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De beleidscyclus dient in dit onderzoek als onderlegger voor het meten van de mate van verankering
van cultuureducatie in gemeentelijk beleid. Aan elke fase in de cyclus zijn één of meer indicatoren
gekoppeld. De mate van verankering is uiteindelijk gemeten aan de hand van tien verschillende
meetpunten. Onderstaande afbeelding geeft het resultaat van de meting weer, waarbij duidelijk
wordt in hoeverre de verschillende indicatoren gemiddeld verankerd zijn in het beleidsproces van
gemeenten in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel).
Mate van de verankering van cultuureducatie in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland
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Voor u ligt de publicatie ‘Verankering van cultuureducatie in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland’.
Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen de provinciale ondersteuningsinstellingen
EDU-ART (Gelderland) en Kunst & Cultuur Overijssel (Overijssel).
In het afgelopen jaar hebben wij gezocht naar ‘dé manier’ waarop verankering van cultuureducatie
in gemeentelijk beleid inzichtelijk kan worden gemaakt. Verankering van cultuureducatie is binnen de
cultuureducatieve sector een ‘hot item’. Ten behoeve van het onderwijs en culturele instellingen zijn in
Nederland al een aantal exercities gedaan om tot een verankeringsmaat te komen. Een verankeringsmaat voor gemeenten bestond echter nog niet. De ontwikkeling van een dergelijke maat bleek geen
sinecure, onder meer omdat de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten ten aanzien van
cultuureducatie niet wettelijk zijn vastgelegd. Desondanks zijn we er - op basis van bureauonderzoek
en wetenschappelijke inzichten - in geslaagd een instrument te ontwikkelen waarmee de mate van
verankering is onderzocht. De maat is toegepast in een grootschalig kwantitatief onderzoek onder
gemeenten in Gelderland en Overijssel (onder de noemer ‘Oost-Nederland’). De ontwikkeling van de
verankeringsmaat en het resultaat van het kwantitatief onderzoek leest u in deze publicatie.
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We hebben veel plezier gehad in het gezamenlijk ontwikkelen en ‘uittesten’ van deze maat. Het was
een leerzaam proces met veel leuke momenten en aha-erlebnissen. We hopen niet alleen een zinvolle
bijdrage te hebben kunnen leveren aan de discussie over de rol van overheden op het gebied van
cultuureducatie, maar hopen ook de discussie over de vraag in hoeverre de uitvoering van beleid
werkelijk te meten is (en hoe wenselijk dat is) een nieuwe impuls te hebben gegeven.
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In de afgelopen jaren is de verankering van cultuureducatie in het onderwijs en bij culturele instellingen
meerdere malen gemeten als onderdeel van de monitorreeks Cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijs en de culturele partners begeven zich in een lokaal cultuureducatief veld
waarbinnen ook de gemeente een speler is. In hoeverre cultuureducatie verankerd is in het beleid van
gemeenten is echter nooit gemeten.
EDU-ART en Kunst & Cultuur Overijssel (KCO), de provinciale steunfunctie-instellingen van Gelderland en
Overijssel, ondersteunen gemeenten op het gebied van cultuureducatie. Uit de ambitie om gemeenten
hierbij beter en gerichter te ondersteunen, ontstond de behoefte aan een verankeringsmaat cultuureducatie voor gemeenten. Dit moest een onderzoeksinstrument zijn waarmee de stand van zaken op
het gebied van cultuureducatie kan worden gemeten en inzichtelijk kan worden gemaakt.
EDU-ART onderzocht, in het kader van de monitorreeks Cultuur Gewogen, al enkele keren de stand van
zaken op het gebied van cultuureducatie in Gelderse gemeenten. Voor 2011 stond een derde meting
op de agenda. Vanuit bovengenoemde gezamenlijke behoefte hebben EDU-ART en KCO besloten de
Gelderse meting op te laten gaan in een breder onderzoek naar cultuureducatie in gemeenten in OostNederland. Daarnaast is de meting onderdeel van een masterthesis over het meten van verankering van
cultuureducatie in gemeentelijk beleid.

In dit onderzoek is gekeken in hoeverre cultuureducatie is verankerd in gemeenten in Oost-Nederland.
Omdat er nog geen onderzoeksinstrument bestaat waarmee de verankering in gemeenten kan worden gemeten, is er ten behoeve van het onderzoek een verankeringsmaat ontwikkeld. In dit rapport
wordt daarom niet alleen de stand van zaken inzichtelijk gemaakt op het gebied van cultuureducatie
in gemeenten, maar wordt ook een theoretisch kader uiteengezet van waaruit de verankeringsmaat is
ontwikkeld.
De centrale vraagstelling in dit onderzoek luidt:

In hoeverre is cultuureducatie verankerd in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland?
Verantwoording
In de publicatie ‘Het beste van twee werelden’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie staat mooi geformuleerd: “Wie weloverwogen beleid wil voeren, moet niet als een blind paard voorthollen, maar regelmatig pas op de plaats maken en kijken waar hij zich bevindt: Zijn we op de goede weg? Kunnen dingen
beter? Zijn onze doelen haalbaar? De twijfel moet kortom verwelkomd worden als een goede vriend van
wie we kunnen leren.”1 Door onderzoek kan inzicht worden verkregen in de stand van zaken betreffende een onderwerp (‘waar zijn we?’). Een monitoronderzoek is een vorm van onderzoek waarbij ook de
vergelijking kan worden gemaakt met een eerdere stand van zaken (‘waar komen we vandaan en waar
zijn we nu?’). Door het meten van de mate van verankering wordt meer gedaan dan inzichtelijk maken;
er wordt een waarde toegekend aan de resultaten (‘waar staan we nu en welke betekenis heeft dat?’).
1

Fonds voor Cultuurparticipatie (2010), Het beste van twee werelden, 60.
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Dit kan gebruikt worden om de route voor de toekomst te bepalen (‘waar willen we heen?’). Op deze
manier ontstaat er een beeld van hoe weloverwogen en effectief het beleid op het gebied van kunst
en cultuur c.q. cultuureducatie op gemeentelijk niveau is.

Werkwijze
Het onderzoek valt uiteen in twee fasen:
1
Het bureauonderzoek
2
Het kwantitatief onderzoek

Fase 1: Het bureauonderzoek
Het bureauonderzoek, de eerste fase, betreft een onderzoek naar de onderbouwing (een theoretisch
kader) voor de verankeringsmaat. Hierbij wordt een verkenning uitgevoerd naar de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten met betrekking tot cultuureducatie. Deze exercitie leidt
tot de opzet en vaststelling van een verankeringsmaat cultuureducatie voor gemeenten.

Fase 2: Het kwantitatief onderzoek
Na de afronding van het eerste deel (met daarin de ontwikkeling van de verankeringsmaat) volgt
de tweede fase: het kwantitatief onderzoek. Voor deze fase zijn de gemeenteambtenaren cultuur
(-educatie) van alle tachtig gemeenten in Gelderland en Overijssel uitgenodigd om deel te nemen aan
het onderzoek. Zij ontvingen een digitale enquête met vragen over het gemeentelijke cultuur- en
cultuureducatiebeleid.
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Leeswijzer
Deze publicatie is als volgt opgebouwd:
·	In het tweede hoofdstuk wordt de onderzoekstraditie van het meten van verankering van
cultuureducatie nader beschouwd: Wat is verankering? Waarom wordt het gemeten? Daarbij
vindt een verkenning van kaders plaats die kan dienen als theoretische onderlegger voor een
verankeringsmaat voor gemeenten.
·	In het derde hoofdstuk worden onder andere het wettelijk kader en de bestuurlijke kaders
uiteengezet. Uitgangspunt hierbij is: Wat moeten, kunnen en willen gemeenten op het gebied
van cultuureducatie?
·	In het vierde hoofdstuk wordt omschreven hoe de beleidsvoeringscyclus van gemeenten als
onderlegger voor een verankeringsmaat kan dienen. De indicatorenset wordt samengesteld en
over het kader geplaatst. Dit resulteert in het onderzoeksinstrument waarmee de verankering
van cultuureducatie in gemeentelijk beleid is gemeten.
·	In het vijfde hoofdstuk, de onderzoeksresultaten, worden analyses gemaakt van de onderzoeksresultaten van het kwantitatief onderzoek. Aan de hand van de verschillende indicatoren van de
verankeringsmaat wordt een beeld geschetst van de stand van zaken met betrekking tot cultuureducatie in gemeenten in Oost-Nederland.
·	In het zesde hoofdstuk volgt een concluderende samenvatting van de resultaten van de meting,
waarbij antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek: in hoeverre is cultuureducatie verankerd in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland?
·	Het rapport wordt besloten met hoofdstuk zeven, waarin enkele algemene conclusies ten aanzien
van het onderzoek (inclusief het onderzoeksproces) staan omschreven. Daarnaast worden er in
dit hoofdstuk enkele discussiepunten opgesomd die betrekking hebben op de ontwikkeling van
de verankeringsmaat en het meten van verankering.
In dit onderzoek staat het begrip ‘cultuureducatie’ centraal. Hiermee wordt bedoeld: ‘alle vormen
van educatie (binnenschools en buitenschools) waarbij cultuur als doel of middel wordt ingezet’.
Cultuureducatie is een verzamelnaam voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie.

2 	Verankering
cultuureducatie
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Ver-an-ke-ren -ankerde, h -ankerd (met ankers) stevig bevestigen Bron: Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandsche taal (1992)
Verankeren, ver an - ke - ren (verankerde, h. verankerd) 1 aan ankers vastleggen; 2 met
muurankers vastmaken; 3 figuurlijk geestelijke vastheid, zekerheid geven; ver - an - ke - ring
de -woord (vrouwelijk)
Bron: www.woorden.org (geraadpleegd op 28 april 2012)

Verankeringsmaat cultuureducatie
Het begrip ‘verankering’ is niet nieuw in de Nederlandse onderzoekstraditie op het gebied van cultuureducatie. In 2005 stelden KPC-groep en onderzoeks- en adviesbureau Oberon een lijst op met kwaliteitscriteria voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs, bedoeld als checklist voor Cultuurprofielscholen. Deze lijst vormde het uitgangspunt bij de ontwikkeling van een verankeringsmaat cultuureducatie
voor het onderwijs, als onderdeel van de monitorreeks cultuureducatie in het primair onderwijs en het
voortgezet onderwijs (2006-2009), uitgevoerd door respectievelijk onderzoeks- en adviesbureau Sardes
en Oberon. Daarnaast paste Oberon, als onderdeel van de monitor voortgezet onderwijs, de maat toe op
culturele instellingen. De verankeringsmaat dient in de monitoren als onderzoeksinstrument waarmee de
mate van verankering van cultuureducatie in het onderwijsprogramma kan worden gemeten. Met verankering wordt in deze context het (in voldoende mate) aanwezig zijn de verschillende indicatoren.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vastgelegde visie
Samenhangend programma*
Cultuurcoördinator
Breed draagvlak
Deskundige docenten
Structurele samenwerking scholen en culturele partners
Structurele financiën
Evaluatie van de opbrengsten
Goede accommodatie (alleen vo)

* Deze indicator werd weggelaten bij het meten van de verankering van cultuureducatie in culturele
instellingen, omdat instellingen in de meeste gevallen met diverse programma’s voor verschillende
scholen werken.
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De verankeringsmaat van Sardes en Oberon bestaat uit negen indicatoren:
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In de vragenlijst van de monitoren primair en voortgezet onderwijs is voor elke indicator een vraag
gesteld. “Om hierbij vast te stellen of er sprake is van verankering, passen we strenge criteria toe:
bij ja/nee vragen moet het antwoord ‘ja’ zijn’, bij meerpuntsvragen moet iets ‘in grote mate’
gerealiseerd zijn of als ‘goed’ beoordeeld worden om te kunnen spreken van verankering.”2

Verankeringsmaat cultuureducatie in gemeenten
De verankeringsmaat voor gemeenten, die voor dit onderzoek is ontwikkeld, is geïnspireerd op de
verankeringsmaat voor het onderwijs, maar heeft een geheel eigen gezicht gekregen. In de eerste
plaats is de maat op een andere wijze tot stand gekomen. De verankeringsmaat voor het onderwijs
is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van Cultuurprofielscholen en opgesteld door experts in samenspraak met de scholen zelf. De maat voor gemeenten echter is ontwikkeld vanuit een beleidswetenschappelijke theorie (meer hierover in hoofdstuk 4).
Ook de toetsing van het instrument verschilt. Waar in de meting in het onderwijs voor elke indicator
een vraag werd gesteld, zijn de vragen die meetellen voor de mate van verankering in gemeenten
versleuteld in de vragenlijst. Daarnaast sloegen soms meerdere vragen op een enkele indicator.
Tot slot heeft de maat voor het onderwijs betrekking op de verankering van cultuureducatie in
het schoolprogramma, terwijl de maat voor gemeenten de beleidsverankering van cultuureducatie
(cultuureducatie in het beleidsprogramma) inzichtelijk maakt. Waar het onderwijs te maken heeft
met de inhoud en de kwaliteit van het schoolprogramma van cultuureducatie, heeft een gemeente
te maken met de inhoud en de kwaliteit van het beleidsprogramma van cultuureducatie.
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Als er geen beleidsverankering is, wil dat niet zeggen dat de kwaliteit van het beleid per definitie
‘slecht’ is. En andersom, als er sprake is van volledige beleidsverankering, wil dat niet automatisch
zeggen dat de kwaliteit van het beleid van zeer hoge waarde is. Met het verankeren van beleid is de
fundering, de basis, voor kwaliteit echter een stuk steviger. Verankering is dus geen synoniem voor
kwaliteit, maar een belangrijke ‘mogelijkmaker’. De verankeringsmaat in dit onderzoek dient dan ook
niet als benchmarkinstrument, maar als checklist: op welke punten leggen wij in welke mate een basis
die kan bijdragen aan cultuureducatie in onze gemeente? Deze informatie maakt het voeren van weloverwogen en effectief beleid mogelijk.
In de zoektocht naar een theoretische onderlegger voor een verankeringsmaat cultuureducatie voor
gemeenten wordt eerst een verkenning gedaan naar de context waarin een gemeente zich begeeft
en hoe cultuureducatie zich hier tot verhoudt (en omgekeerd). In het volgende hoofdstuk wordt
beschreven wat gemeenten moeten, kunnen en willen op het gebied van cultuureducatie en in
hoeverre dit als kader voor een verankeringsmaat kan dienen.

2

C. Oomen et.al. (2009), Cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs, 6.

3 	Kader cultuureducatiebeleid
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ge-meen-te de; v -n, -s 1 kleinste eenheid van openbaar bestuur, bestuurd door
een gemeenteraad en B en W Bron: www.vandale.nl
Wat zijn de taken, de verantwoordelijkheden en de rollen van gemeenten op het gebied van kunst
en cultuur in algemene zin, en cultuureducatie in het bijzonder? Door een antwoord te vinden op deze
vraag kan inzicht verkregen worden in de context waarin Nederlandse gemeenten beleid voeren op
het gebied van deze thema’s. Een context die als uitgangspunt kan dienen bij de ontwikkeling van een
verankeringsmaat. Een zekere wetsstelling kan immers houvast bieden als het gaat om het bepalen van
indicatoren die iets zeggen over de mate waarin specifiek beleid wordt uitgevoerd.

3.1 	Wettelijk kader
“Ik zal niet zeggen dat ik er geen belang in stel: een groot deel van mijn leven was daaraan gewijd.
Maar het is geene zaak van de regering. De Regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst”.
Johan Rudolph Thorbecke in antwoord op de vraag waarom er in de troonrede niets werd gezegd
over wetenschap en kunst. (De Handelingen van de Tweede Kamer van 15 september 1862)

3.1.1 		De Wet op het specifiek cultuurbeleid
De mate waarin en de manier waarop overheden zich bemoeien met kunst en cultuur kent een rijke
geschiedenis.3 Hoewel veel gemeenten van oudsher bijdragen aan de ondersteuning van kunst en
cultuur op lokaal niveau, is er maar één wet die specifiek betrekking heeft op dit onderwerp: de Wet op
het specifiek cultuurbeleid. Deze wet is in 1993 in werking getreden en biedt een structuur aan het
cultuurbeleid van de Rijksoverheid en in het bijzonder aan de minister of staatssecretaris die belast is
met cultuurbeleid. De minister of staatssecretaris “is belast met het scheppen van voorwaarden voor
het in stand houden, ontwikkelen, sociaal en geografisch spreiden of anderszins verbeiden van cultuuruitingen; hij laat zich daarbij leiden door overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid”.4 Regels rondom
het verstrekken van subsidies, het instellen van fondsen en het uitbrengen van nota’s zijn instrumenten
bij de uitvoering van deze taak. De wet bevat bepalingen die subsidies aan personen en instellingen en
Een standaardwerk over (de geschiedenis van) het cultuurbeleid in Nederland is Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland van Roel Pots
(Amsterdam: SUN, 2000), waarvan in 2010 een (4e) geactualiseerde druk verscheen.
4
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1993), Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 2.
3
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Er volgt eerst een verkenning naar de wetgeving: waar en hoe zijn taken van de overheden ten
aanzien van cultuur en cultuureducatie vastgelegd? Wat is het wettelijke kader? Vervolgens wordt
verder gekeken dan het wettelijk kader: wat kan nog meer als kader dienen bij beleidsuitvoering?
En; welke verantwoordelijkheden zijn er en tot hoever reikt de bevoegdheid van gemeenten?
Tot slot wordt gekeken naar de ambities van gemeenten. Wat zijn redenen om (op een bepaalde
manier en in een bepaalde mate) cultuur- en cultuureducatiebeleid te voeren? Kortom; wat moeten,
kunnen en willen gemeenten op het gebied van kunst, cultuur en cultuureducatie?
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specifieke uitkeringen aan provincies en gemeenten mogelijk maken. Het woord ‘specifiek’ in
de wetsnaam is bedoeld om de indruk weg te nemen dat de wet het gehele cultuurbeleid van de
Rijksoverheid zou bestrijken: het gaat hier alleen om die cultuuruitingen die onder de verantwoordelijkheid van de betreffende minister of staatssecretaris vallen. Er staat in de wet niets over de specifieke
taken van gemeenten (op het uitkeren van subsidies voor cultuur na) en niets over cultuureducatie.
Op basis van de Wet op het specifieke cultuurbeleid hebben gemeenten dus geen enkele verplichting
op het gebied van cultuureducatie.

3.1.2

Raad voor Cultuur

In 1995 werd de Wet op het specifiek cultuurbeleid uitgebreid met een nieuw hoofdstuk dat voorzag in
de instelling van één adviesorgaan op het gebied van cultuur: de Raad voor Cultuur. De hoofdtaak van
de Raad voor Cultuur bestaat uit het (op verzoek of eigen initiatief) adviseren van de regering en de
beide Kamers der Staten-Generaal over algemeen verbindende voorschriften of het te voeren beleid op
het terrein van cultuur. Zo ook met betrekking tot cultuureducatie. De woorden van Thorbecke indachtig, zegt de overheid geen oordeel te hebben over de inhoud van kunst en cultuur (of cultuureducatie).
Er werken immers ambtenaren bij de overheid, (in principe) geen kunstenaars of kunsthistorici (of
onderwijzers). Daarom wordt dat oordeel aan de Raad voor Cultuur gevraagd. Advisering aan andere
overheden, zoals provincies en gemeenten, is echter geen taak van de Raad voor Cultuur.
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3.1.3

Invloed gemeenten op cultuurbeleid

Dat er geen wettelijk kader voor cultuureducatie is, betekent niet automatisch dat het Rijk geen invloed
uitoefent op het (lokale) cultuureducatiebeleid. Het Rijk ondersteunt een aantal fondsen die (project-)
subsidies toekennen voor specifieke cultuuruitingen, waarbinnen cultuureducatie en cultuurparticipatie uitgangspunten kunnen zijn. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is één van die fondsen. Het fonds
werd in 2009 in opdracht van het ministerie van OCW opgericht, en heeft specifieke doelstellingen
geformuleerd ten aanzien van de ondersteuning van amateurkunst, volkscultuur en cultuureducatie (als
motor voor cultuurparticipatie). Tot eind 2012 financiert het fonds de Regeling Cultuurparticipatie voor
provincies en gemeenten. Via de financiële matching uit deze regeling worden projecten uitgevoerd die
enerzijds passen binnen de doelstellingen van het Fonds (en dus het Rijk) en anderzijds ruimte bieden
voor eigen invulling door provincies en gemeenten. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor de regionale
en lokale wensen en behoeften. Met deze ruimte wordt tegelijkertijd de invloed van de rijksoverheid op
het handelen (de beleidsuitvoering) van de provincies en gemeenten beperkt, omdat de doelstellingen
van het fonds in theorie leidend blijven. In haar nieuwe beleidsplan 2013-2016 heeft het Fonds voor elk
van de drie thema’s nieuwe programmalijnen opgesteld. ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ is de lijn die
(rechtstreeks) refereert aan cultuureducatie.
“Voor het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ is 13,8 miljoen euro per jaar beschikbaar.
De basis voor de culturele levensloop wordt in de jonge jaren gelegd. In de periode 2013-2016 zal
cultuureducatie op scholen, met name in het basisonderwijs, centraal staan. Hoewel er de laatste jaren
veel verbeteringen zichtbaar zijn geworden in het cultuuronderwijs, zijn er nog maar weinig scholen die
een uitgewerkte doorgaande leerlijn gebruiken. In samenwerking met gemeenten en provincies zet het
Fonds in op versterking van de lokale samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en het
ontwikkelen van inhoudelijke handvatten.”5
Voor gemeenten gelden verder, grenzend aan cultuur maar zonder enige koppeling met cultuureducatie,
de Monumentenwet (beheer en onderhoud monumenten), de Archiefwet (voor beheer en toegang
overheidsarchieven), de WWIK (Wet Werk en Inkomen Kunstenaars) en de Mediawet.

5

Zie: Fonds voor Cultuurparticipatie (red.) (2012). Beleidsplan 2012-2016. Utrecht: Fonds voor Cultuurparticipatie.

3.2 	Taken en verantwoordelijkheden
gemeenten
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De Wet op het specifiek cultuurbeleid geeft geen houvast als het gaat om het bepalen van de taken
en verantwoordelijkheden van provincies en gemeenten inzake cultuur(-educatie)beleid. Provincies
en gemeenten kunnen echter wel taken hebben die horen bij hun functie als decentrale overheid.
Welke taken zijn er voor een gemeente op het gebied van kunst, cultuur (en cultuureducatie in het
bijzonder) en hoe sluiten deze taken en verantwoordelijkheden op elkaar aan?

3.2.1

Code Interbestuurlijke Verhoudingen

In 2005 verscheen de Code Interbestuurlijke Verhoudingen, een document waarin het Rijk,
het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben
beschreven hoe de overheden voortaan met elkaar willen samenwerken en wat gedaan moet
worden om de overheid beter te laten functioneren.

Probleemgericht werken, een scherpe verdeling van verantwoordelijkheden en taken en beleidsvrijheid
voor decentrale overheden dienen als uitgangspunten in de code. Dat betekent dat er zo min mogelijk
sprake moet zijn van bemoeienis tussen de verschillende overheidslagen en dat er resultaatgericht
gewerkt dient te worden, waarbij het probleem/vraagstuk centraal staat. In de praktijk betekent dit
bijvoorbeeld dat het Rijk geen prestaties formuleert over zaken waarover ze geen autonome verantwoordelijkheid draagt (zogenaamde prestatiesturing). Alleen als er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt vastgesteld, kan er sprake zijn van een dergelijke sturing. Daarnaast kunnen de verschillende
overheden ervoor kiezen zichzelf te binden door het maken van afspraken.
De Code Interbestuurlijke Verhoudingen doet een voorzet voor een mogelijk onderscheid tussen de
taken en de verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen. Er staan echter geen concrete
taken of verantwoordelijkheden genoemd. De uitwerking van deze code met betrekking tot kunst en
cultuur, en cultuureducatie in het bijzonder, werd in 2006 vastgelegd in een algemeen kader voor
cultuur. Deze is in 2012 herzien.

3.2.2 Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur
De afspraken over taken en verantwoordelijkheden tussen het Rijk, de provincies (IPO) en gemeenten
(VNG) op het gebied van cultuur staan in het Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur.
Cultuureducatie is één van de onderwerpen in het kader, waarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de kennismaking met cultuur van alle kinderen en jongeren wordt als uitgangspunt genomen.

6

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, et.al. (2005), Code Interbestuurlijke Verhoudingen, 5.
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“De interbestuurlijke verhoudingen vormen een belangrijke factor in de relatie tussen overheid en samenleving. Nog te vaak is onduidelijk welke bestuurslaag waarvoor verantwoordelijk is. Daardoor ontstaat
verschil van inzicht over de taken die elke laag op zich moet nemen. Taken worden daardoor soms gebrekkig uitgevoerd, of juist dubbel, of zelfs helemaal niet. Soms zijn ambtenaren van verschillende overheden
onvoldoende op de hoogte van elkaars activiteiten. In het ongunstigste geval ontstaat een moeras van
relaties en verantwoordelijkheden. Uiteindelijk zijn het de burgers die wegzakken in dat moeras. (...)
Het stroomlijnen van de interbestuurlijke verhoudingen kan bijdragen aan een betere relatie tussen
overheid en burgers en helpen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.”6
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Ondanks dat cultuureducatie als een ‘zeer verweven keten’ wordt omschreven, krijgt elke bestuurslaag
duidelijke, aparte verantwoordelijkheden en taken toebedeeld in het kader.
Het Rijk zorgt voor:
- de bekostiging en het wettelijk kader van het onderwijs;
- de opdracht aan culturele instellingen met rijksfinanciering;
- de landelijke ondersteuning (innovatie, kennis en netwerken).
De provincies:
- spelen een rol in de tweedelijns ondersteuning;
- bevorderen kwaliteit door deskundigheidsbevordering;
- bevorderen regionale spreiding.
Gemeenten:
De feitelijke kennismaking met cultuur vindt plaats in gemeenten, in een nauw samenspel van scholen
en cultuuraanbieders (met en zonder subsidie). De gemeente heeft daarbij de regie en faciliteert:
- een breed en samenhangend cultureel aanbod voor scholen;
- bemiddeling van het aanbod;
- aansluiting binnenschools - buitenschools:
- afspraken met scholen (bijvoorbeeld in het kader van de Lokale educatieve agenda).7
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De cultuurnota van het Rijk is leidend in deze uitwerking. Aan de hand van deze nota worden
afspraken gemaakt en convenanten gesloten tussen Rijk, provincies en gemeenten met 90.000
inwoners of meer, of met instellingen die vallen onder de landelijke basisinfrastructuur
(vastgesteld door de Raad voor Cultuur).
De nota ‘Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur’ bestrijkt een klein onderdeel van de
culturele sector, waarbinnen beperkt notie wordt gemaakt van de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de overheden ten aanzien van cultuureducatie. In het kader van het nieuwe kabinetsprogramma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ (omschreven in de cultuurnota Meer dan kwaliteit: een
nieuwe visie op cultuurbeleid 2013-2016) schrijft staatssecretaris Halbe Zijlstra (OCW) meer duidelijkheid
te willen scheppen over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten op het
gebied van cultuureducatie. Gemeenten en provincies worden uitgenodigd programma’s op te stellen ten behoeve van de ondersteuning van (de kwaliteit van) cultuureducatie op lokaal niveau, waarbij
nieuwe bestuurlijke afspraken dienen te worden gemaakt.8 De interbestuurlijke afspraken hebben op
het gebied van cultuureducatie echter (nog) geen dwingend karakter naar gemeenten toe. Met uitzondering van de afspraken zoals vastgelegd in bovengenoemde convenanten blijft de invulling, uitvoering
en verantwoording van dit beleid een eigen verantwoordelijkheid van de gemeente.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van provinciale en lokale overheden zijn nergens
binnen een wettelijk kader beschreven. Deze overheden mogen naar eigen inzicht cultuur- en cultuureducatiebeleid ontwikkelen. Er zijn geen verplichte voorschriften of regelgeving waar dit beleid aan zou
moeten voldoen. Alleen in het kader van deelname aan een Rijksprogramma op het gebied van cultuureducatie, zoals het nieuwe Cultuureducatie met kwaliteit, worden onderling (bestuurlijke) afspraken
gemaakt. Deelname aan een dergelijk programma kent echter een vrijwillig karakter.

3.2.3 Handleiding gemeentelijk cultuurbeleid
Ondanks het ontbreken van een wettelijk kader voor cultuureducatie, kunnen provincies en gemeenten
toch taken en verantwoordelijkheden hebben of némen op dit gebied. In de publicatie ‘Een handleiding
gemeentelijk cultuurbeleid’ schetst auteur Cor Wijn globaal de verdeling in verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheden met betrekking tot cultuur.
7
8

Ministerie Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, et.al. (2012), Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur, 2.
Ministerie OCW, Meer dan kwaliteit, 8.

Het Rijk is verantwoordelijk voor:
- subsidiëring van culturele instellingen die tot de landelijke culturele infrastructuur zijn benoemd;
- subsidiëring van manifestaties en festivals van (inter-)nationale betekenis;
- het stimuleren van experimenten en voorbeeldprojecten;
- het verzorgen van indirecte steunfuncties;
- het inkomstenbeleid ten behoeve van kunstenaars.
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De provincies dragen zorg voor:
- het stimuleren van een adequate spreiding van voorstellingen en activiteiten;
- het subsidiëren van directe steunfunctietaken;
- het bevorderen van de kwaliteit;
- instandhouding van specifieke culturele instellingen;
- instandhouding van activiteiten die uiting geven aan een specifieke regionale identiteit.
De gemeenten hebben een rol in:
- het financieren van die voorzieningen die zij voor de culturele infrastructuur van de gemeente
noodzakelijk achten (lokale musea, omroep, instellingen e.d.);
- het subsidiëren van activiteiten op het gebied van ondermeer beeldende kunst, amateurkunst
en kunsteducatie;
- het in standhouden en laten bespelen van podiumkunstaccommodaties.9
Gemeenten krijgen in dit overzicht alleen een randvoorwaardelijke rol toebedeeld, waarbij ze de
betreffende voorzieningen en activiteiten (ook die betrekking hebben op cultuureducatie) financieel
dienen te ondersteunen. De verantwoordelijkheden die Wijn beschrijft zijn niet formeel vastgelegd,
maar bestaan op basis van ongeschreven regels.

Ondanks de beperkte verplichtingen die een gemeente heeft op het gebied van cultuur en
cultuureducatie, kan een gemeente niet om cultuureducatie heen. Het onderwijs is bijvoorbeeld wèl
wettelijk verplicht zich bezig te houden met kunst en cultuur. In het primair onderwijs is dit vastgelegd
in kerndoelen in (onder andere) het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie, in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs (o.a.) in het leergebied Kunst & Cultuur en in de bovenbouw in verschillende
kunstvakken (zoals CKV of Kunst algemeen).

Lokale Educatieve Agenda
Ten aanzien van het onderwijs hebben gemeenten enkele wettelijk vastgelegde taken, zoals toezien
op de leerplicht en de zorg voor leerlingenvervoer. Vanuit de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit
en Educatie (wet OKE, 2010) zijn gemeenten verplicht minimaal één keer per jaar overleg over het lokale
onderwijsbeleid te voeren met de lokale partners (in ieder geval met schoolbesturen, kinderopvanginstellingen en peuterspeelzaalorganisaties). De meeste gemeenten stellen in overleg met deze partners
een Lokale Educatieve Agenda (LEA) op, waarbij ook afspraken worden gemaakt over de uitvoering
en verantwoording rondom de thema’s op de agenda. De LEA bevat enkele verplichte punten, zoals
kinderopvang en veiligheid in de school, en kan daarnaast worden aangevuld met thema’s die de
partners van belang achten.10 Cultuureducatie is geen verplicht punt, maar kan dus middels de LEA wel
een vastere plek op de onderwijsagenda bemachtigen. De punten op de LEA geven een goed beeld
van de ambities binnen een gemeente ten aanzien van onderwijs- en jeugdbeleid.

9
10

C. Wijn, Gemeentelijk cultuurbeleid, 20-21.
Zie ook: www.delokaleeducatieveagenda.nl.
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3.3	Cultuureducatie in het onderwijs

18

3.4 	Waarde van kunst, cultuur en
cultuureducatie voor gemeenten
Dat de ene gemeente zich in de praktijk meer en de andere minder met het lokale cultuureducatieve
veld ‘bemoeit’, heeft alles te maken met ambities en daaraan gekoppelde doelstellingen. Welke rol
wil de gemeente vervullen op het gebied van cultuureducatie en welke taken ziet ze voor zichzelf
weggelegd? Hoe belangrijk vindt ze het thema en welke doelen streeft ze na? Wat is het nut van kunst,
cultuur en cultuureducatie voor de (inwoners van de) eigen gemeente? Kortom: wat kan gemeentebestuurders ertoe verleiden om beleid op deze gebieden te voeren?

3.4.1 Waarde van kunst en cultuur
De voordelen van (de beleidsvoering m.b.t.) kunst en cultuur zijn verschillend van aard. Wordt kunst
en cultuur ingezet als middel om een doel te realiseren, of is het het doel an sich? Voor beleidsmakers
zijn er verschillende voordelen op te sommen. Kunst en cultuur kan bijvoorbeeld invloed hebben op
de keuze van mensen en bedrijven om zich er te vestigen. De aanwezigheid van voorzieningen op het
gebied van kunst en cultuur (podia, theaters, musea, kunstencentra) draagt in hoge mate bij aan de
aantrekkelijkheid van een stad of gemeente. Daarnaast kunnen kunst en cultuur ervoor zorgen dat
plaatsen en gemeenten zich van elkaar kunnen onderscheiden, hetgeen voor een eigen (culturele)
identiteit zorgt. Dat heeft een belangrijke economische component: dankzij het voorzieningenniveau
op het gebied van kunst en cultuur trekken steden als Amsterdam of Utrecht veel toeristen; dit geldt
eveneens voor festivals als Oerol (op Terschelling) en de Zwarte Cross (Lichtenvoorde). Kunst en
cultuur kunnen daarnaast bijdragen aan sociale cohesie en aan de leefbaarheid van een gemeente.
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3.4.2 Atlas voor Gemeenten
De Atlas voor gemeenten onderzoekt jaarlijks de vijftig grootste gemeenten in Nederland op veertig
punten; kunst en cultuur is één van de vaste punten. De Atlas voor Gemeenten 2011 had voor de tweede
keer het thema ‘Cultuur’. Gerard Marlet, onderzoeker van de Atlas voor gemeenten, probeert in de
publicatie ‘Muziek in de stad’ om de waarde van kunst en cultuur voor een stad weer te geven in ‘harde
cijfers’: “De meeste studies die naar de indirecte economische effecten van cultuur voor de stad kijken,
richten zich vooral op het belang van cultuur voor het aantrekken van toeristen. De bezoekers van een
theater, museum of festival geven immers niet alleen geld uit bij de kassa van die culturele instelling,
maar ook in de plaatselijke horeca en, als ze van ver komen, de hotels. Op die manier stimuleren ze de
stedelijke economie en de lokale werkgelegenheid. (...)”11 Volgens Marlet kan cultuur bovendien direct
leiden tot grote voordelen, zoals afname van de leefbaarheidsproblemen in een stad (door sociale
cohesie, verbeterde schoolprestaties, etc.). “Maar het belangrijkste effect blijft naar verwachting toch
het effect van cultuur op de aantrekkingskracht van de stad, en de effecten op de lokale economie, de
werkloosheid en de leefbaarheid die daar weer van uitgaan (…).”12
Marlet’s inzichten sluiten aan op theorieën over zogenaamde creatieve steden (van o.a. Richard
Florida), waarin creativiteit van inwoners en een goed culturele infrastructuur als motor voor economische groei fungeren. Voor kleinere of landelijke gemeenten zal dit anders uitpakken dan voor grote
steden. Veel kleinere gemeenten zullen immers door de spreiding van verschillende (kleinere) woonkernen niet in die mate kunnen beschikken over een voorzieningenniveau zoals een stad als Amsterdam die
kent. Desondanks geldt ook hier dat kunst en cultuur een belangrijke intrinsieke en extrinsieke waarde
hebben: men kan het belangrijk vinden voor het welbevinden en ontwikkeling van de eigen inwoners,
anderzijds kan het de aantrekkelijkheid van de woonomgeving vergroten.

11
12

G. Marlet (2010), Muziek in de stad, 10.
Ib., 25.

3.4.3 Waarde van cultuureducatie
Er zijn veel redenen op te noemen waarom cultuureducatie belangrijk wordt gevonden. Ook hier
wordt onderscheid gemaakt tussen de intrinsieke en extrinsieke waarde. Op de site van Cultuurnetwerk
staat over de verschillende vormen van cultuureducatie als doel: “Educatie over erfgoed versterkt de
binding met het verleden en het historisch besef. Kunsteducatie vergroot de kunstzinnige en creatieve
vermogens van mensen en verschaft kennis en inzicht in kunstvormen. Kunsteducatie geeft mensen de
middelen om een gemotiveerde keuze te maken uit het kunstaanbod en actief deel te nemen aan het
culturele leven. Media-educatie ontwikkelt de competenties om bewuster en kritischer met media om te
gaan.”13 Cultuureducatie kan ook ingezet worden als middel om bijvoorbeeld de zelfontplooiing en
maatschappelijke betrokkenheid van burgers te vergroten. Daarnaast kan cultuureducatie positieve
invloeden hebben op de kwaliteit van onderwijs.
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“Iedereen is het er over eens dat
cultuureducatie van wezenlijk belang
is voor met name jonge kinderen.
Ze nemen kennis van het heden en
verleden, en daarmee creëren ze
een blik op de toekomst.”
Peter de Klerk, beleidsmedewerker gemeente Losser

13
14

Cultuurnetwerk (s.a.), Waarom cultuureducatie, zie: http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/waarom_cultuureducatie.html.
Ministerie OCW (2011), Meer dan kwaliteit, 7.
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Ook vanuit het oogpunt van beleidsmakers van de verschillende overheden kan cultuureducatie waardevol zijn. Bijvoorbeeld vanuit de gedachte dat iedere burger de kans moet krijgen om kennis te maken
met kunst en cultuur of omdat cultuureducatie kan leiden tot meer sociale cohesie of omdat het de
persoonlijke ontwikkeling van burgers ten goede komt. In de nieuwe cultuurnota Meer dan kwaliteit:
een nieuwe visie op cultuurbeleid (2013-2016) staat omschreven waarom de Rijksoverheid waarde hecht
aan cultuureducatie: “Cultuureducatie brengt kinderen en jongeren in aanraking met de rijkdom van
cultuur. Het stimuleert hun creativiteit en vergroot hun historisch bewustzijn. (...) Het kabinet vindt
cultuureducatie belangrijk: voor persoonlijke ontwikkeling en voor de creativiteit van onze samenleving
als geheel. Ook de Raad voor Cultuur hecht groot belang aan educatie en wijst erop dat de ‘onderzoekende
houding’ die kinderen daardoor ontwikkelen, van groot belang is voor onze kennissamenleving.”14
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3.4.4 Cultuur als intrinsieke verantwoordelijkheid van gemeenten
De spagaat van gemeenten tussen ‘wat moet’ en ‘wat kan’ op het gebied van kunst, cultuur en cultuureducatie mag duidelijk zijn. De eerder aangehaalde Cor Wijn hield ter gelegenheid van de ondertekening
van het Cultuurarrangement 2009-2012 in Utrecht een lezing waarin hij de inconsistentie met betrekking
tot kunstbeleid illustreert: “Als het gaat om het kunstbeleid van gemeenten, doet zich een interessante
paradox voor. In verkiezingsprogramma’s neemt cultuur meestal een bescheiden plaats in. En bij Collegeonderhandelingen wordt de portefeuille Cultuur vaak als één van de laatste verdeeld. Daar komt bij dat als
er bezuinigd moet worden, er vaak eerst naar de cultuursector wordt gekeken omdat daar subsidies in omgaan die relatief makkelijk te beëindigen zijn. Maar, wat interessant is, is dat tegelijkertijd de kunstsubsidies
macro gezien al vanaf de jaren tachtig gestaag groeien. En dat aangekondigde bezuinigingen bijna nooit
gerealiseerd worden! Verder blijkt de cultuurportefeuille een prima methode voor bestuurders om veel in
de krant te komen.”15
Cor Wijn haalt de bestuurskundige Gerrit van Poelje aan, één van de grondleggers van de bestuurskunde
in Nederland: “Hij kwam o.a. uit bij twee elementen die onlosmakelijk met het ‘zijn’ van een gemeente
verbonden zijn. Hij stelde dat de gemeente bij uitstek kan optreden als bevorderaar van lokale gemeenschapsvorming. En hij stelde dat de gemeente van nature een cultuurpolitieke verantwoordelijkheid heeft.
(…) Cultuurbeleid is voor een lokale gemeenschap - zo stelde van Poelje - is cruciaal. Het ligt feitelijk aan de
wortel van het functioneren van iedere gemeenschap, iedere gemeente. Misschien daarom, omdat dit zo
evident is, is deze verantwoordelijkheid nooit in een wet vastgelegd.” (…) “Je zou dus kunnen zeggen dat
er sprake is van een intrinsieke verantwoordelijkheid. Geen taak dus die voortvloeit uit de wet, maar een
verantwoordelijkheid die wezenlijk is verbonden met het ‘zijn’ van een gemeente.”16

3.4.5 Waarde van beleidsvrijheid
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Zoals Wijn al zei; in tijden van crisis wordt er makkelijk gekort op kunst en cultuur door het gebrek
aan wettelijke verplichtingen op dit gebied. Dit wordt bevestigd door een onderzoek dat DSP-groep
(in opdracht van het ministerie van OCW) in 2010 uitvoerde naar de bezuinigingen van gemeenten en
provincies op kunst en cultuur. Het ontbreken van wettelijke taken op het gebied van kunst en cultuur
wordt door gemeenten opgegeven als overweging om te bezuinigen op dit gebied.17
Het gebrek aan een wettelijk kader voor kunst en cultuur kan volgens Wijn ook een groot voordeel zijn:
“Over de verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies voor de kunsten is dus in wettelijke zin weinig
geregeld. Dat heeft ook iets heel moois! (...) Het is één van de laatst overgebleven vrijplaatsen voor autonoom beleid voor de lagere overheden. En in die zin een oase, een weldadige enclave te midden van alsmaar
voortwoekerende regelzucht op allerlei andere maatschappelijke terreinen zoals de zorg, het onderwijs en
de sociale zekerheid. Waar op bijna iedere beleidsterrein alles door regels is bepaald, is de kunstensector
nog vrij! Dat is een groot goed en iets heel bijzonders. (...) Die grote speelruimte op het terrein van de kunsten vraagt óók iets bijzonders van gemeenten en provincies. Het vraagt om eigen ideeën, eigen initiatief
en eigen verantwoordelijkheid wat betreft het vormgeven van die vrijheid. Het vraagt dus om bestuurders
en volksvertegenwoordigers die geïnspireerd zijn en die iets willen. Dat is eigenlijk een prachtig gegeven.
En, in combinatie met wat net gezegd is over de intrinsieke verantwoordelijkheid van lokale bestuurders,
een heel mooi vertrekpunt om beleid te maken!”18

C. Wijn (2009), De intrinsieke verantwoordelijkheid van gemeenten voor cultuur, 1.
Ib., 2.
A. Boogaart en A. van der Horst (2011), Bezuinigingen van gemeenten en provincies op kunst en cultuur, 14.
18
C. Wijn (2009), De intrinsieke verantwoordelijkheid van gemeenten voor cultuur, 3.
15

16
17

3.5 	Cultuureducatie op provinciaal niveau
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De visie en het beleid van provincies heeft direct en indirect invloed op de beleidsvoering van
gemeenten ten aanzien van cultuureducatie. De gemeenten die in dit onderzoek zijn betrokken,
vallen in de provincies Gelderland en Overijssel. In deze provincies is beleid op het gebied van
cultuureducatie als volgt vastgesteld:

3.5.1

Gelders cultuureducatiebeleid

‘Investeren in kunst en cultuur is investeren in de samenleving’, schreef (toenmalig) gedeputeerde
voor cultuur in Gelderland Hans Esmeijer, in het voorwoord van de provinciale cultuurnota ‘Meer
verbindingen’. De provincie Gelderland investeert in kunst en cultuur, en heeft de intentie dat te blijven
doen, samen met partners in het veld en samen met andere overheden.
Cultuureducatie is een belangrijk speerpunt in het cultuurbeleid van de provincie Gelderland. EDU-ART
heeft als provinciale ondersteuningsinstelling de opdracht gekregen scholen, gemeenten en culturele
instellingen te adviseren en ondersteunen bij het invulling geven aan hun cultuureducatieve taken.
De provincie Gelderland stelt dat gemeenten steeds meer verantwoordelijk zijn voor de cultuureducatie
in hun eigen gemeente. Daarom hebben zij de bemiddelingstaak van EDU-ART afgebouwd en deze overgedragen aan lokale coördinatiepunten cultuureducatie. Scholen kunnen daar cultuureducatieve
projecten uit hun eigen omgeving inkopen, waardoor de regionale / lokale culturele infrastructuur
wordt versterkt. De provincie wil in iedere regio een dergelijk coördinatiepunt, maar stelt daar als voorwaarde aan dat er onder de betreffende gemeente voldoende draagvlak voor een dergelijk coördinatiepunt moet zijn, omdat zij uiteindelijk de verantwoordelijkheid over cultuureducatie over moeten nemen.

In het onderzoek ‘Meer verbindingen of verkeerd verbonden?’ van Bureau ART wordt gesteld dat de
provincie Gelderland ten aanzien van zowel de coördinatiepunten cultuureducatie als Cultuurpact
weinig voorwaarden stelt aan de gemeenten.19 Voor zover er in beschikkingen voorwaarden worden
geformuleerd, hebben deze vooral betrekking op het proces en niet op de inhoud of de prestaties.
Dat levert een grote mate van autonomie op om op lokaal en regionaal niveau invulling te geven aan
zowel de coördinatiepunten cultuureducatie als aan Cultuurpact, maar dat betekent ook dat de
uitwerking per regio sterk verschilt. Hierdoor ontstaat - concluderen de onderzoekers van Bureau ART te weinig sturing en samenhang in het gevoerde beleid.

3.5.2 Overijssels cultuureducatiebeleid
Cultuureducatie is een van de drie speerpunten in het Overijsselse programma voor cultuurbereik
Overal!Overijssel. De provincie richt zich hierbij op leerlingen in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs omdat ze het belangrijk vindt kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met cultuureducatie. In de cultuurnota Samen &Overijssel (2009-2012) wordt de waarde
van cultuureducatie ook omschreven: “Cultuureducatie leert ons de verschillende culturen in de wereld
om ons heen beter begrijpen en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de participatie en sociale
cohesie in de Overijsselse samenleving.”20

19
20

K. Klomp, et.al (2010), Meer verbindingen of verkeerd verbonden?, 3.
Provincie Overijssel, Zorg en Cultuur (2008), Samen & Overijssel, 47.
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Daarnaast staat de provincie Gelderland een samenwerking met de bestuurlijke partners voor. Dat
gebeurt enerzijds met de vier grote steden Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen (in het kader van
het programmafonds Cultuurparticipatie), anderzijds met de overige gemeenten in het kader van de
uitvoering regionaal cultuurbeleid onder de naam Cultuurpact. Elke vier jaar bepalen de deelnemende
gemeenten de thema’s waar de nadruk op komt te liggen (waaronder ook cultuureducatie); daarna
worden projecten geïnitieerd die bijdragen aan de invulling van dit thema. Door Cultuurpact te ondersteunen wil de provincie Gelderland de culturele dynamiek in de regio versterken, samen met gemeenten beleid ontwikkelen voor de lange termijn en wil de provincie aansluiting vinden bij ‘eigen’ projecten.
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Doelen van het provinciale beleid en het participatieprogramma zijn het verhogen van het aantal
cursisten in instellingen voor buitenschoolse cultuureducatie, het ondersteunen van de ontwikkeling
van cultuureducatieve projecten en het stimuleren van gemeenten om binnen- en buitenschoolse
cultuureducatie op te nemen (‘meer te verankeren’) in hun beleid.
De provincie vindt het niet bij haar rol passen om zich rechtstreeks tot het onderwijs te richten, maar
bedeelde in 2009 gemeenten een regierol op dit gebied toe. Om gezamenlijk de kwaliteit van cultuureducatie te waarborgen maakte de provincie met alle gemeenten (bestuurlijke) afspraken en KCO kreeg
als provinciale steunfunctie-instelling de opdracht gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van
hun regierol op het gebied van cultuureducatie. De verankering van cultuureducatie in (het beleid van)
gemeenten in Overijssel is het doel van deze ondersteuning. Daarnaast ziet de provincie een belangrijke rol weggelegd voor de Oost-Nederlandse kunst- en erfgoedinstellingen met betrekking tot het
onderwijs en de ontwikkeling van educatief aanbod. Door jeugdtheatergezelschappen producties over
bepaalde thema’s te laten ontwikkelen wordt tenslotte een verbinding met het Overijsselse jeugdbeleid
gemaakt.

3.6 	Kwaliteit van cultuureducatie
Het speerpunt van het toekomstige Rijksoverheidsprogramma ten aanzien van cultuureducatie is
(het vergroten van) de kwaliteit van cultuureducatie. Dit punt zal de komende jaren in het hele cultuureducatieve veld (van onderwijs tot instellingen en overheden) op enige wijze terug te vinden zijn. Het
streven naar verbetering is vooral gericht op de inhoudelijke kwaliteit van cultuureducatie, zoals dat op
school- of instellingsniveau plaatsvindt. Momenteel worden ten behoeve van dit beleidsuitgangspunt
een aantal initiatieven ontwikkeld, waarmee de kwaliteit van cultuureducatie kan worden gemeten en
gewaarborgd. Twee belangrijke initiatieven zijn het programma Cultuur in de Spiegel, ontwikkeld door
o.a. Barend van Heusden van de Rijksuniversiteit Groningen21 en het ‘Kwaliteitskader cultuureducatie
door culturele instellingen’22 dat Oberon in samenspraak met enkele experts ontwikkelde.
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3.6.1 Gemeenten en kwaliteit van cultuureducatie
Het is moeilijk iets te zeggen over de mate waarin gemeenten invloed hebben of kunnen hebben op
de kwaliteit van cultuureducatie (in het onderwijs). Zoals eerder geconcludeerd werd, zijn er geen
wettelijke verplichtingen ten aanzien van cultuureducatie en bemoeien gemeenten zich (in principe)
niet met de inhoud van onderwijs. Zowel de gemeenten als het onderwijs genieten veel autonomie
op dit gebied, waarbij gemeenten vooral in de randvoorwaardelijke sfeer opereren.
Staatssecretaris Zijlstra doet geen uitspraken over de (beoordeling van de) kwaliteit van cultuureducatie, maar heeft zijn beleidsintentie neergelegd bij een onafhankelijke instantie die geacht wordt
een oordeel te kunnen vellen over mate van kwaliteit van cultuureducatie in het onderwijs: de onderwijsinspectie. Derhalve is de conclusie gerechtvaardigd dat gemeenten in principe geen taak hebben
op het gebied van het bewaken van kwaliteit van cultuureducatie- tenzij zij hierin taken voor zichzelf
zien weggelegd en hierover afspraken hebben gemaakt met de culturele partners.
Vanuit deze gedachte is in dit onderzoek niet uitgegaan van de verankering van cultuureducatie in
gemeenten als maat voor de kwaliteit van cultuureducatie, maar als maat voor de kwaliteit van cultuureducatiebeleid. Hierbij gaat het zowel om binnenschoolse als buitenschoolse cultuureducatie.
In het volgende hoofdstuk wordt deze beleidsmatige onderlegger voor de verankeringsmaat voor
gemeenten uitgewerkt.

21

Zie: https://www.cultuurindespiegel.nl
Zie: C. Oomen, M. Reinink en M. van der Grinten (2011). Kwaliteitskader cultuureducatie door culturele instellingen.
Indicatoren en gebruik in de praktijk. Utrecht: Oberon
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4 	De basis van de maat:
de beleidscyclus
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Beleid; Het behandelen of wijze van behandelen van een zaak, bestuur met betrekking
tot de gevolgde beginselen of gedragslijn, thans met name in zaken van staat en oorlog,
van de overheid, een overheidsorgaan enz.
Bron: Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandsche taal (1992)
Het wettelijke of bestuurlijke kader biedt geen houvast als het gaat om het ontwikkelen van een
maat die de mate aangeeft waarin cultuureducatie in het gemeentelijk beleid verankerd is. Het biedt
onvoldoende context om tot een passende maat voor alle gemeenten te komen, aangezien er geen
(algemeen) verplichtend karakter aan cultuureducatie gebonden is.

Gemeenten zijn op het gebied van cultuureducatie voornamelijk voorwaardenscheppend bezig.
Een verankeringsmaat voor cultuureducatiebeleid in gemeenten heeft dus betrekking op de manier
waarop deze voorwaarden gestalte krijgen. Hoe geven gemeenten bijvoorbeeld vorm aan de relatie
met culturele aanbieders en het onderwijs om hun eigen ambities en beleid op het gebied van cultuureducatie te verwezenlijken? Juist een beleidscyclus kan inzichtelijk maken in hoeverre de verschillende
fasen in het beleidsvoeringsproces worden doorvertaald in passende randvoorwaarden. Dat kan een
beeld opleveren van de manier waarop gemeenten het verstrekken van de noodzakelijke randvoorwaarden in het eigen beleid hebben vastgelegd- oftewel, hoe cultuureducatie in het beleid van de
gemeente verankerd is.
Bij het meten van de verankering van beleid is uitgegaan van de veronderstelling dat het volgen van een
beleidscyclus maatgevend is voor het uitvoeren van ‘goed’ beleid. Met ‘goed’ beleid op het gebied van
cultuureducatie wordt in dit geval bedoeld: een bepaalde mate van invulling van de beleidsprocessen in
de cyclische beleidsvoering van de gemeente. Leidend voor deze processen zijn de vragen:
- Welke rol hebben gemeenten bij de uitvoering van cultuureducatie door de culturele instellingen en
de scholen die in de gemeente aanwezig zijn?
- Hoe geven ze richting aan deze rol? Welke factoren zijn hierin bepalend?
- Hoe geven gemeenten vorm aan de relatie met culturele instellingen en het onderwijs,
met betrekking tot hun eigen doelstellingen op het gebied van cultuureducatie?
- Hoe hebben ze deze aanpak in hun gemeentelijk beleid vastgelegd?
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Wat kenmerkt echter alle gemeenten? Wat is (de primaire taak van) een gemeente? Een gemeente is
een zelfstandige bestuurseenheid. Iedere gemeente voert beleid uit op taken die zij verplicht is uit te
voeren of die zij zelf van belang acht. Het voeren van beleid verloopt doorgaans volgens een vastgelegd
stramien, welke veelal is getheoretiseerd in wetenschappelijke disciplines als bestuurs- en beleidskunde.
Dit kan gebruikt worden als een contextueel kader: het meten van verankering van beleid op het gebied
van cultuureducatie op basis van (theorie over) het beleidsvoeringsproces.
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4.1 	Wat is beleid?
Bij het uitwerken van de beleidscyclus rijst als eerst de vraag ‘Wat is beleid?’. De Dikke van Dale
definieert beleid als volgt: ‘Het behandelen of wijze van behandelen van een zaak, bestuur met
betrekking tot de gevolgde beginselen of gedragslijn, thans met name in zaken van staat en oorlog,
van de overheid, een overheidsorgaan enz.’23 Vertaald naar een meer gangbare definitie: “Beleid is het
vaststellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang.”24 Bij voorkeur zijn ook plaats
en tijd omschreven. Onder beleid wordt dus verstaan: bewust en systematisch handelen, met gebruikmaking van de daartoe geëigende middelen, met een duidelijk omlijnd doel voor ogen, waar stapsgewijs
naartoe wordt toegewerkt. De middelen, ook wel instrumenten genoemd, kunnen bestaan uit geld,
voorlichting, wettelijke maatregelen, overleg, handhaving, inzet ambtenaren, enzovoorts. Ook tussen
de middelen moet samenhang bestaan als gewerkt wordt aan een centraal doel.

4.2 	De beleidscyclus
Beleid kent een eigen dynamische cyclus. Simpel gezegd: het komt ‘ergens’ tot stand, het wordt
uitgevoerd en het wordt bijgesteld. Beleid is dus geen statisch fenomeen. Het is gebruikelijk het beleidsproces in verschillende fasen te verdelen. Hiervoor zijn verschillende modellen bedacht die in aanleg
niet veel van elkaar verschillen. Eén van de meer gangbare modellen kent de achtereenvolgende fasen:25
- agendavorming
- visievorming
- beleidsontwerp
- beleidsuitvoering
- beleidsevaluatie
- beleidsbeëindiging
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Indien na de beleidsevaluatie het bestaande beleid wordt aangepast of nieuw beleid wordt gevormd,
is er sprake van een leerproces. De beleidscyclus start dan weer opnieuw.

“Als je niets aan
cultuureducatie doet,
weet over twintig jaar
geen enkel schoolkind meer
iets over zijn omgeving.”
Brigitte van Veggel, beleidsmedewerker gemeente Renkum
G. Geerts (red.) (1992), Van Dale’s Groot woordenboek, 307
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Beleid
25 
Gebaseerd op de theorie in de publicatie ‘Beleidsonderzoek in Nederland - kennis voor beleid; ontwikkeling van een professie’ door prof. dr. P.H.M. van Hoesel,
prof. F.L. Leeuw en Dr. J.W.M. Mevissen. Assen, Koninklijke van Gorcum, 2005
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Figuur 1 Schematische weergave beleidscyclus
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In het advies ’Slagvaardig Bestuur’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur wordt ook specifiek aan het
volgen van een beleidsvoeringscyclus gerefereerd als middel om slagvaardig en sterk bestuur mogelijk
te maken: “Slagvaardigheid betreft dus niet alleen een doelmatige en doeltreffende implementatie van
beleid. Het is een kwaliteit die binnen alle domeinen van het openbaar bestuur en in alle fasen van de
beleidscyclus zichtbaar moet zijn. (...) Het is cruciaal om in alle fases van de beleidscyclus tot verbetering
te komen.”26
De beleidscyclus is, in sterk vereenvoudigde vorm, vergelijkbaar met de zogenaamde Deming-circle27.
De Deming-circle is in eerste aanleg ontwikkeld als instrument voor kwaliteitsmanagement. De cirkel
beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in processen en organisaties van toepassing zijn.
Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.
De vier activiteiten in deze cyclus zijn:
PLAN : 	Opstellen van een plan voor de uitvoering van processen en het vaststellen van normen en
concrete doelstellingen.
DO :
Uitvoering van de geplande processen.
CHECK : 	Controle van de processen op de uitvoering en het registreren van afwijkingen op de norm.
Het meten van de beoogde resultaten.
ACT : 	Evaluatie van afwijkingen en resultaten en het formuleren van vervolgacties. Indien nodig:
herontwerp van de processen voordat deze opnieuw worden uitgevoerd.
26
27

Raad voor het Openbaar Bestuur (2009), Slagvaardig bestuur. 14.
Zie: E.W. Deming (1981), Management of Statistical Techniques for Quality and Productivity. Washington, DC: privately printed.
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beleidsbeëindiging
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Kern van deze cyclus is dat elke medewerker aan een (productie-) proces op deze manier in staat is om
zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren.
De reden dat de Deming-circle hier aangehaald wordt, is dat het principe van het kwaliteitsbewakingssysteem zoals Deming heeft ontworpen grote parallellen vertoont met de fasen in de beleidsvoeringscyclus zoals eerder beschreven. De verschillende fasen komen in meer of mindere mate overeen met de
activiteiten in het Deming-circle proces. In principe zou je de fasen van de beleidsuitvoering dus ook op
kwaliteit kunnen toetsen, mits duidelijk beschreven wordt welke activiteiten binnen welke fasen plaatsvinden en hoe deze worden beoordeeld. In de volgende subhoofdstukken worden deze fasen in het
beleidsvoeringproces van gemeenten (met betrekking tot cultuureducatie) verder uitgewerkt.

4.3 	De fasen in de beleidscyclus
nader belicht
Hoe past beleid op het gebied van cultuureducatie binnen de verschillende fasen in het beleidsvoeringsproces? Er wordt van uitgegaan dat aan de beleidscyclus een stadium voorafgaat, dat leidt tot de
totstandkoming van datzelfde beleid: de aanleiding. Dit is in strikte zin geen fase, maar een vertrekpunt.

Vertrekpunt: Aanleiding beleid
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Volgens de gangbare theorieën komt beleid tot stand op basis van een maatschappelijk probleem of
signaal. Dit signaal geeft voor de politiek aanleiding om dit punt op de agenda te zetten. In het geval
van cultuureducatie hoeft hier niet noodzakelijkerwijs sprake van te zijn. Er kan ook een andere aanleiding zijn om cultuureducatie als aandachtspunt te bestemmen. Er kan sprake zijn van een convenant dat
gesloten is met Rijk, provincie of Fonds voor Cultuurparticipatie of er kunnen verplichtingen van andere
aard zijn om tot beleid op het gebied van cultuureducatie over te gaan. Wat het in ieder geval niet is, is
een verplichting van Rijkswege om cultuureducatie op de agenda te zetten. Ook de beleidsvoornemens
van het Rijk zijn niet bepalend voor een gemeente om iets met cultuureducatie te doen. Gemeenten
voeren immers autonoom beleid. Gemeenten kunnen cultuureducatie wel belangrijk genoeg vinden
om het op de politieke agenda te zetten. Op basis hiervan worden in een later stadium visie, doelen en
randvoorwaarden vastgesteld.

Fase 1: Agendavorming
In het geval een gemeente zichzelf een taak heeft toebedeeld op het gebied van cultuureducatie, is
de vraag: hoe wordt dit in het gemeentelijk beleid opgenomen? Afhankelijk van het gesloten coalitieakkoord en de vraag in hoeverre men cultuureducatie prioriteert, zal het al dan niet een plek op de
politieke agenda krijgen. Als cultuureducatie een speerpunt van beleid is, of als cultuureducatie wordt
opgevoerd als middel om aan een bepaald maatschappelijk signaal tegemoet te komen, dan zal het vrijwel zeker op de lokale politieke agenda opduiken. Als cultuureducatie geen absolute prioriteit heeft is
de kans nog steeds groot dat het ergens in het gemeentelijk beleid opgenomen wordt, bijvoorbeeld als
onderdeel van het algemene kunst- en cultuurbeleid van de gemeente of in het onderwijsbeleid.
Gemeenten die geen belang hechten aan cultuureducatie zullen dit thema (logischerwijs) waarschijnlijk
niet op de (politieke) agenda hebben staan.

Fase 2: Visievorming
In deze fase vindt visievorming plaats. Er wordt een concreet beeld van een onderwerp - in dit geval cultuureducatie - voor de nabije toekomst beschreven. Idealiter is daarbij enerzijds aandacht voor toekomstige ontwikkelingen binnen de eigen gemeente en anderzijds de toekomstige ontwikkelingen in het
werkveld en eventuele wijzigingen in het overheidsbeleid. Deze exercitie levert een beleidsdoelstelling
op met het antwoord op de vraag: “Wat wil onze gemeente bereiken met cultuureducatie?”

Fase 3: Beleidsontwerp
In deze fase wordt de visie uit fase 2 verwoord in een beleidsontwerp, doorgaans in de vorm van een
beleidsplan of -nota. In het geval van cultuureducatie kun je hier spreken van een cultuurnota, een beleidsplan kunst en cultuur of wellicht een afzonderlijk beleidsplan cultuureducatie. Er worden voorstellen beschreven van één of meerdere beleidsmaatregelen die geacht worden in voldoende mate bij te
dragen aan het realiseren van de in fase 2 genoemde beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen worden
idealiter ‘SMART’ geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Ook wordt
hier een aanzet gedaan voor de uitvoering van deze maatregelen. De randvoorwaarden worden vastgesteld, er wordt beschreven welke middelen men hiertoe wil inzetten (in de vorm van geld, expertise,
etc.) en wie of welke organisatie/partner welke taak krijgt toebedeeld.

27

Fase 4: Beleidsuitvoering
In deze fase neemt de gemeenteraad op basis van de ambtelijke voorstellen of het beleidsontwerp
uit de vorige fase een besluit over de voorgestelde maatregelen. Het plan of de nota ligt vast voor de
komende x-aantal jaren. De beleidsmaatregelen, zoals verwoord in fase 3 en vastgesteld, worden voorbereid en geïntroduceerd bij de uitvoerders van dat beleid. Dat zijn niet alleen ambtenaren die belast
zijn met de uitvoering van het beleid, maar ook culturele instellingen/aanbieders en eventuele andere
partners die een specifieke taak of functie toebedeeld hebben gekregen om de doelstellingen met
betrekking tot cultuureducatie te realiseren of er anderszins aan bij te dragen. Het kan een voortzetting
van ‘oud’ beleid zijn, ‘oud’ bijgesteld beleid of geheel nieuw beleid. De uitvoering van het beleid duurt
zo lang als het vastgestelde beleid voorschrijft. Dat hoeft niet per se in de vierjaarlijkse zittingsduur van
een gemeenteraad te zijn; een cultuurnota kan bijvoorbeeld ook acht of tien jaar bestrijken.

Fase 5: Beleidsevaluatie
In deze fase vindt de evaluatie plaats: er wordt nagegaan of de beleidsdoelen zoals vastgesteld in het
beleidsontwerp (de doelstellingen uit het beleidsplan of de cultuurnota) ook daadwerkelijk behaald
zijn. Doorgaans wordt bij evaluaties in eerste instantie gekeken naar de mate waarin de doeleinden van
het beleid zijn bereikt en tegen welke kosten dat is gebeurd. Soms worden ook andere evaluatiecriteria
gehanteerd, bijvoorbeeld de effecten die een bepaalde beleidsinterventie heeft gesorteerd. In sommige
gevallen wordt het beleid niet alleen intern geëvalueerd, maar gebeurt dat ook in samenspraak met
direct betrokken actoren zoals onderwijs en culturele instellingen.

Als blijkt dat de beleidsdoelen in onvoldoende mate worden behaald, belandt het (hoogstwaarschijnlijk)
opnieuw op de beleidsagenda waarmee een nieuwe beleidscyclus wordt ingezet. Ook is het mogelijk
dat de beleidsdoelen worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat blijkt dat deze doelen niet haalbaar zijn of
omdat ze niet concreet of ‘SMART’ genoeg zijn geformuleerd. In een enkel geval is het beleid geslaagd
en het maatschappelijke probleem opgelost. In dat geval kan er sprake zijn van beleidsbeëindiging en
wordt het item van de politieke agenda afgevoerd. Of dat in het geval van cultuureducatie ook het geval
zal zijn, is grotendeels afhankelijk van de mate waarin de gemeente cultuureducatie prioriteert, zie
‘aanleiding beleid’.
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Fase 6: Beleidsbeëindiging of nieuwe agendavorming
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Het mag voor zich spreken dat dit een ideaaltypische constructie is. In de praktijk zijn allerlei shortcuts
mogelijk, worden fasen overgeslagen of samengevoegd. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen
dat beleid daardoor minder zorgvuldig tot stand komt. De tijdspanne waarin één en ander plaatsvindt,
kan sterk wisselen. Het kan gaan om de zittingsduur van een college, maar het kan evengoed een
beleidsplanperiode bestrijken. Ook kunnen er verschillende cycli onafhankelijk van elkaar opereren,
ook op het gebied van kunst en cultuur of cultuureducatie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een
urgente ontwikkeling een extra interventie vereist, of als op ad hoc basis nieuwe prioriteiten worden
gesteld. Het verandert niets aan de opzet van de cyclus: bij iedere interventie kan een beleidscyclus
gedeeltelijk of geheel van toepassing zijn.
Nu de basis van het beleidsvoeringsproces in relatie tot cultuureducatie is beschreven, kunnen de
meetpunten in de cyclus worden vastgesteld. In het volgende subhoofdstuk worden die meetpunten,
of indicatoren, nader verkend.

4.4 	Verankering aan de hand
van indicatoren
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De mate van verankering van cultuureducatie in het continue beleidsproces van de gemeente wordt
gemeten aan de hand van een aantal indicatoren. Een indicator is een meetbaar fenomeen dat een
signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit.28 Hierbij wordt de
volgende definitie van kwaliteit gehanteerd: Een vastgesteld aspect van de beleidsvoeringscyclus dat
is geborgd in het continue beleidsproces van de gemeente, dat betrekking heeft op de uitvoering van
de doelstellingen die ten aanzien van cultuureducatie zijn vastgesteld.
Er bestaan verschillende soorten indicatoren, zoals procesindicatoren (die verwijzen naar een proces)
en outputindicatoren (die verwijzen naar een zeker resultaat). Het in dit onderzoek gehanteerde model
is gebaseerd op prestatie-indicatoren op basis van succesbepalende factoren, de zogenoemde kritische
succesfactor29. Een succesbepalende factor is te definiëren als een factor of beleidsaccent dat voor de
organisatie continuïteitsbepalend is. Succesbepalende factoren herbergen een aantal vaste aspecten in
zich zoals: het moet afgeleid zijn van de visie van de organisatie, het moet meetbaar resultaat opleveren
en het moet een zekere mate van continuïteit waarborgen. Een prestatie-indicator is een meetpunt dat
een indicatie geeft over het succes of falen van die succesbepalende factor òf van het functioneren van
een proces. De prestatie-indicatoren in dit model hebben grotendeels betrekking op dit laatste, meer
specifiek: het proces van beleidsvoering op het gebied van cultuureducatie.
In de fasen van de beleidscyclus, zoals in het vorige subhoofdstuk beschreven, worden al een aantal
voorzetten gedaan met betrekking tot de invulling van de indicatoren: visievorming, beleidsvorming en
evaluatie. Deze aspecten zijn zeer bruikbaar in de totstandkoming van een indicatorenset. De andere
indicatoren worden meer toegeschreven aan de processen die binnen de bewuste fasen plaatsvinden.
Zo staan binnen de fase ‘beleidsontwerp’ de afspraken met de culturele partners die bijdragen aan de
doelstellingen van het beleid centraal.

28
29

Zie: http://www.qualiteit.nl/indic.htm.
De schets van deze theorie is ontleend aan: C.T.B. Ahaus en F.J. Diepman (2010), Balanced Scorecard & INK Managementmodel, Deventer: Uitgeverij Kluwer.

4.4.1 De uitwerking in meetbare indicatoren
In dit onderzoek wordt de verankering van cultuureducatie in het gemeentelijk beleidsproces als
volgt gedefinieerd:
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Gemeenten hebben cultuureducatie in het beleidsproces verankerd als:
- Ze een heldere aanleiding voor beleid op het gebied van cultuureducatie hebben verwoord.
- Ze een visie op cultuureducatie hebben geformuleerd en vastgelegd.
- Ze anticiperen op de ontwikkelingen in het werkveld.
- Ze beschikken over een beleidsplan waarin cultuureducatie specifiek beschreven staat.
- Ze intern voorzien zijn van expertise.
- Ze beschikken over draagvlak voor cultuureducatie.
- Ze structurele afspraken hebben gemaakt met het lokale cultuureducatieve veld met
betrekking tot onderlinge afstemming.
- Ze structurele afspraken hebben gemaakt met het lokale cultuureducatieve veld met
betrekking tot financiële ondersteuning.
- Ze structurele afspraken hebben gemaakt met het lokale cultuureducatieve veld met
betrekking tot coördinatie, ondersteuning en advies.
- Ze stelselmatig hun beleid evalueren (in samenspraak met de partners) en de resultaten
hieruit gebruiken om richting te geven aan (nieuw) cultuureducatief beleid.
Het gaat dus om actieve, structurele waarborging van de randvoorwaarden in het cultuureducatieve
beleid van de gemeente. Als hier sprake van is, is cultuureducatie verankerd in het gemeentelijke beleid.
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Bovenstaande punten, die de verankering van cultuureducatie in het beleidsvoeringsproces van de
gemeente aangeven, resulteren in tien verschillende indicatoren. Alle fasen in het beleidsvoeringsproces worden door minimaal één indicator gedekt; de beleidsuitvoering zelfs door drie verschillende
indicatoren. Deze drie indicatoren hebben allemaal betrekking op structurele afspraken maar kennen
ieder een ander onderwerp dat nauw samenhangt met randvoorwaardelijke aspecten. De indicatoren
‘expertise’ en ‘draagvlak’ zijn niet zozeer terug te leiden tot een enkele beleidsfase, maar hebben een
‘over-all’ functie: draagvlak en expertise zijn in alle fasen nodig om het proces als geheel tot een goed
einde te brengen.
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De tien indicatoren worden als volgt beschreven, met daarbij de bijbehorende kritische succesfactor:
1
Aanleiding
Wat is de overweging geweest om cultuureducatie op de politieke agenda te plaatsen?
Kritische succesfactor: Kunnen verwoorden wat de aanleiding voor beleid op het gebied van
cultuureducatie is.
2
Anticiperen op ontwikkelingen
In hoeverre spelen gemeenten in op (actuele) ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie?
In hoeverre staan deze ontwikkelingen op de lokale politieke agenda?
Kritische succesfactor: Het opnemen van (actuele) ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie
in het beleidsvoeringsproces.
3
Visie
In hoeverre beschikken de gemeenten over een (vastgelegde) visie op cultuureducatie?
Kritische succesfactor: Aanwezig zijn van een schriftelijk vastgelegde visie op cultuureducatie.
4
Beleidsplan
In hoeverre beschikken de gemeenten over een vastgesteld beleidsplan op het gebied van
cultuureducatie, en in welke vorm?
Kritische succesfactor: Aanwezig zijn van een beleidsplan cultuureducatie of een paragraaf over
cultuureducatie in de cultuurnota.
5
Afstemming
In welke mate is er sprake van afstemming met lokale partners op het gebied van cultuureducatie:
het onderwijs en culturele instellingen?
Kritische succesfactor: overleg en afstemming op structurele basis.
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6
Financiën
In welke mate is er sprake van financiële ondersteuning van lokale partners op het gebied van
cultuureducatie: het onderwijs en culturele instellingen?
Kritische succesfactor: financiële ondersteuning op structurele basis.
7
Ondersteuning
In welke mate is er sprake van ondersteuning van lokale partners op het gebied van cultuureducatie (onderwijs, culturele instellingen) op het gebied van coördinatie, advies en beschikbaar stellen van expertise?
Kritische succesfactor: ondersteuning op het gebied van coördinatie, advies en expertise op structurele
basis.
8
Evaluatie
In welke mate is er sprake van structurele evaluatie: beleidsmatig, in samenspraak met lokale partners op
het gebied van cultuureducatie, en met welk doel?
Kritische succesfactor: Stelselmatige evaluatie van beleidsuitvoering en resultaten, op basis hiervan
komen tot input voor nieuw beleid of beleidsbeëindiging.
9
Expertise
Hoeveel expertise hebben de ambtenaren die zich bezig houden met cultuureducatie, op dit terrein?
Kritische succesfactor: Relevante opleiding of meerdere jaren werkervaring.
10 Draagvlak
In hoeverre bestaat er binnen het gemeentelijk apparaat draagvlak voor cultuureducatie?
Kritische succesfactor: Aanwezig zijn van voldoende kennis en interne uitwisseling, een constructieve
houding ten opzichte van cultuureducatie en de mate van handelen hiernaar.

Deze indicatoren verwerkt in het beleidscyclusmodel ziet er als volgt uit (schematisch weergegeven):
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Figuur 2 Schematische weergave beleidscyclus met indicatoren
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Deze indicatoren worden door middel van het bijbehorende onderzoek gemeten. De vragen in het
onderzoek refereren aan deze indicatoren. Per indicator is een maximumscore van 1 mogelijk. De
maximaal haalbare score voor de verankeringsmaat is 10, de minimale score 0. Gemeenten die een
maximumscore van 10 halen, hebben alle aspecten van het beleidsvoeringsproces op het gebied van
cultuureducatie verankerd in het beleid van de gemeente.
Een nuancering is echter op zijn plaats: de maximumscore zal voor de gemeenten praktisch onhaalbaar
zijn. Dat is ook niet de insteek van het instrument. Het instrument geeft weer welke aspecten structureel
en welke niet zijn opgenomen zijn in het beleidsvoeringsproces. Het is aan de gemeente om hier - indien
gewenst - verbetering in aan te brengen. Daarbij is de veronderstelling dat het resultaat wenselijker is
wanneer alle aspecten wellicht niet in hun volledigheid gehaald zijn, maar wel in het proces opgenomen
zijn, dan dat sommige aspecten wel goed verankerd zijn en andere aspecten in het geheel niet.
De kwaliteit van de beleidsvoering staat dus voorop, niet de kwantiteit. Een gemeente met een groot
scala aan culturele voorzieningen of met veel geld voor cultuureducatie op de begroting, hoeft het
noodzakelijkerwijs niet ‘beter te doen’ dan een gemeente die dat allemaal niet heeft. Het gaat juist
om de mate van inbedding: structurele afspraken, vastgelegd beleid / visie, betrokkenheid van culturele
partners en onderwijsveld. Dus ook een kleine gemeente met weinig voorzieningen kan het ‘goed’
doen in deze maat.
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evaluatie
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5	Resultaten

Respons
Voor dit onderzoek zijn alle gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel (onder de
noemer ‘Oost-Nederland’) aangeschreven. De vragenlijst was zoveel mogelijk gericht aan de
beleidsmedewerker die cultuureducatie in de portefeuille heeft.

Tabel 1 Respons
Provincie

Aantal gemeenten

Aantal gereageerd

Responspercentage
per provincie

Gelderland*

55

24

43,6%

Overijssel

25

17

68,0%

Totaal

80

41

51,3%

N=41
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* De gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn kennen een gezamenlijke beleidsvoering.
Daarom zijn deze twee gemeenten als één enkele gemeente aangeschreven.
Een responstotaal van 51,3% is voldoende representatief. Dit responskader bestaat voor het grootste
deel uit gemeenten waar EDU-ART en KCO contacten mee onderhoudt, maar ook uit enkele gemeenten
die voor de organisaties ‘witte vlekken’ zijn. Het aandeel non-respons is 48,7%. De redenen om niet aan
het onderzoek mee te werken zijn voor een deel achterhaald: een aantal respondenten gaf aan geen
tijd te hebben om aan het onderzoek mee te werken of er werd aangegeven enigszins ‘onderzoeksmoe’
te zijn.
De resultaten van de gemeenten van Gelderland en Overijssel worden in dit onderzoek bij elkaar
genomen. In principe levert dit een onjuist beeld op per provincie. Omdat de respons in Gelderland
relatief lager is dan die in Overijssel, neemt Gelderland in de gegevens een kleiner aandeel in. Normaliter
(bij een 100%-score) zou de verhouding zijn: Gelderland 68,8%, Overijssel 31,2%. De verhouding is nu:
Gelderland 58,8%, Overijssel 41,5%. Om die reden wordt in dit onderzoek geen verder onderscheid
gemaakt per provincie, maar worden de gemeenten als één onderzoekskader genomen:
Oost-Nederland. In de bijlagen is een overzicht te vinden van de gemeenten die aan het onderzoek
hebben deelgenomen.

Gemeentegrootte
Er is in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen drie gemeentegroottes:
- Kleine gemeenten: tot 30.000 inwoners
- Middelgrote gemeenten: 30.000 tot 90.000 inwoners
- Grote gemeenten: meer dan 90.000 inwoners

Tabel 2 Responspercentage per gemeentegrootte

33

Respons aantal

Percentage in het
onderzoek

Percentage per
gemeentecategorie

Kleine gemeenten

18

43,9%

43,9%

Middelgrote
gemeenten

19

46,3%

59,4%

Grote gemeenten

4

9,8%

57,1%

Totaal

41

100%

N=41
Te zien is dat alle gemeentegroottes in voldoende mate vertegenwoordigd zijn in het onderzoek;
uit de relatieve percentages blijkt dat het merendeel van de middelgrote en grote gemeenten aan
het onderzoek heeft meegewerkt. Van de kleine gemeenten heeft iets minder dan de helft aan het
onderzoek deelgenomen.

Tabel 3 Aantal kernen
Het aantal kernen per gemeente is zeer divers, uiteenlopend van 1 tot 19.
Per categorie gemeentegrootte is dit gemiddeld:
Gemiddeld aantal kernen
in het onderzoek

Gemiddelde van het totaal

Kleine gemeenten

5

5,1

Middelgrote
gemeenten

6,6

6,8

Grote gemeenten

4,5

5,0

De meeste kernen komen voor bij de middelgrote gemeenten. Dit klopt redelijk met de gemiddelden
van alle gemeenten (tweede kolom); dit versterkt de representativiteit van het onderzoek. De veronderstelling is dat gemeenten met veel kernen een grotere spreiding van culturele voorzieningen hebben
dan gemeenten met minder kernen, of gemeenten die een duidelijke centrumkern hebben (wat zowel
bij veel grote gemeenten het geval is als bij gemeenten die een regionale centrumfunctie vervullen). De
vraag is of dit gegeven van invloed is op de mate van verankering. Die vraag zal verderop in het rapport
beantwoord worden.

Functie respondenten
90,2% van de respondenten vervult de functie van beleidsmedewerker. De exacte invulling van taken is
zeer divers. De meeste respondenten, 90%, hebben kunst en cultuur in het pakket; hiervan heeft 62,9%
dit aangevuld met taken op het gebied van:
- Sport (3x)
- Cultuurparticipatie (2x)
- Cultuureducatie (2x)
- Wonen, dorpshuizen en monumenten, recreatie en toerisme, amateurkunst, jeugd, leefbaarheid,
minimabeleid, participatie WWB-WMO, welzijn, cultuurhistorie en OAB/VVE (allen één maal genoemd).
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Twee respondenten hebben formeel geen kunst en cultuur in de portefeuille, maar richten
zich op onderwijs en op samenlevingszaken. 9,8% van de respondenten vervult niet de taak van
beleidsmedewerker, maar van:
- Beleidsondersteunend medewerker
- Coördinator team samenleving
- Medewerker cluster jeugd / onderwijs
- Senior adviseur cultuur

5.1

Aanleiding

Zoals geschreven in hoofdstuk 4 vindt er aan de fase van agenda- en beleidsvorming een cruciaal
moment plaats: de aanleiding van beleid. Gemeenten kennen - zoals eerder geconstateerd - niet de
verplichting van Rijks- of provinciewege om cultuureducatie op de agenda zetten, afgezien van die
gemeenten die zich door middel van afspraken of convenanten aan beleidsvoering gebonden hebben.
Gemeenten kennen een zekere autonomie als het gaat om beleid op het gebied van kunst en cultuur
(-educatie). De vraag is dan: Hoe belangrijk vinden gemeenten cultuureducatie?
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De VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, heeft een aantal factsheets voor gemeenten ontwikkeld, waaronder één met het onderwerp Cultuur en media. Zo probeert de VNG gemeenten te ondersteunen bij het maken van beleidskeuzes: “Cultuur en media zijn van belang voor de identiteit en het
profiel van een gemeente. In de afgelopen periode zijn bijvoorbeeld diverse lokale canons voor geschiedenis
en cultuur gemaakt. Daarnaast wordt meer en meer verbinding gelegd met andere beleidsterreinen ten
behoeve van sociale cohesie, economisch-toeristische potentie en/ of ruimtelijke planning.”30 Ook EDU-ART
heeft een aantal factsheets voor gemeenten ontwikkeld waarop de relatie tussen cultuureducatie en
gemeentelijk beleid op allerlei gebieden inzichtelijk wordt gemaakt.31

“Binnen onze gemeente wordt
cultuur ook gezien als een
oplossing voor allerlei problemen
die er spelen bij kinderen en gezinnen.
Cultuur(educatie) versterkt
de sociale cohesie.”
Marjon Hoogheid, beleidsmedewerker gemeente Culemborg

Vereniging van Nederlandse gemeenten (2010). Factsheet Cultuur en media. Zie: http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Factsheets_2010/
Factsheet_Cultuur_en_media.pdf.
Te downloaden via www.edu-art.eu/dossiers. Factsheets cultuureducatie en gezondheid, economie, jeugdbeleid, participatie en veiligheid.

30 

31 

Er zijn veertien mogelijke doelen genoemd waarbij de gemeenten konden aangeven welke doelen voor
hen belangrijk waren en welke doelen onbelangrijk.
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Grafiek 1 Hoe belangrijk vinden gemeenten de verschillende doelen?
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Iets meer dan de helft van de gemeenten vindt geen enkele doelstelling onbelangrijk. Eén gemeente
vindt daarentegen geen enkele doelstelling belangrijk. Inzoomend op de omvang van de gemeente,
is de constatering dat vooral de grote gemeenten veel doelstellingen belangrijk vinden en bijna geen
enkele doelstelling onbelangrijk. De kleine gemeenten maken hierin scherpere keuzes.

Verankering van cultuureducatie in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland Onderzoeksrapport

onbelangrijk
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Grafiek 2 In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen vier globale doelen van beleid.
Hoe scoren deze globale doelen achtereenvolgens?
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Culturele doelen tellen relatief het zwaarst voor kleine gemeenten. Middelgrote gemeenten vinden
ook sociaal maatschappelijke doelstellingen erg belangrijk. Grote gemeenten koppelen er vaker
economische doelen aan.
Er is een onderscheid te maken tussen gemeenten die beleid voeren ‘om het beleidvoeren’ en
gemeenten die daadwerkelijk nadenken over de aanleiding van hun beleid en de beargumentering
hiervan. In hoeverre denken de gemeenten daadwerkelijk na over waarom men beleid voert op het
gebied van cultuureducatie? Uit de resultaten is te zien dat iets meer dan een derde bewust nadenkt
over de relevantie van kunst en cultuur c.q. cultuureducatie voor het gemeentelijk beleid en deze
doorvertaalt naar het bepalen en vastleggen van een visie hierop. Hier wordt in het volgende
subhoofdstuk op verder gegaan.

5.2		Anticiperen op ontwikkelingen
Het spreekt voor zich dat gemeenten zich in hun beleidsvoering niet uitsluitend laten leiden door het
van tevoren vastgestelde beleid. Immers, er kan altijd een ontwikkeling zijn dat slagvaardig handelen
vereist. Op het gebied van kunst en cultuur of cultuureducatie zal dat niet anders zijn. Er kunnen dringende zaken aan de orde komen, zoals plotselinge bezuinigingen, maar ook andere ontwikkelingen
binnen de sector kunnen gemeenten nopen tot een eventuele beleidsinterventie.
Voor het volgen van de beleidscyclus maakt dit gegeven geen verschil. Een nieuwe ontwikkeling kan
weliswaar niet meer in het vastgelegde beleidsplan opgenomen worden, maar er kan evengoed beleid
op worden ontwikkeld dat dezelfde systematiek volgt: aanleiding, visievorming, beleidsontwerp,
uitvoering, evaluatie. In dit opzicht maken nieuwe ontwikkelingen evenzeer deel uit van de beleidscyclussystematiek. Daarbij zegt het iets over de slagvaardigheid en flexibiliteit van gemeenten als zij
in staat zijn om ad hoc op ontwikkelingen in te spelen.

Ter verbetering van het functioneren van de overheid heeft de Raad voor het openbaar bestuur in
2009 een verkenning uitgevoerd naar slagvaardig bestuur. In het advies aan de overheid geeft de Raad
antwoord op de vragen wat slagvaardig bestuur precies is en hoe het kan worden gerealiseerd. Ook
omschrijft de Raad de geconstateerde belemmeringen en doet ze voorzetten om deze belemmeringen
op te heffen.
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De Raad definieert slagvaardig bestuur in drie punten, die elk voor een fase staan:32
-	Het (her)kennen en agenderen van maatschappelijk sterk beleefde problematiek en het maken
van heldere politieke keuzes.
-	Het uitwerken van verschillende werkbare en coherente beleidsopties; passend bij het
gesignaleerde probleem, juridisch deugdelijk, financieel haalbaar en steunend op voldoende
politiek en maatschappelijk draagvlak. Dat vergt ook afstemming tussen verschillende
departementale kokers en niet zelden ook tussen bestuurslagen.
Hier op een effectieve, meetbare en verantwoorde wijze uitvoering aan geven.
Onvoldoende integraliteit is één van de grootste barrières voor slagvaardigheid volgens de Raad.
Gebrekkige verbindingen binnen en tussen bestuurslagen leiden tot verkokering, hetgeen integraal
denken en handelen in het beleidsvoeringsproces in de weg staat. Dit staat weer het oplossen van
complexe maatschappelijke vraagstukken in de weg, aangezien dat een effectieve samenwerking
tussen de autonome bestuurslagen vereist.33
Voor dit onderzoek zijn elf ontwikkelingen benoemd die rechtstreeks of zijdelings te maken hebben
c.q. gevolgen hebben voor cultuureducatie.

Grafiek 3 Op welke ontwikkelingen anticiperen gemeenten?
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Raad voor het openbaar bestuur (2009), Slagvaardig bestuur, 7.
Ib., 7.
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Integraal beleid: verbinden cultuureducatie
met andere beleidsterreinen
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Kijkend naar de resultaten wordt duidelijk dat integraal beleid speerpunt is bij vrijwel alle gemeenten.
-	De grote gemeenten anticiperen het meest vaak actief op ontwikkelingen. Men is daar vooral
actief bezig met het stimuleren van cultureel ondernemerschap, brede scholen en culturele
initiatieven die gericht zijn op wijken.
-	Middelgrote gemeenten kennen alleen integraal werken als actieve ontwikkeling. Men heeft wel
het voornemen om later wellicht ‘iets’ te doen met het stimuleren van cultureel ondernemerschap,
brede scholen en demografische ontwikkelingen, maar dat zijn vooral mogelijke voornemens.
-	Kleine gemeenten zetten - na het realiseren van integraal beleid - achtereenvolgens het meest in
op de relatie tussen amateurkunst en onderwijs, en op het opzetten van een Kulturhus.
Als het gaat om het volgen van en anticiperen op ontwikkelingen die samenhangen met alles wat
verband houdt met cultuureducatie laat dit onderzoek zien dat gemeenten in Oost-Nederland zich
relatief vaak laten informeren, maar dat de stap naar actie nog een grote is. De buigzaamheid van
het beleid hangt dan ook van verschillende factoren af; soms is er binnen de gemeente geen ruimte
(of zijn de middelen er niet) om op nieuwe ontwikkelingen te anticiperen.
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Het is nu duidelijk hoe het in Oost-Nederland gesteld is met het verantwoorden van beleid en het
volgen van en reageren op ontwikkelingen. In het volgende subhoofdstuk wordt verder gegaan op
visievorming en hoe dit culmineert in de beleidsvoering van gemeenten.

“Als commissie zijn we erg bezig
met de vraag hoe we de huidige
projectmatige opzet van
cultuureducatie kunnen omvormen
tot een doorgaande leerlijn.
De scholen moeten een hapklare
basis krijgen waarmee ze de
kerndoelen af kunnen vinken.“
Klaske Buis, beleidsmedewerker gemeente Hengelo

5.3

Visie
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Na te hebben stilgestaan bij het belang dat gemeenten hechten aan kunst en cultuur(-educatie) en
de mate waarin zij anticiperen op ontwikkelingen binnen de sector, is de volgende vraag: wat willen
gemeenten bereiken met kunst en cultuur of cultuureducatie? Welk doel heeft cultuureducatie in de
gemeente? Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen doelen en doelstellingen. Doelen kunnen nog
abstract geformuleerd zijn en horen bij een visie. In de volgende fase (de beleidsvorming) worden deze
abstracte doelen geoperationaliseerd in concrete doelstellingen. In dit subhoofdstuk wordt onderzocht
in hoeverre gemeenten een visie hebben geformuleerd op kunst en cultuur c.q. cultuureducatie en waar
deze visie op gebaseerd is.

Visie op het gebied van kunst en cultuur
Tabel 4 Hebben gemeenten een visie op kunst en cultuur (in zijn algemeenheid) geformuleerd?
Nee, wij hebben geen visie op kunst en cultuur

12,2%

Ja, maar deze visie is niet schriftelijk vastgelegd

7,3%

Ja, deze visie is verwoord in onze cultuurnota

65,9%

Ja, deze visie is verwoord in een afzonderlijk visiedocument
kunst en cultuur
			
N=41

14,6%

In totaal heeft 80,5% van de gemeenten een visie op kunst en cultuur verwoord en schriftelijk
vastgelegd. Ongeveer een achtste deel van de gemeenten heeft geen visie op kunst en cultuur.
Deze vallen alle in de categorie ‘kleine gemeenten’.

Op basis van een analyse van de huidige stand van zaken met betrekking tot kunst en cultuur in onze gemeente.

75,8%

Op basis van prioriteitstellingen van ons college van B&W.

54,5%

Op (lokale) actuele ontwikkelingen in onze gemeente zoals bevolkingskrimp, bezuinigingen, brede scholen en dergelijke.

33,3%

Op (maatschappelijke) kenmerken van onze gemeente, zoals demografische en sociaal-economische opbouw.

27,3%

Onze visie op kunst en cultuur is ergens anders op gebaseerd*.

6,1%

Weet niet.

0,0%

N=33
Indien anders: waar is deze visie op kunst en cultuur op gebaseerd?
- 	Onze nota is gericht op de infrastructuur en de kenmerken van onze gemeente,
prioriteiten en pijlers.
Op onze kadernota ‘Kunst in wijken’.
Op basis van de waarde die cultuur heeft voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente.
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Tabel 5 Waar is deze visie op kunst en cultuur op gebaseerd?
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Ruim driekwart van de gemeenten die beschikt over een visie op kunst en cultuur, beschrijft dit aan de
hand van een analyse van de ‘huidige stand van zaken’. Dit duidt er op dat er in dat geval sprake zou
moeten zijn van een cyclische structuur: men handelt vanuit een vastomlijnd en vooropgezet plan met
specifieke doelstellingen ten aanzien van kunst en cultuur.
Ruim de helft baseert een visie op prioriteitstellingen van het college van B&W, hetgeen betekent dat
men politieke keuzes maakt om kunst en cultuur (al dan niet) te steunen (wat nauw samenhangt met
het vorige hoofdstuk, aanleiding van beleid: hoe belangrijk vindt men kunst en cultuur?). Een visie
gebaseerd op (lokale) actuele ontwikkelingen komt minder frequent voor; het ligt voor de hand dat
actuele ontwikkelingen meer vragen om een snelle (beleids-)interventie dan een uitgewerkt visiedocument. Wel kan men eventueel in die visie opnemen dat er ruimte moet zijn voor beleidsinterventies
mochten actuele ontwikkelingen dat noodzakelijk maken.
Het zijn voornamelijk de gemeenten uit de categorie ‘groot’ en ‘middelgroot’ die een visie op kunst
en cultuur beschreven hebben. Binnen de kleine gemeenten is een duidelijk onderscheid te zien:
61% beschikt wel over een visie op kunst en cultuur (vastgelegd in de cultuurnota), 45% heeft geen
schriftelijk vastgelegde visie op kunst en cultuur.
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Grafiek 4 Welke andere partners zijn betrokken geweest bij het formuleren van deze visie op
kunst en cultuur?
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Onder ‘anderen’ is genoemd:
- Adviescommissie Cultuur
- Culturele adviesraad waarin ook het onderwijs is vertegenwoordigd
- Cultuurverenigingen en instellingen

75%

100%

Goed beschouwd hebben vrijwel alle gemeenten die anderen betrokken hebben bij het formuleren van
een visie op kunst en cultuur, input gehad van het lokale culturele veld. Opvallend is de relatief hoge
score voor de betrokkenheid van het onderwijs in het formuleren van een visie op kunst en cultuur: 51,4%.
Het wijst erop dat de gemeenten draagvlak zoeken voor hun beleid op het gebied van kunst en cultuur
door anderen bij de visievorming te betrekken. Daarmee wordt het niet alleen een zaak van de gemeente
om te beschrijven wat men belangrijk vindt op het gebied van kunst en cultuur, maar wegen ook andere
meningen duidelijk mee.
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Visie op het gebied van cultuureducatie
Grafiek 5 Hebben gemeenten een visie op cultuureducatie geformuleerd?
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12,2%
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Geen visie
Visie niet vastgelegd
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In totaal heeft 73,2% van de gemeenten hun visie op het gebied van cultuureducatie op schrift gesteld.
In de meeste gevallen is deze visie opgenomen in de gemeentelijke cultuurnota. De gemeenten die
geen visie op cultuureducatie verwoord hebben, vallen voor driekwart in de categorie kleine gemeenten; een kwart valt in de categorie middelgrote gemeenten met meer dan zeven kernen. Opvallend: één
gemeente heeft geen visie op kunst en cultuur, maar wel een visie op cultuureducatie geformuleerd.
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Visie in lokaal onderwijsbeleid
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Tabel 6 Visie op cultuureducatie t.o.v. gemeentegrootte
Kleine gemeenten
(N = 18)

Middelgrote
gemeenten (N = 19)

Grote gemeenten
(N = 4)

Nee, wij hebben
geen visie op
cultuureducatie

33,3%

10,5%

0,0%

Ja, maar deze visie
is niet schriftelijk
vastgelegd

5,6%

10,5%

0,0%

Ja, deze visie is
verwoord in onze
cultuurnota

44,4%

68,4%

50,0%

Ja, deze visie op
cultuureducatie is
opgenomen in het
lokale onderwijsbeleid.

0,0%

5,3%

25,0%

Ja, wij hebben
een visiedocument
cultuureducatie

16,7%

5,3%

25,0%

N=41		
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Tabel 7 Waar is deze visie op cultuureducatie op gebaseerd?
Op basis van een analyse van de huidige stand van zaken met betrekking tot cultuureducatie in onze gemeente.

76,7%

Op basis van prioriteitstellingen van ons college van B&W.

36,7%

Op (lokale) actuele ontwikkelingen in onze gemeente zoals bevolkingskrimp, bezuinigingen, brede scholen en dergelijke.

30,0%

Op (maatschappelijke) kenmerken van onze gemeente, zoals demografische en sociaal-economische opbouw.

10,0%

Onze visie op cultuureducatie is ergens anders op gebaseerd.

3,3%

Weet niet.

0,0%

N=30
Indien anders: waar is deze visie op cultuureducatie op gebaseerd?
- Op basis van ontwikkelingsdoelen.
Ook hier is te zien dat de analyse van de huidige stand van zaken binnen de gemeente - in dit geval op
het gebied van cultuureducatie - de belangrijkste leidraad is. Ook de ‘volgorde’ van achtergronden is
hetzelfde. Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Als het gaat om prioriteitstellingen van het college van
B&W, zien we dat cultuureducatie niet zo vaak (36,7%) geprioriteerd wordt als kunst en cultuur (54,5%).
Ofwel men vindt het minder belangrijk, ofwel men wil hier geen aparte beleidsdoelstelling voor formuleren. Een ander verschil is dat maatschappelijke kenmerken van de gemeenten bij de visievorming op
cultuureducatie een minder grote rol spelen.

“Er zijn voorbereidende gesprekken
geweest met allerlei culturele
organisaties. Hun input hebben we
nadrukkelijk gebruikt in de overleggen
binnen de gemeente. We hebben met
een aantal verschillende partijen
intern bij de gemeente overlegd,
zoals de wethouder financiën en kunst
en cultuur. Uiteindelijk is dat vastgelegd
in de cultuurvisie. Het concept hebben wij
gepresenteerd aan het culturele veld,
zij konden op hun beurt hun zienswijze
weer indienen. Een aantal neem je dan
over, een aantal dingen niet.”(…) Het
cultuureducatiebeleid is vastgelegd
in de Cultuurvisie die we jaarlijks
verantwoorden aan de raad.”
Brigitte van Veggel, beleidsmedewerker gemeente Renkum
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Grafiek 6 Op welke leeftijdsgroep(en) richten gemeenten zich specifiek in de beleidsvoering
op het gebied van cultuureducatie?
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N=39
Het beleid op het gebied van cultuureducatie is in alle gemeenten gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast besteedt bijna de helft van de gemeenten ook aandacht aan adolescenten
en jongeren. Dat hangt overigens niet noodzakelijkerwijs samen met het al dan niet aanwezig zijn van
een school voor voortgezet onderwijs binnen de gemeente. Van de 35 gemeenten uit deze meting die
een school voor voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen hebben, richt 42,9% zich wel en
57,1% zich niet op jongeren in de adolescentenleeftijd. Van de gemeenten zonder voortgezet onderwijs,
3 in totaal, richten 2 zich juist wèl op adolescenten (66,7%).
Ten aanzien van andere leeftijdscategorieën wordt met betrekking tot cultuureducatie nauwelijks beleid
gevoerd.
Lang niet overal wordt werk gemaakt van visievorming op het gebied van cultuureducatie, een belangrijk aspect in de verankeringsmaat. Het zijn voornamelijk de middelgrote en grote gemeenten die tijd
en energie steken in visievorming; maar deze wordt niet altijd schriftelijk vastgelegd. In het volgende
subhoofdstuk wordt bekeken in hoeverre de visies op kunst en cultuur c.q. cultuureducatie dienen als
basis voor een beleidsplan.

“Er zijn beperkte middelen,
daarom hebben wij bewust gekozen
om ons alleen te richten op het Primair
Onderwijs. Op die leeftijd zijn de
kinderen het meest beïnvloedbaar.
We willen ook een totaalprogramma
bieden: een doorgaande leerlijn.
Gaan we onze middelen verdelen,
dan kunnen we geen doorgaande
leerlijn garanderen voor het primair
èn voortgezet onderwijs.”
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Peter de Klerk, beleidsmedewerker gemeente Losser

Naar aanleiding van een al dan niet bewuste en vastgelegde visie op kunst, cultuur en cultuureducatie
wordt het beleid ontworpen. Het ontwerp wordt doorgaans gepubliceerd in de vorm van een beleidsplan of -nota, waarin een aantal thema’s of speerpunten worden verwerkt als paragraaf of als apart
hoofdstuk. Soms wordt er voor een thema of speerpunt een afzonderlijk beleidsdocument opgesteld,
in de vorm van een deelnotitie. Voor het onderwerp cultuur wordt vanzelfsprekend van een cultuurnota
gesproken, waarbinnen cultuureducatie een thema of speerpunt kan zijn. Daarnaast kan er een deelnotitie of apart beleidsplan cultuureducatie worden opgesteld.
Het beleidsplan (de algemene cultuurnota of de notitie cultuureducatie) dient in de beleidscyclus
als uitgangspunt bij de uitvoering van het beleid op het gebied van cultuureducatie. Om te kijken of
dit in de praktijk ook het geval is, is de gemeenten gevraagd of de beleidsuitvoering ook hoofdzakelijk
gebaseerd is op het opgestelde plan. Er is hierin een onderscheid gemaakt tussen het (algemene)
cultuurbeleid en het (specifieke) cultuureducatiebeleid.
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5.4 Beleidsontwerp
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Grafiek 7 Op basis waarvan voeren gemeenten doorgaans beleid uit op het gebied
van kunst en cultuur?
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Wij voeren op een andere basis beleid uit op het gebied van kunst en cultuur
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N=40
Het merendeel van de gemeenten (72,5%) voert cultuurbeleid doorgaans uit op basis van een
cultuurnota of beleidsplan kunst en cultuur. 17,5% van de gemeenten geeft aan dat initiatieven van
en afspraken met het college van B&W de belangrijkste basis vormen bij de beleidsuitvoering op het
gebied van cultuur. Daarnaast zijn er enkele gemeenten die het cultuurbeleid hoofdzakelijk voeren
op basis van bevindingen en resultaten uit de vorige beleidsplanperiode. De gemeente die de
beleidsvoering ergens anders op baseert, geeft aan cultuurbeleid te voeren op basis van alle
genoemde mogelijkheden.
In het vorige subhoofdstuk is te zien dat ruim 80% van de gemeenten een visie op kunst en cultuur
heeft vastgelegd in een cultuurnota of visiedocument kunst en cultuur. Als dit naast de bovenstaande
gegevens wordt gehouden, kan worden geconcludeerd dat er enkele gemeenten zijn die het document
niet als belangrijkste uitgangspunt nemen bij de uitvoering van hun beleid met betrekking tot kunst en
cultuur.
Cultuureducatie kan onder het cultuurbeleid vallen, maar ook in een breder kader worden geplaatst
of - zoals eerder genoemd werd - als zelfstandig beleidsthema worden gepresenteerd. Daarnaast kan
cultuureducatie ook onder een ander beleidsthema vallen, zoals het onderwijsbeleid. De beleidsuitvoering op het gebied van cultuureducatie kan grotendeels gebaseerd zijn op één van die beleidsontwerpen, maar ook op andere aspecten.

“Wij vinden dat alle kinderen in
aanraking moeten komen met muziek,
dans, theater en andere disciplines in
cultuureducatie. We richten ons niet
alleen op het primair onderwijs,
maar maken ook een aanbod voor het
voortgezet onderwijs. Het aanbod moet
zo breed mogelijk zijn, zodat kinderen
overal iets van mee kunnen krijgen.”
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Marjon Hoogheid, beleidsmedewerker gemeente Culemborg
Grafiek 8 Op basis waarvan voeren gemeenten doorgaans beleid uit op het
gebied van cultuureducatie?
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Op basis van afzonderlijk beleidsplan cultuurecuatie

N=40
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5%
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Bijna de helft van de gemeenten voert cultuureducatiebeleid doorgaans uit op basis van een cultuurnota of beleidsplan kunst en cultuur. Daarnaast voert 15% van de gemeenten het beleid vanuit een
breder kader, en 15% juist vanuit een gericht kader (een afzonderlijk beleidsplan cultuureducatie).
De overige 22,5% voert cultuureducatiebeleid doorgaans uit op basis van initiatieven van en afspraken
met het college van B&W, op basis van bevindingen en evaluaties uit de vorige planperiode of op basis
van actuele ontwikkelingen. Een overeenkomst met de provincie en afspraken met scholen werden
genoemd als andere basis.
Geconcludeerd kan worden dat het grootste deel, ruim driekwart, van de gemeenten cultuureducatiebeleid uitvoert op basis van beleid dat vastgelegd is in een document (plan, nota of deelnotitie).
Cultuureducatie is in de meeste gevallen onderdeel van het cultuurbeleid. Een correlatieanalyse
versterkt deze conclusie: er blijkt een middelmatig sterk positief verband te zijn tussen het beleid
van de gemeente op het gebied van kunst en cultuur en het beleid ten aanzien van cultuureducatie.34
Dit geldt eveneens voor de visie van de gemeente op het gebied van cultuureducatie en de uitwerking
daarvan in beleid.35 Uit de correlatieanalyse blijkt overigens ook dat de visie van de gemeenten op het
gebied van kunst en cultuur niet significant samenhangt met het beleid op het gebied van kunst of
cultuur, of op visie en beleid op het gebied van cultuureducatie.

Looptijd beleidsdocumenten
Het cultuurbeleid van de overheid is verwoord in een cultuurnota die eens in de vier jaar wordt vastgesteld. De nota Kunst van Leven bestrijkt de periode 2009-2012, en wordt opgevolgd door de nota
Meer dan kwaliteit, die van 2013 tot en met 2016 zal lopen. Het cultuurbeleid van de provincies loopt
gelijk met dat van de Rijksoverheid. In Gelderland ging in 2009 de nota Meer verbindingen van kracht,
en in 2013 zal deze opgevolgd worden door een nieuwe cultuurnota (welke in het voorjaar van 2012
wordt gepresenteerd). In Overijssel beslaat de cultuurnota Samen &Overijssel de periode 2009-2012,
welke in 2013 opgevolgd zal worden door de nota De Kracht van Cultuur.
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In het theoretisch kader werd de autonomie van gemeenten op het gebied van cultuur- en cultuureducatiebeleid al belicht. Aan de gemeenten die hun beleid op het gebied van kunst en cultuur doorgaans voeren aan de hand van een cultuurnota of beleidsplan werd gevraagd in welk jaar de nota of
het plan verscheen, en tot wanneer deze loopt. Hetzelfde werd gevraagd aan de gemeenten die ook
over een afzonderlijk beleidsplan cultuureducatie beschikken.
De antwoorden op beide vragen zijn niet duidelijk weer te geven in een overzicht of grafiek. Ze lopen
sterk uiteen en daarbij werden meerdere antwoorden werden voorzien van een toelichting. Een klein
deel van de gemeenten, 13,8%, heeft een cultuurnota waarvan de looptijd gelijk is aan die van de landelijke of provinciale overheid. De rest van de gemeenten heeft een beleidsplan dat niet gelijk loopt of
een langere periode beslaat. De genoemde looptijd is in 83% van de plannen tussen de vier en zes jaar.
De minimale looptijd is een periode van vier jaar, de maximale looptijd is niet vast te stellen doordat een
enkele gemeente ‘geen benoemde einddatum’ ingevuld heeft. Tot slot kan geconcludeerd worden dat
vrijwel alle gemeenten beschikken over een (redelijk) actuele nota kunst en cultuur. Dat wil zeggen dat
het beginjaar, of de actualiseringsdatum, niet verder dan vier jaar terug ligt (vanaf 2012).
Op het moment dat de looptijd van een beleidsperiode ingaat, komen we in de fase van de beleidsuitvoering. De visie, doelen en plannen die betrekking hebben op het beleidsthema (in dit geval
cultuureducatie) worden naar de praktijk vertaald middels beleidsmaatregelen (zoals subsidies,
afspraken, ondersteuning, etc.). In de volgende subhoofdstukken wordt de manier waarop de beleidsuitvoering met betrekking tot cultuureducatie binnen gemeenten tot stand komt nader beschouwd.
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“Wij hebben naar aanleiding van
nieuwe prestatieafspraak met de
provincie ons gemeentelijk beleid
vastgelegd. Dit beleid is gebaseerd
op de expertise van stichting Culturele
Basisvorming, die al twintig jaar bestaat.
Waarom zouden wij het wiel opnieuw
uitvinden? Hun werk was altijd al goed,
maar nu weten wij precies wat ze doen,
op welke manier en waarom en of wij ons
daarin kunnen vinden. Het scenario dat
al bestond is dus eigenlijk verankerd.”
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Peter de Klerk, beleidsmedewerker gemeente Losser
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5.5	Afstemming
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De uitvoering van het opgestelde beleid op het gebied van cultuureducatie is niet alleen een zaak
van de gemeente; het culturele veld en het onderwijs zijn belangrijke partners. Zij hebben immers
directe contacten met de mensen waarop het beleid van de gemeente gericht is, zoals basisschoolleerlingen of amateurkunstenaars. Het onderwijs en het culturele veld kunnen zodoende ‘vertaler’
zijn van het gemeentelijke cultuureducatiebeleid in de praktijk. Dit is ook gelijk het punt waarop
gemeenten (als ambtelijke organisaties) zich onderscheiden van de andere actoren in het veld;
gemeenten zijn geen uitvoerders (of ontwikkelaars) van cultuureducatie, maar uitvoerders van
cultuureducatief beleid. Ze begeven zich daardoor in de randvoorwaardelijke context van cultuureducatie. Dit wil echter niet automatisch zeggen dat een gemeente geen invloed heeft op de inhoud
van cultuureducatie in de gemeente.

“Het proces van het verstevigen
en verankeren van het bestaande
scenario heeft veel onvermoede
resultaten opgeleverd. Zo zijn we
nu structureel in gesprek met de
Stichting Culturele Basisvorming in
plaats van incidenteel. Zaken worden
nu geagendeerd, we zetten iedere keer
een volgende stap.”
Peter de Klerk, beleidsmedewerker gemeente Losser

Tijdens de beleidsperiode kan de gemeente het beleid, en de daaraan verbonden beleidsmaatregelen,
afstemmen op het (beleid van het) veld. Binnen het cultuureducatieve veld in een gemeente bevinden
zich verschillende actoren/spelers. We onderscheiden in dit onderzoek negen verschillende actoren.
Voor elke actor is gevraagd of deze aanwezig is in de gemeente.
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Grafiek 9 Aanwezigheid van verschillende actoren in gemeenten
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Voor elke actor (indien aanwezig in de gemeente) is gevraagd in hoeverre afstemming plaatsvindt op
het gebied van cultuureducatie. Is er een direct contact met de partners? En zo ja; hoe intensief is dit
contact? De mate van afstemming is verdeeld in drie schalen: geen contact, regelmatig contact en
structureel overleg.
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Grafiek 10 In welke mate vindt er afstemming plaats met de lokale partners op het
gebied van cultuureducatie?
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De meeste gemeenten hebben contact met de scholen voor primair onderwijs. 45% spreekt van
regelmatig contact, 40% van structureel overleg. Het cultuureducatiebeleid van gemeenten is grotendeels gericht op deze doelgroep (schoolgaande kinderen tot 12 jaar, zie paragraaf 5.3), hetgeen deze
structurele frequentie zou verklaren. Bijna driekwart van de gemeenten heeft echter geen contact met
het voortgezet onderwijs. Ook met de zzp’ers / kleine culturele ondernemers is veelal geen contact.
Met instellingen voor professionele kunst, instellingen voor cultuureducatie en instellingen voor erfgoed en met het lokale cultuurpunt vindt in het grootste deel van de gemeenten ook veelal afstemming
plaats. Deze groepen vormen, naast het primair onderwijs, de belangrijkste partner bij het uitvoeren
van het gemeentelijk beleid. Het lokale cultuurpunt is daarnaast vaak door de gemeente zelf geïnitieerd
ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur.

Prestatieafspraken
Afstemming van beleid kan leiden tot het maken van prestatieafspraken tussen de gemeente en een
lokale partner. In zo’n prestatieafspraak wordt vastgelegd wat de wederzijdse verwachtingen zijn over
het uit te voeren beleid en de te behalen doelen, en welke prestaties de partner moet leveren in ruil
voor ondersteuning van de gemeente (bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie). De relatie tussen
gever/ondersteuner (gemeente) en ontvanger/uitvoerder (culturele instelling of school) wordt daardoor minder vrijblijvend. Hiermee kan de effectiviteit van de beleidsmaatregelen worden bevorderd.

Grafiek 11 Zijn er prestatieafspraken gemaakt met de verschillende actoren
op het gebied van cultuureducatie?
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In bovenstaande grafiek wordt aangegeven in hoeverre gemeenten prestatieafspraken per actor
hebben gemaakt. In ieder percentage zijn zowel structurele als incidentele prestatieafspraken besloten.
Indien de focus alleen op structurele overeenkomsten ligt dan is het percentage structurele prestatieafspraken het hoogst met instellingen voor cultuureducatie (60,5%) en instellingen voor professionele
kunst (42,1%). Met scholen voor voortgezet onderwijs, brede scholen, instellingen voor amateurkunst
en ZZP’ers / kleine culturele ondernemers worden vrijwel nooit prestatieafspraken gemaakt.
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De brede school/scholen
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Lang niet met het hele lokale culturele veld vindt dus afstemming plaats op het gebied van cultuureducatie, of staan prestatieafspraken aan de basis van de (gezamenlijke) beleidsuitvoering. Dat wil
niet zeggen dat er geen verband of contact is tussen deze partijen en de gemeente. In de beleidsuitvoering worden ondersteuningsmaatregelen getroffen waarmee het lokale cultuureducatieve
veld wordt ondersteund of versterkt. In de volgende twee subhoofdstukken wordt ingezoomd op de
manieren waarop en mate waarin gemeenten het cultuureducatieve veld ondersteunen. Ondersteuning
kan allerlei vormen hebben. In dit onderzoek wordt een tweedeling gemaakt tussen financiële en
niet-financiële ondersteuning. In het volgende subhoofdstuk wordt de financiële ondersteuning belicht.

“De gemeente bemoeit zich niet met de
uitvoering, dat is niet onze rol en taak.
Wij beperken ons tot de vaststelling
van twee zwaartepunten: kunstzinnige
vorming en cultuurhistorisch erfgoed.
De uitvoering en invulling daarvan is aan
de stichting Culturele Basisvorming.”
Peter de Klerk, beleidsmedewerker gemeente Losser

5.6	Financiën
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Er kunnen geen kant-en-klare antwoorden worden gegeven op vragen als ‘hoeveel geld wordt er
besteed aan cultuureducatie?’. Sommige bedragen en subsidies zijn bijvoorbeeld erg verweven met
exploitatiekosten, waardoor de vaststelling van het bedrag wordt bemoeilijkt. Daarnaast geeft het geen
inzicht in de verhouding van de financiële ondersteuning ten opzichte van die van andere beleidsonderwerpen of -thema’s. Er zou dan ook gevraagd moeten worden naar de totale begroting, naar de andere
posten, naar het inwonersaantal, etc. etc. De geschiedenis leert ons dat dit geen makkelijke opgave is.
In dit onderzoek gaat het bovendien niet om de ‘kwantiteit’ van de financiële ondersteuning, maar om
de ‘kwaliteit’; stellen de gemeenten structureel geld beschikbaar ten behoeve van cultuureducatie?
Er is een scheiding gemaakt tussen twee soorten financiële ondersteuning: het beschikbaar stellen
van financiële middelen ten behoeve van huisvesting en faciliteiten, en het beschikbaar stellen van
financiële middelen ten behoeve van cultuureducatieve activiteiten.

Grafiek 12 In hoeverre worden de actoren ondersteund met behulp van financiële middelen
ten behoeve van huisvesting en faciliteiten?
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De instellingen voor cultuureducatie, professionele kunst en cultureel erfgoed worden het meest
ondersteund door gemeenten als het gaat om het beschikbaar stellen van financiële middelen waarmee
huisvesting en faciliteiten kunnen worden bekostigd. Het primair onderwijs staat op de vierde plaats.
Bijna 60% van de gemeenten ondersteunt het primair onderwijs op dit onderdeel op structurele basis,
ruim 22% op regelmatige basis en een vijfde van de gemeenten ondersteunt het primair onderwijs niet
of nauwelijks op dit gebied. De brede scholen en middelbare scholen worden door (bijna) de helft van
de gemeenten ook structureel ondersteund, hoewel een deel van de gemeenten (30%) het voortgezet
onderwijs juist nooit financieel ondersteunt ten behoeve van huisvesting en faciliteiten. Hetzelfde geldt
voor amateurkunstverenigingen en lokale cultuurpunten; een aanzienlijk deel (resp. 38,5% en 34,8%)
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van de gemeenten ondersteunt deze partijen structureel, tegenover een aanzienlijk deel (resp. 33,3%
en 34,8) dat deze partijen nooit ondersteunt op dit gebied.
Het financieel ondersteunen ten behoeve van huisvesting en faciliteiten van de kleine zelfstandige
cultureel ondernemers vormt een uitzondering op de regel: bijna 84% van de gemeenten geeft aan
deze groep nooit financieel te ondersteunen.

Grafiek 13 In hoeverre worden de actoren ondersteund met behulp van financiële middelen
ten behoeve van cultuureducatieve activiteiten?
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Het beeld van financiële ondersteuning ten behoeve van cultuureducatieve activiteiten wijkt op
een aantal punten af van het vorige punt (financiën voor huisvesting en faciliteiten). Het primair
onderwijs wordt iets meer (structureel) ondersteund op dit gebied, de lokale cultuurpunten juist iets
minder. De instellingen voor cultuureducatie, professionele kunst en cultureel erfgoed ‘scoren’ in
deze vraag ook weer hoog, maar het beeld voor het voortgezet onderwijs ziet er in deze vraag juist
heel anders uit. Waar bijna de helft van de gemeenten het voortgezet onderwijs structureel financieel
ondersteunt ten behoeve van huisvesting en faciliteiten, ondersteunt slechts 15,2% van de gemeenten
deze groep ten aanzien van cultuureducatieve activiteiten. De zzp’ers en kleine cultureel ondernemers
vormen in deze vraag wederom de groep die het minst ondersteund wordt. Ruim een derde van de
gemeenten stelt incidenteel financiële middelen ten behoeve van cultuureducatieve activiteiten
beschikbaar aan hen, de rest van de gemeenten (62,5%) nooit.
Naast het beschikbaar stellen van financiële middelen kunnen gemeenten het lokale cultuureducatieve
veld ook op andere manieren ondersteunen. In het volgende subhoofdstuk worden deze manieren in
verschillende groepen verdeeld en nader beschouwd.

“In het kader van de bezuinigingen
zijn wij bij de gemeente naar onze
rol aan het kijken. Wij willen meer
van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
Als voorbeeld: wij zorgen dat er een
sportpark is, maar we zorgen er niet
voor dat er een voetbalelftal speelt.”
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“Binnen de gemeente Culemborg
willen wij de brede school gratis
houden. Wij financieren dat volledig.
We doen dat omdat we al de activiteiten
toegankelijk willen houden voor alle
kinderen. Het moet dus niet zo zijn dat
alleen kinderen mee kunnen doen
waarvan de ouders het kunnen betalen.”
Marjon Hoogheid, beleidsmedewerker gemeente Culemborg
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58

5.7

Ondersteuning

In de beleidsuitvoeringsfase kunnen gemeenten verschillende maatregelen treffen om hun beleid te
realiseren. Naast financiële ondersteuning worden in dit onderzoek drie andere manieren onderscheiden om de partijen die met cultuureducatie te maken hebben binnen de gemeente te ondersteunen:
- Coördinatie op het gebied van cultuureducatie;
- Fte’s t.b.v. de uitvoering op het gebied van cultuureducatie;
- Advies/expertise beschikbaar stellen op het gebied van cultuureducatie
Aan alle gemeenten is gevraagd in hoeverre de verschillende actoren (indien aanwezig in de gemeente)
worden ondersteund op de drie verschillende gebieden.

Grafiek 14 Ondersteuning in coördinatie op het gebied van cultuureducatie:
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“Als gemeente hebben wij de regie,
het lokale Centrum voor Kunstzinnige Vorming doet de coördinatie.
Zij gaan in gesprek met de culturele
instellingen en scholen en zorgen
voor een jaarprogramma.
Wij worden op vooraf vastgelegde
momenten betrokken in dat proces.”
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Brigitte van Veggel, beleidsmedewerker gemeente Renkum

Grafiek 15 Ondersteuning door middel van het beschikbaar stellen van
fte’s ten behoeve van cultuureducatie:
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Grafiek 16 Ondersteuning door middel van het beschikbaar stellen van advies en/of expertise
op het gebied van cultuureducatie:
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Twee groepen worden niet of nauwelijks ondersteund door gemeenten: de zzp’ers / kleine culturele
ondernemers en het voortgezet onderwijs. Grofweg de helft van de gemeenten ondersteunt het
primair onderwijs, de instellingen voor cultuureducatie, de instellingen voor professionele kunst, de
brede scholen en de lokale cultuurpunten of cultuurmakelaars op regelmatige of structurele basis met
behulp van coördinatie en advies/expertise. Het ondersteunen middels het beschikbaar stellen van fte’s
wordt vaak of structureel of incidenteel of nooit gedaan. De percentages regelmatige ondersteuning
zijn erg laag. Ook de fte’s worden door de gemeenten die op deze manier structurele ondersteuning
bieden veelal ingezet bij de eerder genoemde actoren (primair onderwijs, instellingen voor cultuureducatie en professionele kunst, brede scholen en lokale cultuurpunten). Dit kan bijvoorbeeld een
cultuurmakelaar of combinatiefunctionaris zijn die bij de gemeente in dienst is.
Uit de resultaten van dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk (Financiën) kan worden geconcludeerd
dat er een paar specifieke groepen zijn die het meest worden ondersteund (op financiële of nietfinanciële wijze) op het gebied van cultuureducatie, en een paar groepen die niet of nauwelijks worden
ondersteund. ‘Het meest’ wil in dit geval zeggen: door het grootste deel van de gemeenten (waar de
actor aanwezig is) en op regelmatige of structurele basis.
Welke redenen ten grondslag liggen aan de verdeeldheid tussen de verschillende groepen is niet
onderzocht in dit onderzoek, maar er zijn mogelijke verklaringen te noemen. Zo vinden gemeenten
kinderen vaak een belangrijke doelgroep van het cultuureducatie beleid, waardoor het beleid gericht
is op het primair onderwijs. In het onderwijs vindt (verplicht) cultuureducatie plaats (richten
gemeenten hun beleid vaak op kinderen en dus het primair onderwijs) en ze hebben de taak om
de culturele infrastructuur van de gemeente te ondersteunen en activiteiten op het gebied van
cultuureducatie te subsidiëren.

De volgende actoren worden het meeste ondersteund:
- scholen voor primair onderwijs
- brede scholen
- instellingen op het gebied van cultuureducatie
- instellingen op het gebied van professionele kunst
- lokale cultuurpunten (cultuurmakelaars)
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De volgende actoren worden het minst ondersteund:
- scholen voor voortgezet onderwijs
- zzp’ers / kleine culturele ondernemers
- verenigingen voor amateurkunst

Combinatiefunctionaris cultuur
Eén van concrete de manieren waarop gemeenten de lokale cultuureducatieve sector kunnen
ondersteunen is middels de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. Uit de regeling
(die startte in 2008) zijn de functies combinatiefunctionaris sport en combinatiefunctionaris cultuur
ontstaan. De combinatiefunctionaris cultuur (ook wel cultuurcoach genoemd) heeft één werkgever,
maar werkt in twee sectoren: het onderwijs en de culturele sector. Doel van de regeling is om
jongeren tot achttien jaar vertrouwd te maken met kunst en cultuur en de actieve kunstbeoefening
onder jongeren te stimuleren. De uitoefening van de functie gebeurt op verschillende manieren; de
coach kan als vakdocent fungeren, of juist als intermediair of als coördinator.36

De cultuurcoach kan bijdragen aan de expertise op het gebied van cultuureducatie binnen een
gemeente of de gemeente helpen de verschillende partijen met elkaar te verbinden. De cultuurcoach
kan in dienst zijn van een culturele organisatie of een school, maar ook in dienst van de gemeente zelf.
61% van de gemeenten die in dit onderzoek zijn ondervraagd maken gebruik van de regeling Impuls
brede scholen, sport en cultuur. Het aantal combinatiefunctionarissen cultuur blijft flink achter bij
het aantal sportfunctionarissen. Op de site www.combinatiefuncties.nl is een overzicht te zien van alle
gemeenten die gebruik maken van de regeling. Het gemiddeld aan combinatiefunctionarissen cultuur
per gemeente in dit onderzoek is 2,83 (tegenover een gemiddelde van 4,15 op het gebied van sport).
Het gemiddeld aantal fte’s komt uit op 1,66 fte per gemeente (tegenover 3,77 fte voor de functionarissen sport).

36
37

Zie ook: www.cultuurcoach.org, waar de verschillende profielen vand e cultuurcoach staan omschreven
Cultuurcoach Community, Hoe word je cultuurcoach?, www.cultuurcoach.nl
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De invoering van de combinatiefuncties gebeurt onder regie van de gemeente. ”Door het ondertekenen
van een verklaring geeft het gemeentebestuur aan hoeveel nieuwe, structurele combinatiefuncties en
cultuurcoaches er binnen de gemeente gerealiseerd worden. De gemeente sluit weer (een overeenkomst(en) met lokale partijen zoals scholen, sportverenigingen en culturele instellingen. Het aantal combinatiefuncties dat een gemeente toegewezen krijgt, hangt samen met het aantal inwoners onder de achttien jaar
dat de gemeente telt.”37 Gemeenten ontvangen voor het aanstellen van een cultuurcoach een bijdrage
van Rijksoverheid, maar dienen dit (na het eerste jaar) aan te vullen met eigen middelen (zogenaamde
matchingsregeling).
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“Er zijn drie brede school-coördinatoren.
Zij zitten met de scholen om tafel en met
de partners die betrokken zijn, zoals
kinderopvang, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzaal et cetera. De brede
school-coördinatoren zijn aangesteld
door de gemeente. Zij zijn de schakel
tussen de vraag van de scholen en wij,
de commissie, als - min of meer - aanbieder.”
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Klaske Buis, beleidsmedewerker gemeente Hengelo

5.8	Evaluatie
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Evaluatie is de laatste stap in de beleidscyclus. Evalueren kan op verschillende manieren en op
verschillende niveaus. In dit onderzoek wordt deze fase geïnterpreteerd zoals gekenschetst door
Van Hoesel: “Beleidsevaluatie is lange tijd een onderbelicht onderdeel geweest van de beleidscyclus.
In deze fase staat de beoordeling van het beleid aan de hand van bepaalde criteria centraal. Meestal wordt
bij beleidsevaluaties in eerste instantie gekeken naar de mate waarin de doeleinden van het
beleid zijn bereikt en de kosten waartegen dat is gebeurd, maar ook andere beleidscriteria worden
wel gehanteerd.”38
In het advies ‘Slagvaardig bestuur’ van de Raad voor het openbaar bestuur wordt gepleit voor een
goede evaluatiestructuur:
“Om te weten wat werkt en wat niet, moet de overheid het lef hebben om te experimenteren. Maar
evenzoveel moed is nodig om experimenten te toetsen op het resultaat om zo een goed beeld te krijgen
van de succes- en faalfactoren van de gekozen arrangementen. Daarom is het ook van cruciaal belang dat
de (...) werkwijze (...) aan het einde van deze kabinetsperiode wordt geëvalueerd. Daarbij gaat het de
Raad uiteraard niet om oordelen over het functioneren van individuele bewindspersonen, maar wel om
het arrangement en het daarbij behorende besturingsmodel tegen het licht te houden. Niet afrekenen,
maar leren is het doel.

Beleid evalueren kan op verschillende manieren: de resultaten worden beoordeeld, de effecten worden
gemeten of de kosten worden gewogen. Ook het proces kan worden geëvalueerd, waarbij de gemeentelijke organisatie reflecteert op de eigen werkwijze, bijvoorbeeld in relatie tot de uitvoerende partners.
Dat is in dit geval dus in relatie tot het onderwijs en de culturele instellingen die een aandeel hebben in
het verwezenlijken van de doelstellingen van het gemeentelijke cultuur(-educatie)beleid.

“Evaluatie en beleidsontwikkeling
gaan hand in hand. Elk moment dat wij
met de Stichting Culturele Basisvorming
aan tafel zitten komt dit aan de orde.
Bij zo’n overleg nemen we gewoon alle
aspecten mee.“
Peter de Klerk, beleidsmedewerker gemeente Losser
38
39

P.H.M. van Hoesel e.a. (2005), Beleidsonderzoek in Nederland, 53.
Raad voor het openbaar bestuur (2009), Slagvaardig bestuur, 84.

Verankering van cultuureducatie in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland Onderzoeksrapport

Daarnaast pleit de Raad ook voor regelmatige tussentijdse evaluaties. Die geven ruimte aan voortijdige
bijsturing als een arrangement of taakverdeling niet optimaal blijkt te werken. Bovendien kunnen lopende
het traject de context en omstandigheden veranderen, waarop moet worden geanticipeerd. Ook gemaakte
spelregels en afspraken dienen daarbij onderwerp van gesprek te zijn: werken ze nog of moeten ze worden
bijgesteld? Om te voorkomen dat één van de partijen tussentijds een evaluatie of herijking moet agenderen, is het raadzaam bij aanvang van een project of programma vast te leggen op welk moment wat tegen
het licht moet worden gehouden.”39
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Grafiek 17 In hoeverre evalueren de gemeenten hun beleid met betrekking tot cultuureducatie?
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Er zijn vijf verschillende aspecten op het gebied van beleidsevaluatie ten aanzien van cultuureducatie
benoemd.

Grafiek 18 Op welke aspecten evalueren de gemeenten?
Wij evalueren op de resultaten in relatie tot de
besteding van de toegekende subsidies (prestatieafspraken)
Wij evalueren op aantallen deelnemers: bereik, participatie

44,5%

Wij evalueren op kwaliteit van cultuureducatie

22,2%

Wij evalueren onze beleidskeuzes met betrekking tot
cultuureducatie, verwoord in de cultuurnota
Wij evalueren de klanttevredenheid van de
afnemers van culturele activiteiten
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De verschillende aspecten worden minimaal ‘met enige regelmaat’ geëvalueerd. De eerste nadruk ligt
op het kwantitatieve bereik, maar er is eveneens aandacht voor de kwaliteit van cultuureducatie. Het
zijn de grote gemeenten die het vaakst op regelmatige of structurele basis evalueren op alle aspecten;
de middelgrote gemeenten doen dit het minst structureel. Kleine en middelgrote gemeenten evalueren
het vaakst de kwantitatieve aspecten: bereik en besteding van gelden. Klanttevredenheid wordt hier
het minst vaak geëvalueerd.
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Tabel 8 Van alle gemeenten die hun beleid op het gebied van cultuureducatie evalueren,
betrekt 88,5% anderen hierbij. Dat zijn:
1. Onderwijs

76,9%

2. Culturele aanbieders / organisaties

65,4%

3. Anderen: cultuurmakelaars, omliggende gemeenten

7,7%

(N=26)

Input voor nieuw beleid
“In vele gevallen geeft evaluatie aanleiding tot de herziening of aanpassing van het beleid, waarna een
nieuwe cyclus wordt ingezet. Soms echter wordt ook besloten tot beëindiging van het beleid, omdat het
beleid niet aan de verwachtingen voldoet, het probleem waarop het beleid zich richtte is opgelost, of
omdat de doelstellingen van het beleid overbodig zijn geworden.”40
De laatste stap in de laatste fase van de beleidscyclus is het verwerken van de resultaten uit de
evaluatie: wat doen de gemeenten hiermee?

Grafiek 19 Wat doen gemeenten met resultaten uit evaluaties?
Met de resultaten uit de
evaluatie herzien wij het
bestaande beleid op het
gebied van cultuureducatie
De resultaten uit de evaluatie
vormt nieuwe input voor de
vorming van nieuw beleid op het
gebied van cultuureducatie
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P.H.M. van Hoesel e.a. (2005), Beleidsonderzoek in Nederland, 53.
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Als één en ander in perspectief wordt geplaatst, wordt duidelijk dat over de gehele onderzoekspopulatie
gemeten 36,6% van de gemeenten hun beleid evalueert en de resultaten gebruikt voor de herziening van
het bestaande beleid op het gebied van cultuureducatie. Daarnaast gebruikt 34,1% van de gemeenten de
resultaten als input voor nieuw beleid. Dat zijn voor de helft dezelfde gemeenten. Van de 25 gemeenten
die structureel hun beleid op het gebied van cultuureducatie evalueren, gebruikt 24,0% de resultaten op
drie verschillende manieren, 28,0% op twee manieren en 48,0% op één enkele manier.
Als laatste onderdeel van de beleidscyclus zijn twee ‘externe’ indicatoren aan te wijzen: expertise en
draagvlak. Beiden zijn niet thuis te brengen in een specifieke fase maar hebben invloed op het hele proces in de cyclus. In de volgende subhoofdstukken worden beide begrippen nader beschouwd.

5.9	Expertise
Expertise is één van de twee indicatoren die niet aan een specifieke fase in de beleidscyclus kan worden
gekoppeld. Expertise valt onder de randvoorwaarden van de cyclus en heeft invloed op alle fasen. Het
beïnvloedt net zo goed de vorming van een visie over een onderwerp, als de afstemming met de lokale
partners. Expertise heeft ook invloed op het draagvlak - de andere indicator die buiten de specifieke
fasen van de cyclus valt en in het volgende subhoofdstuk wordt besproken.
De medewerker die belast is met cultuureducatie in de gemeente - of dit thema nou binnen de
afdeling Cultuur valt of binnen een andere of bredere beleidsafdeling - kan op verschillende gebieden
en middels verschillende wegen over relevante expertise beschikken. Expertise kan gevormd worden
middels scholing en/of middels (werk-)ervaring. Daarnaast kan er intern kennis worden uitgewisseld,
middels interne samenwerking op aangrenzende of overlappende gebieden.

Grafiek 20 De medewerker die belast is met cultuureducatie heeft…

Verankering van cultuureducatie in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland Onderzoeksrapport
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Als andere (relevante) opleiding of werkervaring werd genoemd:
- Beleidskunde/Bestuurskunde
- Maatschappelijk werk
- Letterkundige opleiding
- Onderwijssociologie
- Diverse cursussen op het gebied van verschillende kunstdisciplines
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In meer dan de helft van de gemeenten heeft de medewerker die belast is met cultuureducatie
minimaal twee jaar werkervaring binnen dat beleidsveld. Een deel daarvan heeft ook een opleiding
genoten die relevant is voor het beleidsterrein, bijvoorbeeld gericht op het onderwijs (zoals de Pabo,
27,3%) of gericht op kunst en cultuur (zoals Cultureel Maatschappelijke Vorming, 18,2%).
Bijna een derde van de gemeenten (31,6%) geeft aan dat de medewerker die belast is met cultuureducatie geen ruime werkervaring èn geen relevante opleiding heeft genoten.

“Mijn afdeling heet Maatschappelijke
Ontwikkeling. Bijna alle beleidsterreinen
zitten hier; cultuur en sport, welzijn,
zorg, onderwijs, jeugd, diversiteit.
Omdat de lijnen heel kort zijn, is
cultuureducatie ook goed in beeld.”
Klaske Buis, beleidsmedewerker gemeente Hengelo
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Gecumuleerd is te zien dat het percentage medewerkers dat over drie aspecten van expertise
(opleiding, werkervaring) beschikt beperkt is tot 3,4%. 34,5% Beschikt over twee expertiseterreinen.
Het overgrote deel, 62,1%, beschikt over één enkele opleiding of over minimaal twee jaar werkervaring.
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Grafiek 21 In hoeverre vindt er interne samenwerking plaats op het gebied van cultuureducatie en..
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De meeste en meest structurele samenwerking vindt plaats tussen cultuureducatie en onderwijs en
cultuureducatie en jeugdbeleid. Dit is weinig verassend, aangezien gemeenten zich met betrekking tot
cultuureducatie vooral richten op kinderen (jeugdbeleid) en cultuureducatie een verplicht onderdeel is
binnen het onderwijs.
Er is geen enkele gemeente waar structurele samenwerking plaatsvindt tussen de terreinen cultuureducatie en economie, en cultuureducatie en gebiedsontwikkeling/ruimtelijke ordening. In meer dan
de helft van de gemeenten vindt zelfs nooit samenwerking plaats tussen deze beleidsterreinen.
In het volgende - en tevens laatste - subhoofdstuk wordt duidelijk hoeveel draagvlak voor cultuureducatie er is gemeten in de Gelderse en Overijsselse gemeenten. Nadat alle onderzoeksresultaten in
beeld zijn gebracht wordt de balans opgemaakt en zal antwoord worden gegeven op de hoofdvraag
van het onderzoek: in hoeverre is cultuureducatie verankerd in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland?

“Onze afdeling werkt nauw samen met
de afdeling Sociaal Welzijn. Kinderen
uit probleemgezinnen kunnen meedoen
aan een gratis sport- en cultuuraanbod
zodat zij hun eigen talenten kunnen
ontdekken en ontwikkelen.
Daar zouden die kinderen anders nooit
mee in aanraking zijn gekomen.”
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Marjon Hoogheid, beleidsmedewerker gemeente Culemborg
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5.10		Draagvlak
Draagvlak (overdrachtelijk):
- Het deel van de samenleving dat een ideologie, verandering, mening of persoon ondersteunt.
De aanhang van een mening of persoon.
-H
 et creëren van draagvlak benadrukt dat het nodig is ondersteuning voor standpunten, beleid,
belangen of ideologie te bereiken door een beroep te doen op het eigen (deel)belang van degenen
wier steun men nodig heeft en in het bijzonder om mogelijke conflicterende meningen of belangen
geheel of gedeeltelijk met elkaar te verbinden, waardoor de steun voor het geheel versterkt wordt.
Bron: Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Draagvlak)
Draagvlak is een onmisbaar element binnen een (gemeentelijke) organisatie. Immers: als er geen breed
(maatschappelijk of politiek) draagvlak is voor een onderwerp (zoals cultuureducatie), zal het ook lastig
zijn om een breed gedragen beleid te voeren. Dat geldt voor alle geledingen binnen een gemeentelijke
organisatie: college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad en ambtenaren.
Het inzichtelijk maken van de mate van draagvlak is echter lastig. Rechtstreeks vragen naar draagvlak
levert het risico op dat er vooral sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven. Daarbij is draagvlak
geen vaststaand begrip: ieder geeft hier een eigen inhoud aan. Er moet dus een andere manier gevonden worden om de mate van draagvlak binnen een gemeentelijke organisatie te meten.
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In de publicatie ‘Draagvlak meten is heel gewoon’ wordt draagvlak voor beleid duidelijk gedefinieerd
en onderverdeeld in drie elementen: “Draagvlak is steun bij individuele personen of groepen van personen
voor beleid, een probleemanalyse of een beleidsmaatregel. De mate van steun of draagvlak is af te lezen uit
de kennis van, de houding tegenover en/of het gedrag als reactie op de betreffende beleidsmaatregel.”41
De drie indicatoren van draagvlak - kennis, houding en gedrag - worden als volgt omschreven:42
-K
 ennis is de aanwezige informatie bij de ondervraagde persoon of groep over het doel en de inhoud
van de betrokken beleidsmaatregel.
-H
 ouding is de mening van een persoon of groep over de noodzaak en de wenselijkheid van de
beleidsmaatregel.
-E
 n gedrag (sintentie) is de feitelijke gedraging die de persoon of groep zal vertonen of vertoont
na invoering van de beleidsmaatregel.
Bovenstaande aspecten zijn verwerkt in het onderzoek. De vragen die betrekking hebben op elk van
deze drie aspecten zijn versleuteld in de vragenlijst, zodat deze niet als ‘draagvlakvraag’ te herkennen is.
De aspecten kennis, houding en gedrag hebben een zekere relatie tot elkaar en zijn alleen ‘sterk’ indien
alle drie de aspecten in voldoende mate aan de orde komen. Bijvoorbeeld: indien een gemeente wel
beschikt over voldoende kennis en men ook qua houding een actieve rol heeft, maar dit niet in daden
(gedrag) omzet, dan drukt dat de score voor draagvlak. Hetzelfde is het geval als een gemeente cultuureducatie noodzakelijk en wenselijk vindt, maar geen kennis heeft over het onderwerp en dit al dan niet
in het beleid verwerkt. Alle drie de aspecten moeten dus in enige mate in het beleid naar voren komen,
wil een goede score op de indicator draagvlak behaald worden.
Een deel van de vragen die betrekking heeft op draagvlak, komt ook terug in andere indicatorenvragen:
kennis komt voor een deel terug in de vraagstelling rondom expertise, houding heeft betrekking op hoe
relevant men cultuureducatie vindt, en gedrag heeft betrekking op de uitwerking van een en ander in
structurele afspraken. Sommige vragen zijn dus aan meerdere indicatoren gehangen. Dat hoeft in dit
model niet bezwaarlijk te zijn: in de indicator draagvlak worden de resultaten uit deze vragen op een
andere manier gewogen en gewaardeerd.

41
42

E. Boiten en R. uit Beijerse, Draagvlak meten is heel gewoon, 15.
Ib., 15.

De resultaten die betrekking hebben op de drie aspecten die wijzen op de mate van draagvlak worden
hierna kort toegelicht. Naar de onderwerpen die al eerder in deze publicatie zijn behandeld, wordt een
verwijzing gemaakt.
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Kennis
Kennis met betrekking tot draagvlak is in dit onderzoek opgevat als expertise van de medewerker die
belast is met cultuureducatie, gecombineerd met de interne samenwerking binnen de gemeente op
het gebied van cultuureducatie. De resultaten over de expertise van de beleidsmedewerkers staan
vermeld in subhoofdstuk 5.9 en komen daarom in dit deel niet terug. Aanvullend is gekeken in hoeverre
er interne samenwerking plaatsvindt op het gebied van cultuureducatie met andere beleidsvelden. De
mate van integrale interne samenwerking zegt namelijk iets over de mate waarin cultuureducatie breed
gedragen wordt (en over het aantrekken van kennis uit gerelateerde beleidsterreinen).

Grafiek 22 In hoeverre wordt er met andere afdelingen samengewerkt waarbij cultuureducatie
een onderwerp is? Achtereenvolgens, van de meest gestructureerde samenwerking tot geen
samenwerking: Cultuureducatie en…
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Opvallend is de ietwat lage ‘klassering’ van de brede scholen. De samenwerking met de afdeling
Jeugdbeleid is vooral incidenteel van aard: waarschijnlijk vindt samenwerking hier vooral ad hoc plaats
(op basis van item of onderwerp). Van structurele samenwerking tussen cultuureducatie en afdelingen
op het gebied van economie of gebiedsontwikkeling/ruimtelijke ordening is verder geen sprake.

Houding
De vraag die ten aanzien van het houdingsaspect in de indicator draagvlak is gesteld, was:
hoe belangrijk vindt men cultuureducatie? En dan specifiek: welke onderwerpen vindt men belangrijk?
De antwoorden op deze vraag staan zijn te vinden in subhoofdstuk 5.1 (Aanleiding beleid).
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Structureel
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Gedrag
De vragen die betrekking hebben op gedrag komen neer op: hoe culmineert de kennis en houding
ten aanzien van cultuureducatie uiteindelijk in concrete maatregelen? En hoe geven gemeenten hier
handen en voeten aan? De antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in subhoofdstuk 5.7
(Ondersteuning).

Resultaat: draagvlak
In Oost-Nederland is het draagvlak voor cultuureducatie - geëxpliciteerd in de elementen kennis,
houding en gedrag - niet erg hoog te noemen. In iets meer dan een kwart van de gemeenten bestaat
volgens dit model voldoende draagvlak voor cultuureducatie en is dit ook als zodanig in het beleid van
de gemeente gewaarborgd. Daarbij is het aspect ‘houding’ het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door
‘gedrag’ en tenslotte ‘kennis’.
Opvallend punt: in de gemeenten met veel inwoners is het draagvlak voor cultuureducatie significant
hoger dan in de middelgrote of kleine gemeenten.
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Met bovenstaande onderzoeksresultaten wordt dit hoofdstuk besloten. Alle indicatoren zijn aan bod
gekomen en in het volgende hoofdstuk wordt daarvan een totaalbeeld geschetst: hoe staat het met de
mate van beleidsverankering van cultuureducatie in de gemeenten in Oost-Nederland?

“Een stevige groep van 3 à 4 mensen
houdt zich bezig met cultuureducatie.
Cultuureducatie heeft hier dus zeker
een eigen gezicht, wij hoeven niet te
vechten om gezien te worden.”
Klaske Buis, beleidsmedewerker gemeente Hengelo

6	conclusie

73

Wat is het resultaat van de meting van verankering van cultuureducatie in gemeentelijk beleid in
Oost-Nederland? Alle onderzoeksresultaten leiden tot een bepaald percentage waarmee de verankering
van de betreffende indicator kan worden aangegeven. Het resultaat van de meting wordt daarnaast in
de context van het theoretisch kader (de beleidscyclus) geplaatst, waarmee de eindconclusie van de
meting verduidelijkt kan worden.

6.1	Algemeen
Aanleiding
Iets meer dan een derde deel van de gemeenten in Overijssel en Gelderland, 37,6%, weet precies
te benoemen wat de aanleiding is om te komen tot cultuureducatiebeleid.

Anticiperen op ontwikkelingen
Iets meer dan een kwart van de gemeenten, 28,7%, participeert actief op ontwikkelingen in of die
gevolgen hebben voor het cultuureducatieve veld, zoals brede scholen, demografische ontwikkelingen
of nieuwe regelingen en wetgeving in het onderwijs.

Visie

Beleidsplan
Meer dan de helft van de gemeenten, 52,5%, heeft beleid op het gebied van cultuureducatie geformuleerd en vastgelegd in een actuele cultuurnota of in een afzonderlijk cultuureducatiebeleidsplan.

Afstemming
Van de gemeenten heeft 41,8% structurele afspraken gemaakt met cultuureducatieve partners, zoals het
onderwijs, culturele aanbieders, brede scholen of andersoortige instellingen met cultuureducatie in het
takenpakket.

Financiën
43,0% van de gemeenten biedt structurele financiële ondersteuning of heeft financiële afspraken
gemaakt met de culturele partners ten aanzien van cultuureducatie.

Ondersteuning
Een kwart van de gemeenten, 25,5%, biedt de lokale partners structurele ondersteuning op het gebied
van cultuureducatie in de vorm van coördinatie, advies en het beschikbaar stellen van expertise.
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Het aandeel gemeenten dat een visie op cultuureducatie heeft geformuleerd èn op enigerwijze heeft
vastgelegd is iets minder dan de helft: 42,7%.
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Evaluatie
Precies een derde van de gemeenten, 33,3%, evalueert stelselmatig haar beleid, de uitvoering hiervan en
de bereikte resultaten, en gebruikt de opbrengst hieruit als input voor nieuw te formuleren beleid.

Expertise
De gemeenteambtenaren die belast zijn met cultuureducatie zijn over het algemeen goed toegerust:
73,2% van hen beschikt over een relevante opleiding en/of meerdere jaren werkervaring.
			

Draagvlak

Bij 27,3% van de gemeenten is voldoende draagvlak voor cultuureducatie gemeten. Daarbij gaat het om
het aanwezig zijn van voldoende kennis en interne uitwisseling, een constructieve houding ten opzichte
van cultuureducatie en de mate van handelen hiernaar.

Figuur 3 De verankering van cultuureducatie in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland
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Tabel 9 Hoe doen de gemeenten in Overijssel en Gelderland het op de verankeringsladder?
Oftewel: wat zijn de scores? Daartoe is het responskader in een viertal groepen verdeeld:
Aandeel gemeenten met 7,5 tot 10 indicatoren verankerd

0,0%

Aandeel gemeenten met 5 tot 7,5 indicatoren verankerd

24,2%

Aandeel gemeenten met 2,5 tot 5 indicatoren verankerd

53,7%
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Aandeel gemeenten met 0 tot 2,5 indicatoren verankerd
22,0%
			
Geen enkele gemeente heeft meer dan 7,5 indicatoren verankerd. De hoogste score uit dit onderzoek
is 6,18. De laagst gemeten score is 0,6.

6.2 Vergelijkingen
Tabel 10 Wat zijn de grootste verschillen in verankering tussen de verschillende gemeentegroottes?
Gemeentegrootte

Gemiddelde verankeringsscore

Grote gemeenten
(meer dan 90.000 inwoners)

5,39

Middelgrote gemeenten
(30.000 tot 90.000 inwoners)

3,63

Kleine gemeenten
(tot 30.000 inwoners)
			
N=41

3,54

Een nadere verkenning op de verschillende indicatoren leert dat alle indicatoren hoger scoren bij
de grote gemeenten dan bij de middelgrote gemeenten, op één na: de indicator financiën (financiële
ondersteuning) scoort bij zowel kleine als middelgrote gemeenten beter dan bij grote gemeenten.
Is de hoeveelheid gemeentelijke kernen van invloed bij de mate van verankering? Na analyse is hierop
niet met een ondubbelzinnig ‘ja’ te antwoorden. Zowel gemeenten met veel, als gemeenten met weinig
kernen hebben een hoge score op de verankeringsmaat behaald in dit onderzoek. Het aantal kernen is in dit verankeringsmodel - dus niet bepalend voor de mate van verankering.
Tot slot: in hoeverre is cultuureducatie verankerd in (het gemeentebeleid) in de afzonderlijke
provincies? Welke indicatoren zijn goed of juist minder goed verankerd in Gelderland? Hoe ziet het
algemene ‘verankeringsbeeld’ van Overijssel eruit? Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn er
te onderscheiden?
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De verankeringsscore van gemeenten met meer dan 90.000 inwoners is significant hoger dan die
van middelgrote en kleine gemeenten. Het verschil is 1,76 respectievelijk 1,85 punten. De middelgrote
en kleine gemeenten ontlopen elkaar niet veel.

76

Grafiek 23 Mate van verankering per provincie
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Over het algemeen maken de beide provincies nagenoeg dezelfde curve, zij het dat de gemeenten
in Overijssel het op vrijwel alle punten ‘beter’ doen. Vooral de verschillen in de indicatoren ‘visie’,
‘afstemming’ en ‘evaluatie’ is opvallend. Dit verschil is niet te verklaren uit de onderzoekresultaten.
De veronderstelling is echter dat het verschil verklaard kan worden doordat de provincie Overijssel
afspraken heeft gemaakt met de gemeenten ten aanzien van hun regierol op het gebied van cultuureducatie, hetgeen de hoge mate van verankering van de verschillende aspecten ten goede is gekomen.
Dit in tegenstelling tot de provincie Gelderland, waar geen afspraken tussen de provincie en de
gemeenten zijn gemaakt over dat onderwerp. Deze aanname kan echter niet met onderzoeksresultaten
onderbouwd worden, aangezien de rol van de provincie niet in dit onderzoek is opgenomen.

6.3	Algemene conclusie over de
mate van verankering
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Tijd om terug te keren naar de hoofdvraag van dit onderzoek:

In hoeverre is cultuureducatie verankerd in gemeentelijk beleid in Oost-Nederland?
Hierop kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. Eigenlijk is het enige aspect dat bij de
meerderheid van de gemeenten geborgd is, de indicator ‘expertise’ (73,2%). Een krappe meerderheid
van de gemeenten, 52,5%, heeft de beleidsvoornemens op het gebied van cultuureducatie vastgelegd in
een beleidsdocument. Beide vormen een mooie basis voor cultuureducatiebeleid, maar zijn niet los te
zien van de overige indicatoren. De indicatoren ‘financiën’ (43,0%), ‘visie’ (42,7%) en ‘afstemming’ (41,8%)
zijn - in vergelijking met de hiervoor genoemde indicatoren - een stuk minder vaak in de gemeentelijke
beleidscyclus opgenomen. Het minst vaak zijn de indicatoren ‘ondersteuning’ (25,5%) en ‘draagvlak’
(26,6%) gewaarborgd.
Aan het eind van het vierde hoofdstuk (De basis van de maat: de beleidscyclus) wordt verondersteld
dat het een wenselijker resultaat is wanneer alle aspecten wellicht niet in hun volledigheid verankerd
zijn, maar wel in enige mate in het proces opgenomen zijn, dan dat sommige aspecten wel goed
verankerd zijn en andere aspecten in het geheel niet. In totaal heeft 36,6% van de gemeenten alle tien
de indicatoren geheel of gedeeltelijk in het gemeentelijk beleid verankerd. Dat is iets meer dan een
derde van de gemeenten. Deze gemeenten hebben alle aspecten in het beleidsvoeringsproces inzake
cultuureducatie op de één of andere manier gewaarborgd, en kunnen zo ‘de cirkel’ rond maken.
Bij 22,0% van de gemeenten ontbreekt een indicator. Bij 41,4% van de gemeenten vertoont de cyclus
meerdere gaten.
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Bij gebrek aan resultaten uit een eerdere meting of een andere referentiekader valt niet te
concluderen of deze percentages mee- of tegen vallen. Wel geven deze percentages voldoende
voeding om tot kwaliteitsverbetering van het beleidsvoeringsproces te komen. Op basis van dit model
(en de resultaten van de meting) valt in alle beleidsfasen wel enige ‘winst’ te behalen. Daarmee is het
instrument in elk geval goed inzetbaar als het gaat om het in kaart brengen van hiaten in het eigen
gemeentelijke beleid: bewustwording van het eigen beleidsvoeringproces is een goede basis om
(nieuw) beleid op te bouwen en kan uiteindelijk leiden tot een effectiever en efficiënter beleid.
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7	Discussie

Het instrument dat in dit onderzoek ontwikkeld en gebruikt is, is een eerste aanzet om de verankering
van cultuureducatie in gemeenten inzichtelijk te maken. Er is in Nederland een ‘monitoringstraditie’
waarin de verankering van cultuureducatie in het onderwijs en in culturele instellingen wordt gemeten,
maar een verankeringsmaat voor gemeenten ontbrak vooralsnog. Een één-op-één vertaling van het
bestaande verankeringsmodel (zoals gebruikt in de monitoronderzoeken) bleek echter niet afdoende,
vanwaar een zoektocht naar een theoretische onderlegger voor een verankeringsmaat voor gemeenten
ontstond. In deze zoektocht is gekeken naar de verschillende kaders voor cultuureducatie in gemeenten,
waaronder het wettelijk kader. Omdat in het ‘moeten, kunnen en willen’ van gemeenten weinig houvast
werd gevonden, is vanuit een beleidswetenschappelijke invalshoek een theoretisch kader ontstaan: de
beleidsvoeringscyclus dient in dit onderzoek als onderlegger voor het meten van de verankering van
cultuureducatie in gemeenten.
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Voor EDU-ART en KCO is dit onderzoeksinstrument waardevol. Het biedt het gewenste inzicht in en
overzicht van de mate van verankering van cultuureducatie in gemeenten, en kan zodoende dienen als
onderlegger bij de uitvoering van hun taak als ondersteuner van gemeenten. Het levert de organisaties
ook inzichten op over de manier waarop (afzonderlijke) gemeenten invulling geven aan hun rol op het
gebied van cultuureducatie en hoe de gemeenten zich verhouden ten opzichte van andere gemeenten in de beide provincies. Voor gemeenten zelf is dit ook interessant: bewustwording van het eigen
beleidsvoeringproces is een goede basis om (nieuw) beleid op te bouwen en kan leiden tot efficiënter
en effectiever beleid. Het instrument levert tot slot informatie op over (de verhoudingen binnen) het
culturele infrastructurele krachtenveld binnen gemeenten.
Reflecterend op het onderzoeksproces rijst de vraag: Is de verankeringsmaat - zoals in dit onderzoek
ontwikkeld - een adequaat middel om beleidsverankering van cultuureducatie mee te meten? Uit
het onderzoek komen een aantal bevindingen naar voren die deze stelling kunnen onderschrijven.
Immers, gemeenten hebben geen (directe) zeggenschap over de inhoud van cultuureducatie, maar
kunnen wel een belangrijke voorwaardenscheppende positie bekleden. Door de (theorie van de)
beleidsvoering als uitgangspunt te nemen, is een passende indicatorenset ontwikkeld waarmee de
verankering in gemeenten kan worden gemeten. De mate waarin gemeenten hun taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden beleidsmatig hebben beschreven en vastgelegd, welke randvoorwaarden
hiervoor gewaarborgd zijn en in hoeverre men hier daadwerkelijk naar handelt, zijn hierbij maatgevend.
Het model biedt hiervoor veel inzichten.
Na het onderzoek zijn echter ook inzichten ontstaan over de manier waarop het instrument verder
kan worden geperfectioneerd. Tijdens het analyseren van de onderzoeksgegevens bleek bijvoorbeeld
dat enkele vraagstellingen niet scherp genoeg geformuleerd waren of dat een grotere gelaagdheid
binnen een onderwerp wenselijk was. Deze inzichten zijn waardevol voor de verdere ontwikkeling van
een dergelijke verankeringsmaat. Het instrument dat in dit onderzoek ontwikkeld en gebruikt is, is een
eerste aanzet om de verankering van cultuureducatie in gemeenten inzichtelijk te maken. Daar horen
de gebruikelijke ‘kinderziektes’ bij.

Over een mogelijke andere of extra inzet van het instrument valt ook na te denken. Een idee is om
het op nog grotere schaal in te zetten zodat het een landelijke benchmark oplevert. Toch kan niet
ontkomen worden aan de discussie of dit instrument al dan niet een ei van Columbus is. Met de
ontwikkeling van een verankeringsmaat voor gemeenten ontstaan enkele veronderstellingen die op
termijn wellicht aangenomen of verworpen kunnen worden. Dit roept enkele discussiepunten op en
vertaalt zich in vragen als:
-	Wat is ‘goed’ beleid?
-	Is verankering van cultuureducatie in gemeenten per definitie wenselijk?
-	Kan het model bijdragen aan de versterking van de positie van cultuureducatie in gemeenten?
-	Leent de praktijk zich hier wel voor? Is de dagelijkse gang van zaken niet veel weerbarstiger?
-	Is (de kwaliteit van) cultuureducatie gebaat bij een wettelijk kader voor cultuureducatie in
gemeenten?
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Zo dynamisch als de beleidsvoeringscyclus is, is ook de in dit onderzoek ontwikkelde verankeringsmaat:
volop in beweging en nooit ‘af’. Er zal de komende tijd verder aan gewerkt worden, hetgeen we vol
overgave gaan doen. Alle input die kan helpen het onderzoeksinstrument verder te ontwikkelen,
te verbeteren, is van harte welkom.
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8.2 	Lijst deelnemende
gemeenten onderzoek
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Provincie Gelderland
Aalten		
Arnhem		
Bronckhorst
Brummen
Culemborg
Doetinchem
Duiven		
Ede		
Elburg		
Hattem		
Maasdriel
Neerijnen		
Nijmegen		
Oldebroek
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Renkum		
Rheden
Tiel
Voorst
Westervoort
Wijchen
Zevenaar
Zutphen

Provincie Overijssel
Almelo
Borne
Dalfsen
Dinkelland
Enschede
Hardenberg
Hellendoorn
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Losser
Oldenzaal
Olst - Wijhe
Ommen
Raalte
Staphorst
Wierden

