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 Onderwerp 

 Initiatiefvoorstel ter instemming van het raadslid Bouchibti (VVD), getiteld: 
‘Cultuuronderwijs voor alle kinderen’ 
 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid Bouchibti getiteld: ‘Cultuuronderwijs voor 
alle kinderen’, 
 
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie voor Jeugd en Cultuur; 
 
besluit: 

  
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 

II. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 
1. In kaart te brengen hoe het huidige aanbod van cultuureducatie in het 

basisonderwijs is afgestemd op langdurig of chronisch zieke kinderen;  
2. In gesprek te gaan met aanbieders van onderwijs voor langdurig of 

chronisch zieke kinderen en aanbieders van cultuureducatie over het geven 
van cultuuronderwijs aan deze kinderen; 

3. Maatregelen te treffen die cultuureducatie toegankelijk(er) maakt voor deze 
kinderen. 

III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 
 
Wettelijke grondslag 

 Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 
Initiatiefvoorstel 

  
De VVD wil dat de ambitie van de gemeente om cultuureducatie structureel op te 
nemen in het basisonderwijs ook geldt voor langdurig zieke kinderen.  
 
Voor kinderen is cultuur bij uitstek een middel om zich te kunnen ontplooien. Het 
helpt kinderen hun talenten te ontdekken en de waarde van kunst te begrijpen. 
Cultuur in het curriculum stimuleert creativiteit. Het daagt kinderen uit om een 
kritische en nieuwsgierige houding te ontwikkelen. Bovenal heeft cultuur een 
verbindende werking en helpt het kinderen plezier te maken. 
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Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Dit geldt ook voor kinderen die ziek zijn. 
Voor deze kinderen heeft een snelle genezing uiteraard de hoogste prioriteit, 
maar zolang zij ziek zijn is het voor hen van belang om geen leerachterstand op 
te lopen. De focus moet daarom liggen op primaire vakken, zoals taal en rekenen. 
Dit neemt niet weg dat het zonde is als cultuuronderwijs bij deze kinderen naar de 
achtergrond verdwijnt. Want juist omdat zij in vele andere opzichten niet kunnen 
meedoen met hun gezonde leeftijdsgenootjes is cultuureducatie (bijvoorbeeld op 
het gebied van zang, dans of schilderen) bij uitstek een middel dat afleiding biedt 
en hen zich eventjes beter laat voelen. De VVD vindt het daarom belangrijk om 
cultuuronderwijs toegankelijker te maken deze kinderen.  
 
In lijn met het landelijk bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs (2013-2023) heeft 
de gemeente in 2013 besloten om cultuureducatie doorlopend aan te gaan bieden 
aan alle Amsterdamse kinderen. Om dit te realiseren heeft de gemeente in 
datzelfde jaar een convenant voor 10 jaar gesloten met Amsterdamse 
schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs over de invoering van het 
Basispakket Kunst en Cultuureducatie. Dit pakket is gestart in het schooljaar 
2013-2014 en biedt ondersteuning om drie uur cultuureducatie per week te 
geven. Eind 2015 heeft het college laten weten een belangrijke impuls te willen 
geven aan cultuureducatie in de periode 2017-2020. Onder andere door “de 
aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren”. De VVD pleit ervoor dat 
chronisch of langdurig zieke kinderen zoveel mogelijk worden meegenomen in 
deze aanpak.  
 
Het inbedden van cultuureducatie in het curriculum is een verantwoordelijkheid 
van schoolbesturen. In de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 is er gekozen 
om nog meer regie aan de schoolbesturen te geven. Scholen kunnen dus zelf 
besluiten hoe zij cultuureducatie opnemen in de lesstof. Navraag van de VVD bij 
aanbieders van cultuureducatie leert dat schoolbesturen en aanbieders van 
speciaal onderwijs voor zieke kinderen niet genoeg capaciteit hebben om 
cultuuronderwijs aan te bieden aan deze kinderen. Als gevolg hiervan krijgen zij, 
in tegenstelling tot hun gezonde leeftijdsgenootjes, een versoberde vorm van 
basisonderwijs. Een Amsterdamse basisschoolleerling die een jaar in het 
ziekenhuis ligt krijg in zo’n geval wél wiskundeopdrachten, maar géén muziekles. 
De VVD vindt het belangrijk dat er bij onderwijs voor zieke kinderen ook aandacht 
wordt besteed aan cultuur. Hier worden zij beter van en dit zorgt voor afleiding.  
 
Daarom stelt de VVD voor dat het college in kaart brengt hoe het huidige aanbod 
van cultuuronderwijs is afgestemd op zieke kinderen. Op basis hiervan kan het 
college in gesprek gaan met aanbieders van cultuuronderwijs en onderwijs voor 
langdurig zieke kinderen. Voorts pleit de VVD ervoor dat het college zich inspant 
om cultuuronderwijs toegankelijker te maken voor zieke kinderen.  
 
Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 
  

S. Bouchibti  
  

 


