntatie en 
voorbereiding op kunstvakonderwijs. 

Persoonsvorming
Onderwijs in kunst en cultuur leert leerlingen hun interesses en talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. In iedere klas zitten leerlingen die goed zijn in of plezier hebben in 
musiceren, dansen, toneelspelen, tekenen, schilderen, fotograferen, gedichten maken, 
verhalen schrijven, enzovoorts. De mogelijkheid leerlingen succeservaringen te bieden 
geeft ze zelfvertrouwen en maakt dat ze trots kunnen zijn op zichzelf. Anders dan bij 
andere schoolvakken leren leerlingen bij onderwijs in kunst en cultuur te spreken met 
hun hart en zich op kunstzinnige wijze uit te drukken. Zodoende leren ze om te gaan met 
gevoelens en emoties. Via de verbeeldingskracht gaan leerlingen individueel of samen met 
anderen op zoek naar de eigen identiteit, naar de eigen persoonlijkheid. Ze leren zichzelf 
kennen en leren hoe ze zich verhouden tot anderen. Het onderwijs in kunst en cultuur 
biedt mogelijkheden tot zelfreflectie en houdt ze een spiegel voor. Leerlingen leren zich uit 
te drukken in een andere taal dan de mondelinge en meest gebruikelijke variant. Dit kan 
leiden tot ontspanning, kan vreugde en plezier geven, of kan troost bieden en tot inzicht 
leiden. Het daagt leerlingen uit onderscheid te maken, nuances te zien, tegenstellingen te 
snappen, harmonie en schoonheid te ervaren en grenzen te verleggen. 

Maatschappelijke vorming
Onderwijs moet niet alleen voorbereiden op het behalen van een kwalificatie maar 
ook voorbereiden op deelname aan het culturele en maatschappelijke leven. Niet alle 
leerlingen komen van huis uit snel in aanraking met kunst, cultuur en erfgoed, schrijven 
zich in voor de Teekenschool (tegenwoordig soms weer geschreven met een dubbele ‘e’, 
om het onderscheid te maken) volgen in hun vrije tijd muziekles of gaan dansen bij een 
Centrum voor de Kunsten. Maar er zijn heel veel leerlingen die genieten van muziek 
en dit niet direct koppelen aan kunst- (lees muziek) en cultuurvakken. De leerling van 
vandaag kan de actieve of passieve kunstbeoefenaar van de toekomst zijn. Nu plezier 
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krijgen in kunst en kunst beleven, betekent later met plezier genieten van musea, 
voorstellingen, concerten, evenementen en festivals. Daarnaast heeft kunst, cultuur 
en erfgoed in de maatschappij de functie van ‘communicatie’. Kunst vertelt verhalen, 
confronteert en schuurt soms. Kunst kan reacties losmaken en oproepen, waardoor 
dialoog en debat plaatsvinden. Leerlingen leren ‘ergens iets van te vinden’ en zichzelf 
en de ander te begrijpen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen verbinden, verbroederen 
en de sociale vaardigheden versterken. Samen plezier beleven aan, samen kijken en 
luisteren naar muziek, theater of film, samen festivals en evenementen bezoeken, samen 
zingen en spelen, met elkaar praten over ervaringen of over verschillen van inzichten 
is een brug tussen mensen onderling. Daarmee levert onderwijs in kunst, cultuur en 
erfgoed een essentiële bijdrage aan de kennisontwikkeling, de persoonsvorming en de 
maatschappelijke vorming.

14.2 Ontwikkelingen en uitdagingen

In de vakspecifieke trendanalyse (VTA) voor kunst en cultuur uit 2015 (Van Lanschot 
Hubrecht, Marsman, Rass, & Van Tuinen, 2015) is de volledige breedte van het huidige 
onderwijs in kunst en cultuur beschreven en lag de nadruk op de diversiteit. In 
2016 is gewerkt aan een aanvulling op de VTA. Deze aanvulling gaat specifiek in op 
muziekonderwijs. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de belangrijkste 
ontwikkelingen en uitdagingen op het terrein van kunst en cultuur geven we hieronder 
eerst een korte samenvatting op basis van de VTA uit 2015 voordat we overgaan naar de 
ontwikkelingen in het muziekonderwijs en actuele ontwikkelingen in de sectoren. 

Ontwikkelingen uit de vakspecifieke trendanalyse 2015
Verscheidenheid in vorm en inhoud
Het kunst- en cultuuronderwijs kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. Deze 
diversiteit betreft de visie, de inhoud, de vormgeving én de naamgeving. Tot en met 
klas 2 van het vo is het onderwijsprogramma gebaseerd op globale kerndoelen en 
werken scholen, verdiepend of verbredend, en mono-, multi- of interdisciplinair. In de 
bovenbouw van havo/vwo staan twee systemen – ‘oude stijl’ en ‘nieuwe stijl’ – naast 
elkaar. Daarnaast is de wereld van de kunst, mede gevoed door de snel opeenvolgende 
technologische ontwikkelingen, constant in beweging. Met de verscheidenheid 
in opvattingen en inhoud, de technologische veranderingen, de verschillende 
onderwijsniveaus en de autonomie van scholen is het nauwelijks mogelijk in het 
onderwijs een eenduidige aanpak te hanteren. Een direct gevolg van deze grote 
verscheidenheid is dat er ook grote verschillen bestaan in de inhoud en vormgeving van 
kunst- en cultuuronderwijs. De diversiteit die hierdoor ontstaat, heeft leerplankundige 
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consequenties voor een samenhangend en doorlopend onderwijsprogramma. Er bestaat 
een kloof tussen de globale kerndoelen in po (en bijvoorbeeld de niet voorschrijvende 
uitwerking daarvan in het leerplankader kunstzinnige oriëntatie) en de kerndoelen van 
de onderbouw vo voor het leergebied kunst en cultuur. Tussen de onderbouw vo en de 
kunstvakspecifieke eindtermen in bovenbouw vo (vmbo, havo/vwo) bestaat eveneens 
een hiaat. In havo/vwo bemoeilijkt de keuze van de school voor een kunstvak ‘oude stijl’, 
verdiepend van aard, of een verbredend kunstvak ‘nieuwe stijl’ de inrichting en daarmee 
de doorlopende leerlijn vanuit de onderbouw naar de bovenbouw en van vmbo-tl naar 
havo. Hierdoor wordt het moeilijk een samenhangend en doorlopend programma te 
ontwikkelen.

Verscheidenheid in visie en focus
Naast de grote verscheidenheid aan opvattingen en mogelijkheden leven er verschillende 
visies op het ‘waartoe’ van kunst- en cultuuronderwijs. Deze visies lopen uiteen en hebben 
vervolgens consequenties voor de invulling van het onderwijsprogramma voor kunst en 
cultuur. We onderscheiden vier verschillende perspectieven: het perspectief vanuit de 
inhoud, het ontwikkelingsgerichte perspectief, het maatschappelijke perspectief en het 
economische perspectief. 
Hoewel in de praktijk leraren vaak elementen uit alle perspectieven combineren, zal de 
nadruk vaak op een van de vier perspectieven liggen. Al deze verschillende visies en 
belangen in het brede vakgebied leven, maken discussies over vernieuwing ingewikkeld 
en staan het maken van duidelijke keuzes over het ‘wat’ in de weg.

Verscheidenheid in professionaliteit, professionalisering van leraren
De grote diversiteit in de manier waarop kunst- en cultuuronderwijs in de schoolpraktijk 
wordt uitgevoerd vraagt een hoge mate van professionaliteit en brede inzetbaarheid van 
de leraar. Zowel bij leraren, als bij de opleidingen en vakverenigingen, zijn de meningen 
verdeeld over de mate waarin de startbekwame leerkracht en de kunstdocent voldoende 
opgeleid zijn voor deze taak.

Leerplanvoorstel kunstzinnige oriëntatie po
In 2014 is het Leerplankader kunstzinnige oriëntatie opgeleverd. Het omvat een 
concretisering van de kerndoelen en heeft tot doel richting te geven aan verdere 
ontwikkelingen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie zowel op landelijk als op lokaal 
niveau. Binnen dit leerplanvoorstel zijn competenties met betrekking tot het creatieve 
proces in leerlijnen voor de disciplines beeldend, dans, drama en muziek uitgewerkt. 
Cultureel erfgoed is inmiddels als afzonderlijk deel aan het leerplanvoorstel toegevoegd, 
maar maakt ook onderdeel uit van de verschillende leerlijnen. Het leerplanvoorstel geeft 
houvast bij de invulling en borging van het onderwijsprogramma en laat de opbouw van 
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inhoud en vaardigheden van de verschillende kunstdisciplines in het leergebied zien. 
Ook zijn extra aandachtspunten waaronder betekenisvol leren, het creatieve proces en 
divergente opdrachten, en de samenhang met 21e eeuwse vaardigheden beschreven. Het 
Leerplankader kunstzinnige oriëntatie is een globale, niet voorschrijvende, richtinggevende 
beschrijving van het leergebied.

Andere mogelijkheden voor kunst- en cultuuronderwijs in het vmbo
Met de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo komen 
er voor scholen in theorie meer mogelijkheden om aandacht te besteden aan kunst 
en cultuur. De beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo zijn met ingang 
van schooljaar 2016-2017 vervangen door beroepsgerichte profielvakken bestaande 
uit profielmodulen en keuzevakken. Er zijn nu tien profielen die qua inhoud breder 
zijn dan oude (35) beroepsgerichte examenprogramma’s. Scholen maken zelf van het 
examenprogramma een onderwijsprogramma en bepalen zelf welke keuzevakken zij 
willen aanbieden en hoeveel tijd zij hiervoor inroosteren (www.vernieuwingvmbo.
nl). In deze vernieuwing zijn enkele keuzevakken ontwikkeld met een kunstzinnig 
(beroepsoriënterend) karakter. Voor scholen die in de leerwegen van het vmbo meer aan 
kunst en cultuur willen doen ligt hier een kans.

Tweede fase
In de tweede fase bestaan twee systemen naast elkaar. Hier kunnen scholen kiezen 
voor examenvakken ‘oude stijl’ en examenvakken ‘nieuwe stijl’. Bij de oude stijl ligt het 
accent op vaktheorie en de praktijk van een kunstdiscipline: beeldende vakken of muziek. 
Nieuwe stijl is een combinatie van een multidisciplinaire theoretische benadering 
met een praktijkdeel van één discipline: beeldende vakken, muziek, dans of drama. 
De onderliggende visie op het kunstonderwijs (de mono-, multi of interdisciplinaire 
benadering) en de interpretatie van het onderwijsteam (po) en de vaksectie (vo) van 
de inhoud, zijn direct van invloed op het uiteindelijke onderwijs aan de leerling. De 
ontwikkelingen in de tweede fase zijn afhankelijk geweest van de reactie van het 
ministerie van OCW op het Advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken (2012). 
Vanwege de voortdurende onduidelijkheid hebben scholen en hun docenten, er toen voor 
gekozen om bijvoorbeeld geen nieuwe methodes aan te schaffen, geen verbouwing van 
het kunstlokaal te beginnen of niet met volle overtuiging voor de cultuurprofilering van 
de school te kiezen. Cito en CvTE zijn voor de kunstvakken oude stijl doorgegaan met de 
constructie van nieuwe examenthema’s (zoals voor beeldende vakken/tehatex vwo, 2017). 
Daarnaast heeft CvTE voor oude stijl kunstvakken syllabuscommissies geïnstalleerd (zoals 
bij muziek havo-vwo, 2017). Inmiddels is duidelijk geworden dat het minsterie van OCW 
het Advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken niet overneemt (Kamerstukken II 
2013/14) en dat de huidige situatie met de twee systemen van kunstvakken blijft bestaan. 
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In 2013 (Kamerstukken II 2012/13) was duidelijk geworden dat het vak CKV mocht blijven 
bestaan. Dit leidde ertoe dat in maart 2014 een Vernieuwingscommissie CKV aan de slag 
ging om het examenprogramma voor havo/vwo te herzien. De commissie diende een 
examenprogramma te ontwikkelen dat zou zorgen voor een kwaliteitsimpuls van het vak, 
met een duidelijker inhoudsomschrijving voor het domein Kennis van kunst en cultuur 
en meer innovatieve vormen van kunst- en cultuuronderwijs, waardoor leerlingen het 
vak meer gaan waarderen. Ook moest onderzocht worden in hoeverre de focus op ‘kunst 
en cultuur van de 20ste en 21ste eeuw’ hiervoor inspiratie zou kunnen bieden en hoe het 
nieuwe programma bij de leerlingen een creatieve en onderzoekende houding zou kunnen 
stimuleren. Inmiddels is het nieuwe examenprogramma CKV voor havo en vwo door de 
staatssecretaris vastgesteld (Kamerstukken II 2014/15) en heeft SLO een handreiking voor 
het schoolexamen ontwikkeld (zie www.handreikingschoolexamen.slo.nl).

Wijziging examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo
Het examenprogramma voor culturele en kunstzinnige vorming (CKV) voor havo en 
vwo is veranderd (Staatscourant, 2016b). Vanaf schooljaar 2017-2018 moeten scholen 
met het nieuwe programma gaan werken. Wat gaat er veranderen? Scholen krijgen 
meer ruimte voor een eigen invulling van het vak en het verplichte aantal culturele 
activiteiten (6 voor havo en 8 voor vwo) komt te vervallen. De huidige studielasturen voor 
dit schoolexamenvak blijven gehandhaafd op 120 uur voor havo en 160 uur voor vwo. 
Verplicht wordt dat leerlingen een cijfer voor het schoolexamen krijgen en dat dit meetelt 
in het combinatiecijfer. 
In het nieuwe examenprogramma nemen leerlingen hun eigen kunstervaringen als 
vertrekpunt en gaan met nieuwe kennis, bijbehorende vaktaal en kunstgerelateerde 
vragen op onderzoek uit. Met de klas, in subgroepjes of individueel. Het onderzoek van 
de leerlingen is gericht op het artistieke proces. Dit omvat niet alleen de productie van 
een kunstwerk, maar ook de bemiddeling, receptie en verwerking. De leerling maakt 
een proces van verkennen (Domein A), verbreden (Domein B) en verdiepen (Domein 
C) van kunst mee. Zij reflecteren (Domein D) zowel individueel als met klasgenoten 
tussentijds en aan het eind van het vak op de ervaringen. De vier domeinen (zie 
onderstaande afbeelding) zijn opgezet als een doorlopend proces dat gedeeltelijk of 
in zijn geheel herhaald kan worden. Het is de bedoeling dat elke leerling, binnen de 
kaders van het examenprogramma, een cultureel groeiproces doormaakt (www.
handreikingschoolexamen.slo.nl).
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Ontwikkelingen in het muziekonderwijs
Doorlopende leerlijnen muziekonderwijs
Muziekonderwijs staat dankzij diverse initiatieven volop in de belangstelling. In 
eerste instantie gaat de aandacht uit naar het po. Er worden tal van inspanningen 
verricht om alle leerlingen op structurele wijze (meer) in aanraking te laten komen 
met muziekonderwijs. Daarbij gaat ook aandacht uit naar de professionalisering 
van de leerkracht in het po. Hoog op de politieke agenda staat ook de behoefte om 
onderwijsprogramma’s samenhangend en doorlopend vorm te geven. Gezien de huidige 
situatie met uitwerkingen van kerndoelen in leerlijnen in po, globale kerndoelen in de 
onderbouw van het vo en twee ‘stijlen’ muziekvakken (namelijk zowel muziek ‘oude’ 
als ‘nieuwe’ stijl) in havo en vwo, is het moeilijk doorlopende leerlijnen te realiseren. De 
ruime aandacht voor muziek in po enerzijds en het beperkte aanbod van muziek in het vo, 
maakt per definitie het ontwikkelen van een samenhangend en doorlopend programma 
moeilijk. Scholen die muziek aanbieden hebben over het algemeen een beperkt 
aantal muziekleraren in dienst met in de regel kleine aanstellingen. Dit bemoeilijkt 
samenwerking in het kader van doorlopende leerlijnen. Ook de samenwerking met 
culturele instellingen is hierdoor minder intensief dan men zou wensen. Aanbevelingen 
die hieruit volgen zijn: ontwikkel voor de verschillende vakdisciplines ook leerplankaders 
voor het vo, gelijk aan de leerplanuitwerkingen in het po, en stimuleer muziekspecialisten 
(po) en muziekleraren (vo) om in samenwerking met culturele instellingen aan de hand 
van de reeds ontwikkelde leerplankaders - voorbeeldmatig - doorlopende leerlijnen uit te 
werken. 
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De visie op het vak muziek
Binnen de gemeenschap van leraren muziekonderwijs leeft de discussie over de rationale 
van het vak. Dient muziek gezien te worden als solitair vak waar de reproductie van en 
luisteren naar muziek centraal staat, goed leren musiceren en luisteren bijvoorbeeld. Of 
dient muziekonderwijs gezien te worden als creatieve uiting waarbij de nadruk ligt op 
componeren en improviseren. In de beide visies staat volgens Bisschop Boele (2013) de 
expressie van de muzikant centraal waarbij het publiek een rol speelt en de resultaten 
afhankelijk zijn van het talent. Maar of dat samenvalt met het muzikale leven van 
de leerling en aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen is zeer de vraag. Een 
andere variant op de visie dat leerlingen vooral kennis moeten maken met actuele 
ontwikkelingen binnen het brede muzikale spectrum en vertrouwd moeten raken met 
wereldwijde muziektradities. Bisschop Boele (2013) pleit voor ‘reflectie op de actuele rol van 
muziek in de samenleving en vooral voor de individuen die gezamenlijk die samenleving 
vormen’. Daarnaast speelt de discussie over het aanbod. Dient muziek als solitair 
vak aangeboden te worden of kan het beter onderdeel zijn van een interdisciplinaire 
benadering? Een hieruit voortkomende aanbeveling luidt: herijk de visie. Het herijken van 
deze visie is niet alleen van belang voor de toekomst van muziek in de bovenbouw maar 
biedt wellicht ook aanknopingspunten om binnen de huidige situatie (twee stijlen muziek) 
meer duidelijkheid te scheppen.

Afstemming muziek met andere kunstdisciplines
Hoewel gesteld is dat tijd en geld voor de Impuls muziekonderwijs niet ten koste 
mag gaan van de andere kunstdisciplines (Staatscourant, 2015), is er binnen de brede 
gemeenschap van vakleraren kunst en cultuur en het Strategisch Beraad Kunstonderwijs 
(Hagenaars, 2014) discussie over de expliciete aandacht voor muziek in het onderwijs. 
De vraag leeft of de impuls voor muziekonderwijs in po ook consequenties heeft voor 
het vo (onder- en bovenbouw). En indien dat het geval is, hoe die impuls dan een vervolg 
krijgt in het voortgezet onderwijs. Maar ook: dreigt al die aandacht niet ten koste te 
gaan van de andere kunstdisciplines en de algemene vorming van de leerling? Lesuren 
kunnen maar één keer ingevuld worden en er ligt immers ook al op andere terreinen 
een flinke uitdaging voor het onderwijs. Hoe wordt in het vo de relatie tussen muziek 
en de andere kunstdisciplines zichtbaar en hoe wordt geborgd dat de aandacht verdeeld 
wordt over alle kunstdisciplines? Hieruit volgende aanbevelingen luiden: ontwikkel een 
visie op de doorlopende leerlijn voor muziek en voor de kunstvakken als geheel, en laat 
de ontwikkelingen in het muziekonderwijs gelijk oplopen met de ontwikkelingen in de 
andere disciplines. 
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Actuele ontwikkelingen in de verschillende onderwijssectoren
Verankering kunstzinnige oriëntatie po
Dankzij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 (Staatcourant, 2012) heeft 
SLO in samenwerking met de onderwijspraktijk in 2014 het Leerplankader kunstzinnige 
oriëntatie opgeleverd. In hetzelfde jaar verscheen ook het leerplankader cultuuronderwijs 
(Van der Hoeven, Jacobse, Van Lanschot Hubrecht, Rass, Roozen, Sluijsmans, & Van de 
Vorle, 2014) gebaseerd op de theorie van Cultuur in de Spiegel. Beide leerplankaders 
hebben geen voorschrijvend of verplichtend karakter. In het kader van het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit zijn op regionaal niveau, door culturele instellingen in 
samenwerking met scholen, inmiddels tientallen leerlijnen ontwikkeld voor kunstzinnige 
oriëntatie. Elke school maakt voor de inrichting van het onderwijsprogramma eigen 
afwegingen en keuzes. In 2015 heeft Peil.onderwijs onder regie van de Inspectie van het 
Onderwijs voor het leergebied Kunstzinnige oriëntatie een peilingsonderzoek uitgevoerd 
naar de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen in groep 8. Scholen geven zelf 
aan of zij hieraan mee willen doen. De resultaten geven een beeld van wat kinderen 
leren, hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen en deze zich verhouden tot het 
onderwijsaanbod. De kennis van cultureel erfgoed en kunst in het algemeen varieert 
sterk tussen leerlingen in het basisonderwijs. Dit heeft vooral te maken door kenmerken 
van de leerlingen zelf, zoals interesse en vrijetijdsbesteding of het niveau. De afgenomen 
kennistoets is beter gemaakt op scholen met een interne cultuur coördinator. De 
aanwezigheid hiervan brengt een school dus echt verder. De vakkennis in kunstdisciplines 
lijkt ten opzichte van eerdere peilingen in 1996-1997 wat verslechterd. In vergelijking 
zijn de overeenkomende opgaven in de kennistoets muziek slechter zijn gemaakt dan 
in 1997. Bij de praktische opdrachten is de overeenkomende tekenopdracht minder 
goed beoordeeld dan bij de peiling beeldend in 1996 (Inspectie van het Onderwijs, 2017).

Cultuurmonitor po 2015-2016
Een brede ontwikkeling van leerlingen en de ontwikkeling van creativiteit zijn de 
belangrijkste redenen aandacht te besteden aan cultuuronderwijs. Dit blijkt uit de Monitor 
Cultuuronderwijs in het po (Sardes & Oberon, 2017). De meeste scholen hebben een visie 
op cultuuronderwijs ontwikkeld of zijn ermee bezig. De inbedding van cultuuronderwijs 
in het curriculum varieert sterk. Ruim de helft van de scholen stemt cultuuronderwijs 
af met andere vakken door middel van thema’s en projecten. Structurele verbinding 
zoeken scholen het meest met de zaakvakken, gevolgd door taal. Er zijn ook methodes 
die deze geïntegreerde aanpak bieden. Een kleine helft van de scholen (44%) bieden 
kunstdisciplines en cultureel erfgoed apart aan. Vooral voor muziek, maar ook voor 
beeldende vakken wordt vaak gebruik gemaakt van een methode.
Mede door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt steeds vaker gewerkt met 
leerlijnen. Het ontwikkelen en implementeren daarvan kost tijd. Het cultuuronderwijs 
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moet passen bij de eigen schoolvisie en omgeving. Dit vereist inzet en deskundigheid 
van leerkrachten. Groepsleerkrachten voelen zich echter niet altijd even competent in de 
kunstvakken. Bijna 85% van de basisscholen heeft een interne cultuur coördinator die het 
cultuuraanbod op school organiseert, de contacten onderhoudt met culturele partners 
en de collega’s enthousiasmeert. Op 29% van de scholen is een vakdocent aanwezig. Dit is 
meestal voor muziek.
Scholen die deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit hebben vaker 
dan andere scholen samenhang in hun cultuurprogramma gerealiseerd en werken vaker 
samen met culturele instellingen aan de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten.

Cultuurbeleidsperiode 2017-2020
Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zal de komende beleidsperiode 2017-2020 
voor het po worden voortgezet met de volgende drie doelen (Staatscourant, 2016a):
1. implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied 

Kunstzinnige oriëntatie, met het doel doorgaande leerlijnen te verankeren in het 
onderwijs;

2. inhoudelijke deskundigheid versterken van leerkrachten, vakleraren en educatief 
medewerkers op het gebied van cultuureducatie;

3. versterken van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving, met het 
doel de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.

Daarnaast is in aanvulling op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, via de 
Impuls muziekonderwijs scholen in het basisonderwijs gestimuleerd worden om 
meer en beter muziekonderwijs te geven (Ministerie van OCW, 2015). (zie http://www.
cultuurparticipatie.nl).
Een groot aantal scholen heeft bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag 
ingediend in de eerste ronde van de Impuls muziekonderwijs (Staatscourant, 2015). Zij 
willen zich vanaf volgend jaar inzetten voor meer en beter muziekonderwijs op hun 
school. Zestien basisscholen hebben op 20 april 2016 de Vereniging CultuurProfielScholen 
Primair Onderwijs (VCPS-PO) opgericht. Het doel van de VCPS-PO is om een impuls te 
geven aan de verdieping en verbetering van de kwaliteit van cultuuronderwijs op de 
basisschool. 

Cultuureducatie in het vmbo
Om de culturele ontwikkeling van vmbo-leerlingen te stimuleren hebben het Fonds 
voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds tot en met mei 2017 een 
subsidieregeling voor projecten op scholen opengesteld (Ministerie van OCW, 2015; 
Staatscourant, 2014). De Regeling Cultuureducatie in het vmbo is bedoeld om de kwaliteit 
van het aanbod aan culturele activiteiten voor het vmbo te verbeteren en breder 
beschikbaar te stellen. Aanleiding was, onder andere, de constatering dat de ontwikkeling 
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van doorlopende leerlijnen po-vmbo en vmbo-mbo nog niet ver gevorderd was en er voor 
het vmbo een gering en beperkt aanbod is van culturele activiteiten. Daarbij wordt slechts 
incidenteel de aansluiting gezocht bij kunstvakken of bij een of meer kerndoelen. Ook 
is er sprake van weinig spreiding van het aanbod en niet altijd is duidelijk voor welke 
doelgroep de activiteiten bedoeld zijn (Klomp & Van der Zant, 2012). De samenwerking 
tussen scholen en culturele instellingen kan beter. Scholen redeneren veelal vanuit een 
vak of een thema, culturele instellingen redeneren vanuit een meerjarige programmering. 
Er wordt inmiddels een groot aantal projecten ondersteund waarbij er sprake is van een 
intensieve samenwerking. De intensieve samenwerking wordt gezien als voorwaarde om 
doorlopende leerlijnen te ontwikkelen.

Vmbo-mbo
Het ministerie van OCW heeft in 2013 voor tien jaar geld gereserveerd voor de 
cultuurkaart in het vo. Voor het behalen van een startkwalificatie moeten vmbo-
leerlingen doorstromen naar het mbo (of havo). In tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten 
in havo en vwo krijgen leerlingen die een opleiding volgen in het mbo geen onderwijs 
meer in het algemeen vormende vak: kunst en cultuur of CKV. Wel is er sinds kort 
ook een cultuurkaart voor het mbo, de mbo-card (Ministerie van OCW, 2015). Kunst en 
cultuur zijn onmisbaar voor het vakonderwijs van de toekomst. Voor veel ambachten is 
creatief denken en handelen en probleemoplossend vermogen een belangrijk onderdeel 
van de beroepspraktijk (https://www.cjp.nl). Daarmee is kunstzinnige en culturele 
vorming ook van belang voor het (v)mbo. Net als in het vmbo is de beroepsgerichte 
kwalificatiestructuur in het mbo herzien in een basisdeel, een profieldeel en een 
keuzedeel. Net als in het vmbo worden de keuzedelen gezien als verbreding of verdieping 
van de opleiding en zijn in mbo gericht op de ontwikkeling van de leerling in zijn 
toekomstig beroep. Net als in het vmbo zijn er reeds een groot aantal kunstgerelateerde 
keuzedelen ontwikkeld. Een aantal reeds beschikbare keuzedelen zijn: art & design, 
artwork en dessins, fotografie, fooddesign (https://www.s-bb.nl). Een mbo-opleiding kan 
zelf invulling geven aan keuzedelen door middel van kunstzinnige en culturele vorming 
en de mbo-card daarbij gebruiken. Voor culturele instellingen ligt er een uitdaging 
speciale programma’s en voorstellingen te ontwikkelen die passen bij de belevingswereld 
van de doelgroep.

Cultuuronderwijs continue in beweging
In afwachting van de ontwikkelingen rond Onderwijs2032/Curriculum.nu, over 
een curriculum voor de toekomst, zou de indruk kunnen ontstaan dat binnen 
cultuuronderwijs momenteel alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud wordt gepleegd. 
Niks is minder waar. De leerlijnen voor kunstzinnige oriëntatie en de impuls voor het 
muziekonderwijs in primair onderwijs, de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s 
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met kunstgerelateerde keuzevakken in het vmbo én het nieuwe examenprogramma voor 
culturele kunstzinnige vorming, laten juist zien dat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn. 
Een kanttekening kan zijn dat de werkzaamheden in de verschillende onderwijssectoren 
momenteel onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast moet geconstateerd worden 
dat er in de keten van primair onderwijs naar bovenbouw (vmbo/havo/vwo) een hiaat 
dreigt te ontstaan in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De onderbouw vo werkt 
met kerndoelen terwijl deze in po uitgewerkt zijn in (niet voorschrijvende) leerplankaders. 
De bovenbouw vo houdt zich aan examenprogramma›s die gedetailleerd uitgewerkt zijn 
in syllabi. Hoe sluit dit alles op elkaar aan? Hieruit volgt de aanbeveling te investeren in 
het actualiseren en ontwikkelen van doorlopende leerlijnen. Uitgaande van de huidige 
curricula zullen de leerplankundige uitdagingen van de toekomst zich vooral afspelen in 
de doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar onderbouw en bovenbouw vo, en van 
po naar vmbo en mbo.
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