Amsterdam, 3 april 2018
Persbericht: Amsterdamse Kunstraad adviseert over evaluatie basispakket

De Amsterdamse Kunstraad is verzocht advies uit te brengen aan het gemeentebestuur over de tussenevaluatie
basispakket kunst- en cultuureducatie, uitgevoerd door DSP-groep.

Verbreding van het basispakket
Het basispakket is te top down en te strak georganiseerd. In zijn huidige vorm biedt het te weinig
keuzemogelijkheden voor de scholen wat betreft leerlijnen, disciplines, vak integratie en aanbieders. In dit advies
pleit de kunstraad voor meer lucht in het systeem.

Twee gesubsidieerde leerlijnen naar keuze
Wat de kunstraad betreft verliest muziek zijn voorkeurspositie en zet het gemeentelijk beleid in op een
basispakket met een minimum van twee gesubsidieerde leerlijnen kunst- en cultuureducatie op elke
Amsterdamse school voor basis- en speciaal onderwijs. Met meer aansluiting bij de onderwijsvernieuwingen (21st
Century Skills) en meer oog voor culturele diversiteit bij zowel inhoud als uitvoering van het basispakket.

Regie en keuzevrijheid scholen
De kunstraad is van mening dat al vanaf het schooljaar 2018/2019 begonnen moet worden met een verschuiving
richting meer keuzevrijheid voor scholen voor álle disciplines. Vraagsturing zonder extra middelen betekent een
bezuiniging op de subsidie voor de muziekaanbieders – een deel van hun subsidie wordt naar een ‘vrije ruimte’
gezet, waarin deze gelden beschikbaar komen voor alle aanbieders.

Meer controle, toezicht en transparantie
Volgens de kunstraad is de transparantie rond het basispakket onvoldoende. Er is te weinig controle en toezicht,
met het gevolg dat het beschikbare geld niet bij elk kind terecht komt.

Verder pleit de kunstraad ervoor het cluster cultuureducatie uit te breiden naar alle binnenschoolse
cultuureducatie. De kunstraad adviseert de taakomschrijving van Mocca aan te passen en het expertisecentrum
meer de markt te laten zijn waar vraag en aanbod samen komt. Naast een uitbreiding van het basispakket is de
kunstraad van mening dat op het gebied van cultuureducatie extra ingezet moet worden op het vmbo en op het
naschoolse aanbod.
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