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Betreft: De waarde van cultuur en sport voor integraal jeugd- en jongerenbeleid

Geachte mevrouw Schippers,
Graag brengen we als gezamenlijke cultuur- en sportorganisaties de waarde van cultuur en sport voor de
toekomst van jongeren onder uw aandacht.
Want de jeugd heeft de toekomst. En hoewel niemand precies weet hoe die toekomst eruitziet, weten we
wel wat essentieel is voor kinderen en jongeren, namelijk: opgroeien in een veilige en stimulerende
omgeving. Aan zo’n omgeving kunnen we samen bouwen met integraal jeugd- en jongerenbeleid.
Het fundament van integraal jeugd- en jongerenbeleid wordt gevormd door heldere uitgangspunten over
wat kinderen en jongeren moeten leren (kwalificatie), hoe zij zich verhouden tot anderen (socialisatie), en
hoe ze zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig individu (persoonsvorming). Daarvoor is goede
samenwerking tussen de verschillende overheidslagen en beleidsterreinen essentieel. Het beleid gericht
op jeugd en jongeren moet vanuit één aanspreekpunt worden gecoördineerd.
Kunst en cultuur, sport, welzijn en onderwijs vormen samen de kern van integraal jeugd- en
jongerenbeleid. Cultuureducatie en -participatie helpen jongeren hun eigen identiteit te vormen, het
beste uit zichzelf te halen, zich te onderscheiden van en te verbinden met anderen. Dit leren ze niet alleen
in het onderwijs maar ook in verschillende informele leeromgevingen.
Vanuit cultuureducatie en cultuurparticipatie willen wij - samen met sport - graag onze bijdrage leveren
aan een goede toekomst voor onze jeugd. Daarom roepen wij u op alle kinderen en jongeren
mogelijkheden voor cultuureducatie en –participatie te bieden:
1. Veranker cultuur samen met sport stevig in het schoolcurriculum.
2. Zorg dat de voorzieningen voor cultuur en sport ook toegankelijk zijn voor gezinnen die leven in
armoede.
3. Zorg voor een vitale leefomgeving in stad en dorp, met voldoende aanbod van cultuur en sport.
4. Zorg dat cultuur en sport als verbinder in de samenleving kunnen fungeren.
Concreet betekent dat:
•
•
•

•
•
•
•

Betrek cultuur en sport als partners bij Integrale Kindcentra, zodat een evenwichtig dagelijks aanbod
voor opvang en educatie ontstaat.
Creëer overal in Nederland een cultuurrijke leer- en leefomgeving door heldere afspraken te maken
met alle partijen: onderwijs, cultuur, sociaal domein, sport en de diverse overheden.
Oormerk een vast bedrag van minimaal € 10,- per jaar voor kunst en cultuur én € 10,- per jaar voor
sport in het onderwijsbudget, voor élke leerling en leraar in primair, voortgezet, speciaal en
beroepsonderwijs. Zorg daarbij dat alle leerlingen van 4 tot 18 een cultuurkaart én sportkaart van het
CJP krijgen.
Zorg dat onderwijsbeleid en cultuurbeleid dit bedrag waarborgen voor het hele funderend onderwijs.
Maak samen met onderwijs, culturele instellingen en andere overheden een vervolgprogramma voor
Cultuureducatie met kwaliteit.
Zorg voor deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuur voor leerkrachten en
vakleerkrachten.
Zorg voor structurele financiering voor cultuur- en (buurt)sportcoaches.

•
•
•

Geef stedelijke regio’s en provincies de regie om tot een verantwoord voorzieningenniveau voor
sport en cultuur te komen.
Investeer in deze voorzieningen op basis van het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, en breidt dit
uit met bestuurlijke afspraken over participatiemogelijkheden.
Laat iedere gemeente aansluiten bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

Wij geloven in de waarde van kunst, cultuur en sport voor de toekomst van jongeren - Laat kinderen
jongeren opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving
Hoogachtend, namens de gezamenlijke cultuur- en sportorganisaties,
Walter Groenen, directeur CJP
Marianne Versteegh, secretaris Kunsten ‘92
Bertien Minco, directeur Jeugdcultuurfonds
Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie
Jan Brands, directeur Cultuurconnectie
Sanne Scholten, directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Remco Boer en Willemijn Baken, directeur Kenniscentrum Sport
Gerard Dielessen, directeur NOC*NSF
Petra van Haren, voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders

Als wij kinderen en kunst echt serieus nemen, gaat er een wereld voor ons open. Kunstonderwijs dus: op elk leerniveau, op
zwarte en op witte scholen, aan christenen, moslims, hindoes en atheïsten. Het biedt een remedie tegen de Waarheid, die
elke verbeelding in ons doodt.
Ramsey Nasr op CultureelKapitaal.nl
Voor de groei van het kind is het belangrijk dat ook op school die ontwikkeling van verbeelding en fantasie doorgaat.
Gijs Scholten van Aschat op CultureelKapitaal.nl

