
Martin Schulz
Mark van Twist
Eline van Schaik

Reflecties bij  
het sturingsparadigma 
voor cultuureducatie

Van 
optellen

vermenig-
vuldigen

naar



Dit essay is tot stand gekomen als onderdeel van het  
Meerjarig Kennisprogramma Intelligent Bestuur waarin 
de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Infrastructuur 
en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, Justitie en Veiligheid en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid participeren.



dr. J.M. (Martin) Schulz
Martin Schulz is als codecaan van de NSOB verantwoordelijk voor het 
Promotie programma. Daarnaast is hij als adjunctdirecteur van de NSOB 
Denktank verantwoordelijk voor verschillende onderzoekstrajecten.  
Schulz promoveerde in 2010 aan de Universiteit van Tilburg op het proef
schrift ‘De commissie: over de politiekbestuurlijke logica van een publiek 
geheim’. Zijn onderzoeken richten zich op vraagstukken die zich afspelen 
in de gevoeligheid van het snijvlak van politiek en bestuur. Schulz is regel
matig secretaris van onderzoeks en adviescommissies.

prof.dr. M.J.W. Mark van Twist
Mark van Twist is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde, in het  
bijzonder bestuurs en beleidsadvisering in publiekprivate context, aan  
de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tevens is hij wetenschappelijk 
directeur van de postmaster opleiding internal auditing & advisory aan  
de Erasmus School of Accounting & Assurance en lid in buitengewone 
dienst van het College van de Algemene Rekenkamer. 

E.B. Eline van Schaik MSc
Eline van Schaik is als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden  
aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.



Van optellen naar vermenigvuldigen 3

Inhoudsopgave

1. Een programma, en dan …?  5
1.1 Een optelsom van vertellingen  5
1.2  Programma Cultuureducatie met Kwaliteit  7
1.3  Bijdrage van dit essay: van optellen naar vermenigvuldigen  8

2. Verhaal van multipliers  10
2.1  Sturen zonder norm  10
2.2 Multipliers vertellen  11
2.3 Sturen met multipliers  14

3.  Maatschappelijke waarde vertellen  16
3.1   Publieke waarde: verhaallijnen voor een meervoudig verhaal  16
3.2  Techniek van een sterk verhaal  19

4.  Tot besluit: terzijde is ter zake  22
4.1  Verborgen verhaallijnen  22
4.2  Meer dan een ‘leuk’ programma  24

5. Geraadpleegde bronnen  27

Inhoudsopgave 



Inhoudsopgave 



Van optellen naar vermenigvuldigen 5

1. Een programma, en dan …?

1659 subsidies
Op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie treffen we een kaart 
van Nederland aan. Wie naar deze kaart van ons land kijkt, moet toch even 
goed zoeken om Nederland te ontdekken. De landsgrenzen verdwijnen 
onder een veelheid aan paarse bollen die op de kaart zijn ingetekend.  
Iedere bol representeert een verstrekte subsidie van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie in het kader van de Impuls Muziekonderwijs met een 
bedrag tussen de 10.000 en 20.000 Euro. Deze specifieke subsidie is bedoeld 
om een impuls te geven aan de kwaliteit van het muziekonderwijs op de 
basisschool. Blijkens een eigen telling op de website heeft het Fonds in de 
huidige periode 1659 van deze ‘subsidies impuls muziekonderwijs’ verstrekt. 
Het geld is bedoeld voor scholen die in samenwerking met een culturele 
instelling of met hulp van een ZZPer het muziekonderwijs willen verbete
ren. Bij een ‘vroege starter’ die al in 2015 is begonnen met de versterking 
van het muziekonderwijs heeft dit bijvoorbeeld de vorm gekregen van een 
muziekexpert die af en toe de klas binnenkomt en de les ‘overneemt’ om 
leerkracht en leerlingen op ideeën te brengen hoe ze muziek niet alleen als 
apart vak, maar als onderdeel van regulier onderwijs kunnen inzetten. Bij 
een andere school kwam door het versterken van het muziekonderwijs in de 
loop van de tijd het besef dat het zinvol is om een schoolkoor op te richten 
voor kinderen die veel van zingen houden. Ieder nummer op de kaart  
correspondeert met een specifieke verstrekte subsidie en met een speci
fieke, eigen vorm die de school vanuit een eigen visie heeft gevonden om  
in samenwerking met partners het muziekonderwijs te versterken. Ieder 
nummer is een impuls, een zetje dat wordt gegeven aan de versterking van 
muziekonderwijs in Nederland.

1.1  Een optelsom van vertellingen

Het versterken van muziekonderwijs, door middel van de Impuls Muziek
onderwijs, wordt door het Fond voor Cultuurparticipatie letterlijk op de 
kaart gezet. Door het intekenen van bollen ontstaat een beeld van het 
muziekonderwijs. Het zijn veel subsidies, ze zijn verspreid over het land toe
gekend en de dichtheid is zo groot dat zich een beeld van succes opdringt. 
Immers, er wordt zoveel gewerkt aan versterking van het muziekonderwijs, 
op zoveel plaatsen, door zoveel mensen, met inzet van zoveel middelen dat 
dit wel moet betekenen dat het muziekonderwijs in Nederland verbetert. 
Voor de verschillende scholen die met hun naam in het overzicht zijn ver
meld is het intekenen als bolletje op de kaart betekenisvol. Ingetekend zijn 
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betekent erkenning, het betekent meetellen, ertoe doen, erkend worden als 
school die ook meedoet en het muziekonderwijs een impuls, een zetje geeft. 
Samen met de complete lijst van alle verstrekte subsidies die het Fonds 
ernaast heeft gepubliceerd, ontstaat een beeld waarin we de ingezette  
subsidies vanzelf optellen en de omvang daarvan als belangrijke impuls 
waarderen. De subsidiebedragen zijn in het overzicht vermeld en de directe 
neiging is om deze bedragen letterlijk op te tellen. Wie dat doet komt tot de 
slotsom dat er inmiddels enkele tientallen miljoenen euro’s aan subsidie 
zijn verstrekt voor de versterking van het muziekonderwijs op basisscholen. 
De kaart brengt geheel vanzelf een dynamiek van meetellen en optellen op 
gang die een beeld van succes oproept. Dieper beschouwd roept het echter 
ook de vraag op hoe het allemaal optelt in de andere betekenis van optellen. 
De vraag komt boven of al die subsidies elkaar versterken, of ze samen meer 
zijn dan de opstelsom van de delen, of synergie wordt bewerkstelligd, waar 
het allemaal toe leidt. Iedere school heeft zijn eigen verhaal over muziekon
derwijs en op verschillende plekken – zoals de website van het Landelijke 
Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunsten (LKCA) – zijn zoge
naamde ‘best practices’ te lezen en te bekijken. Steeds gaat het daarbij om 
kleine verhaaltjes over wat een school doet om het muziekonderwijs te ver
beteren. Andere scholen en geïnteresseerden die op zoek zijn naar inspiratie 
om hun eigen muziekonderwijs te verbeteren kunnen dit vinden in de ver
tellingen van anderen. Zo ontstaat een verzameling van vertellingen. Het 
verbeteren van de cultuureducatie krijgt vorm in het muziekonderwijs en in 
de uitwisseling van goede voorbeelden daarvan. Het grote verhaal achter de 
vertellingen is echter moeilijk te ontdekken. De kracht van een goed verhaal, 
van het grote verhaal is nu juist dat alle onderdelen een plek hebben in het 
geheel. Ze vallen op hun plek.

Denken in termen van meetellen en optellen brengt ook een interessant 
beeld voor de toekomst naar voren. De vraag die zich aandient is of optellen 
in de letterlijke zin van het woord voor de toekomst helpt. Dat leidt dan tot 
nieuwe programma’s met nog meer subsidies. De gedachte is dan dat als 
het subsidiebedrag steeds hoger optelt, de impuls groter is en het effect 
ook groter zal zijn. Als aantallen een kantelpunt teweeg brengen, een 
omslag veroorzaken, massa maken of een meerderheid zichtbaar maken 
dan is optellen in de letterlijke betekenis zeker nuttig. Maar als het gaat om 
toekomstige situaties – waarin mogelijk ook meer doen met minder aan de 
orde is – doet zich de vraag voor of een andere manier van vermeerderen 
niet passender is. Het gaat dan niet langer om meedoen (meetellen) en 
meer doen (optellen), maar om multipliers maken (vermenigvuldigen). 
Dat betekent zoeken naar hefbomen, naar kleine interventies die een gro
tere beweging mogelijk maken.
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1.2  Programma Cultuureducatie met Kwaliteit

De impulsen voor het muziekonderwijs zijn onderdeel van een groter pro
gramma: Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Rijk, gemeenten, provincies 
en de POraad willen het cultuuronderwijs in Nederland bevorderen. Zij ach
ten cultuuronderwijs onmisbaar voor “de vorming van jonge mensen tot 
kritische volwassenen” zo is te lezen op de Rijkswebsite van het programma. 
De centrale gedachte is dat kinderen door cultuureducatie hun talenten ont
wikkelen en de waarde van kunst beter begrijpen. Dat is ook te zien in de 
formuleringen die het ministerie kiest om de doelstellingen (de beoogde 
opbrengsten) van cultuureducatie te formuleren. Dat gebeurt met woorden 
als: plezier hebben, verbeeldingskracht uitproberen, schoonheid waarderen 
en creativiteit ontwikkelen. Bovendien zouden kinderen ook meer histo
risch besef ontwikkelen.

Daarvoor heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 
2013 het programma Cultuureducatie met Kwaliteit opgezet. Het pro
gramma beoogt basisscholen en culturele instellingen met elkaar te verbin
den en door die verbinding het cultuuronderwijs te bevorderen. Het pro
gramma beoogt daaraan bij te dragen door onder meer een inhoudelijke 
basis te bieden met lesontwikkeling en doorlopende leerlijnen, deskundig
heid van leraren en educatieve medewerkers van cultuurinstellingen te ver
beteren, instrumenten voor de beoordeling van leerlingen aan te reiken, en 
duurzame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen te stimu
leren. Een belangrijk onderdeel van het programma is de Matchingsregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit, waarmee scholen en culturele instellingen 
op lokaal en regionaal niveau worden ondersteund via subsidies. In de uit
voering van het programma werkt het ministerie van OCW samen met het 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het 
Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook hebben de 35 grootste gemeenten, de 
provincies en de POraad de afspraak gemaakt zich in te zetten voor cul
tuuronderwijs. Het programma is in 2017 verlengd en is zijn tweede periode 
ingegaan. Het loopt nog door tot 2020. 

In de teksten – met name ook in brieven aan de Kamer – die het ministerie 
opstelt over het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is een veelheid 
aan vertellingen te lezen over de verworvenheden van het programma. We 
noemen een paar voorbeelden. In 2014 staat in een brief aan de Kamer ‘dat de 
inspirerende aanpak om toegankelijk muziekonderwijs aan te bieden aan 
kinderen en jongeren van alle sociale klassen van de Venezolaan José 
Antonio Abreu’ ook in Nederland aandacht heeft getrokken’. In 2016 is te 
lezen dat ‘in Drenthe bijna alle basisscholen deel nemen aan het programma. 
Ze kiezen er veelvuldig voor om cultuuronderwijs te verbinden met andere 
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vakken waardoor de positie van cultuuronderwijs in het curriculum sterker 
lijkt te worden.’ En in 2018 lezen we in een brief over ‘cultuur in een open 
samenleving’ vooral over individuele maatregelen voor muziek en filmon
derwijs. Steeds gaat het om kleine vertellingen en losse maatregelen die 
bedoeld zijn om op te tellen tot een geheel, maar die samen eigenlijk geen 
geheel vormen.

De suggestie is daarbij steeds dat weergeven van inspirerende kleine vertel
lingen helpt om de waarde van cultuureducatie te begrijpen en dat indivi
duele maatregelen bijdragen aan een groter totaal. Er blijft altijd wel iets 
hangen van al die interessante voorbeelden. Het is een strategie die we 
‘variatie en selectie’ zouden kunnen noemen. Door maar zoveel mogelijk 
variatie te laten zien en te investeren in verschillen aspecten van cultuur
onderwijs, selecteert er wel iets uit wat interessant is en werkelijk bijdraagt 
aan de culturele vorming van kinderen. Iedereen ziet er wel iets in dat hem 
of haar kan bekoren en dan zal het wel goed zijn. Veel dingen uitproberen en 
kijken wat werkt en dat kost veel geld. De ruimte voor dergelijke strategieën 
wordt over de gehele breedte van het openbaar bestuur minder. De tendens 
is dat het slimmer moet, met minder middelen en dus meer aandacht voor 
vermenigvuldigen in plaats van optellen. Dat vraagt naar ons idee ook in 
narratieve zin om het vormen van verhalen die meer zijn de som van indi
viduele vertellingen.

1.3   Bijdrage van dit essay: van optellen naar 
vermenigvuldigen

Vertellingen zijn nog geen verhaal: de opstelsom van vertellingen is niet 
vanzelf een zichzelf versterkend verhaal en financiële middelen optellen tot 
een geheel is niet hetzelfde als financiële middelen inzetten op strategische 
plekken waar ze als multipliers kunnen werken. De vele kleine voorbeeldjes 
over de verbetering van het muziekonderwijs en de vele voorbeelden die in 
communicatie over het programma Cultuureducatie met Kwaliteit aanwe
zig zijn, zijn uiteindelijk individuele, beleidsmatige vertellingen. Ze vertel
len uiteindelijk niets over wat cultuureducatie werkelijk oplevert, ze kun
nen worden opgeteld, maar de optelsom is geen verhaal. Dat verhaal is in de 
praktijk lastig te verwoorden. De wereld mooier vinden, meer plezier heb
ben in het leven, schoonheid waarderen en meer van dergelijke formulerin
gen, passen beleidsmatig maar moeilijk bij een politiekbestuurlijke werke
lijkheid waarin miljoenen aan subsidies moeten worden verantwoord. Het 
voelt toch wat contraintuïtief om de toch al moeilijk verwoordbare – en 
onmogelijk attribueerbare – veranderingen als gevolg van cultuureducatie 
te verwoorden met woorden als ‘schoonheid zien’, ‘walging accepteren’ of 
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‘perspectief ontdekken’. Dan doet zich al snel de vraag voor waartoe finan
ciële prikkels optellen. Vanzelfsprekend krijgt het cultuuronderwijs een  
steviger gevestigde positie door opname in het nieuwe curriculum. Juist 
dat maakt het interessant om cultuuronderwijs niet te bezien vanuit het 
perspectief van optellen, maar meer vanuit het perspectief van vermenig
vuldigen. In het curriculum kan het muziekonderwijs ook gemakkelijk van
zelfsprekend worden, waardoor de aandacht verdwijnt voor wat er ook  
breder maatschappelijk (in plaats van alleen voor het individuele kind) mee 
kan worden bereikt. Zo komt ook niet alleen het effect van cultuuronder
wijs op kinderen (in termen van persoonlijke ontwikkeling, motorische 
ontwikkeling en groei) naar voren, maar ook de maatschappelijke bijdrage 
die muziekonderwijs levert. Over dit omdenken van optellen naar ver
menigvuldigen, van individuele vorming naar maatschappelijke bijdrage 
gaat dit essay.

Dit essay is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Het ministerie van OCW heeft ons gevraagd te reflec-
teren op de wijze waarop het ministerie stuurt op cultuureducatie in het alge
meen en in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in het bijzonder 
om zo lessen te trekken voor de toekomstige inrichting van sturingsarrange
menten voor cultuureducatie. Daarbij stellen we de idee centraal dat sturing 
vanuit de overheid niet vraagt om een verzameling, een optelling van vertel
lingen en van financiële middelen, maar om een verhaal van multipliers. In 
dit essay verkennen we het belang van dit verhaal van multipliers. 
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2. Verhaal van multipliers

Les in euritmie
Op woensdagochtend komt de ‘euritmiejuf’. Al voor de schoolbel klinkt 
rijdt zij haar harp het schoolgebouw in. Bij sommige kleuters klaart het 
gezicht op en ze fluisteren zacht tegen elkaar ‘oh ja, vandaag is het euritmie’. 
Andere kinderen zijn te druk in de zandbak om het op te merken. Als de jas
sen aan de kapstok hangen en de boterhamtrommels in de lunchmand zijn 
gedeponeerd, pakken de kinderen hun ‘euritmietjes’ uit het rek – hun 
schoenen die specifiek zijn ontworpen voor het euritmiedansen. Ze lijken 
een beetje op de spitzen die bij het balletdansen worden gebruikt, maar ze 
zijn toch net anders. Als de ‘euritmiejuf’ in de klas is, begint de ritmische 
en harmonieuze dans op de muziek van de harp. Euritmie lijkt een beetje  
op ballet, maar is minder lichamelijk geënsceneerd. Sommige kleuters 
bewegen wat houtering en onbeholpen, maar veel oudste kleuters drukken 
in de dans hun gevoel al behoorlijk vloeiend en harmonieus uit. Euritmie is 
ontstaan aan het einde van de negentiende eeuw in de cirkels van de grond
leggers van de antroposofie en al jaren een vast onderdeel van het onder
wijsprogramma in alle jaargangen op vrije basisscholen.

2.1  Sturen zonder norm

Euritmie is een specifiek vak dat alleen op vrije scholen onderdeel is van het 
standaard onderwijsprogramma voor alle leerlingen. Het bestond al lang 
voordat het programma Cultuureducatie met Kwaliteit er kwam en hoewel 
het natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen is, is het aannemelijk dat het 
vak ook nog zal bestaan als het programma en zijn opvolgers allang zijn 
gestopt. In feite is het precies wat het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit beoogt te bewerkstelliggen. Het vak euritmie is onderdeel van het 
reguliere curriculum en uitdrukking van cultuureducatie aan leerlingen 
waarbij de school gebruik maakt van een specialist van buiten die wordt 
ingehuurd om het vak te verzorgen. 

De verschillen zijn in dit opzicht groot. De monitor van het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit laat over 2017 en 2018 zien dat er grote verschil
len zijn in de stand van de cultuureducatie op scholen. Daarbij is het relevant 
of scholen gebruik maken van subsidies uit het programma of niet. Ook is er 
een onderscheid tussen reguliere en speciale scholen – vooral omdat de spe
ciale scholen vaak eigen budget hebben voor cultuuronderwijs en soms zelfs 
een eigen specialist in dienst hebben. We merken terzijde op dat bij de spe
ciale scholen niet zelden ook substantiële ouder bijdragen worden verlangd. 
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De verschillen die er zijn tussen scholen maken duidelijk dat er voor de kwa
liteit van cultuureducatie geen norm bestaat. Dat lijkt misschien een open 
deur. Het ligt immers voor de hand dat als de overheid zich naar goed 
gebruik van het Thorbecke adagium geen oordeel aanmeet over de kwaliteit 
van kunst en cultuur, zij ook geen oordeel over en dus geen norm heeft voor 
de kwaliteit van onderwijs over kunst en cultuur. En toch is het bijzonder. 
Sturing vanuit de overheid heeft vaak plaats aan de hand van een norm. 
Prestatie blijven achter bij de norm en dus dient er te worden (bij)gestuurd. 
Het is een inherente eigenschap van kunst en cultuur dat die norm er niet is 
en er ook niet dient te komen. Prestaties en prestatieverbeteringen zijn dan 
altijd relatieve verbeteringen ten opzichte van de oude situatie zoals die was 
op dezelfde school. De ene school kan het helemaal niet ‘beter’ doen dan de 
andere, alleen anders. Of beter gezegd, er zijn vanzelfsprekend genoeg par
ticuliere opvattingen en bij de fondsen in hun subsidiebeschikkingen ook 
professionele peertopeer oordelen over de kwaliteit van cultuureducatie 
– van wat goed is en wat niet , maar de overheid heeft daarover geen oor
deel. Dat maakt het voor het toekomstige programma van Cultuureducatie 
met Kwaliteit naar ons idee zinvol om aandacht te besteden aan de vraag wat 
een goed verhaal over programmasturing zonder norm is.

2.2 Multipliers vertellen

Een programma zonder norm, waarin iedere prestatie relatief is ten opzichte 
van de oude situatie blijft zichzelf met de vraag geconfronteerd zien wat het 
eigenlijk oplevert. Vraag maar eens aan een kleuter van de vrije school of hij 
beter in staat is schoonheid in de samenleving te waarderen doordat hij 
euritmie les krijgt. We kunnen niet echt weten of een specifieke basisschool
leerling door cultuureducatie een kritischer volwassene wordt en die kritiek 
ook op een passende manier zal uiten. Of dat hij of zij cultuur een belangrijk 
element in een gezond arbeidsleven zal vinden. En tegelijkertijd zijn het 
interessante vragen om te stellen. Ze lokken vaak de reactie uit dat als we het 
niet proberen te beïnvloeden, er zeker geen effect zal zijn, of dat het impul
sen zijn die worden gegeven en dat die zeker op termijn enig effect zullen 
hebben, hoe klein dat ook moge zijn – zelfs als we dat effect niet precies 
kennen.  

Dit heeft alles te maken met de aard van het causale verband. In termen van 
causale verbanden denkt de overheid doorgaans lineair. De vraag is steeds 
hoe een bepaalde (beleids)interventie (A) invloed heeft op en aantoonbaar 
en attribueerbaar leidt tot een bepaalde maatschappelijke verandering (B). 
In het lineaire verband gaat het om de directe verbinding tussen A en B. Die 
verbinding is voor cultuureducatie lastig te leggen. Dat komt doordat het 

Inhoudsopgave 



Van optellen naar vermenigvuldigen12

causale verband hier niet lineair is, maar circulair. A leidt niet tot B, maar A 
leidt tot C, waardoor een klein beetje van D tot stand komt en F ineens vol in 
beeld komt, met als neveneffect daarvan een stukje van het vooraf beoogde 
effect B. Het gaat er dan niet om zoveel mogelijk massa te maken in A, zodat 
B stukje bij beetje wordt bereikt. Eerder gaat het erom in het proces tussen 
A en B – dat via vele aftakkingen loopt – een multiplier te raken die B moge
lijk maakt. Niet de grote massa, maar de kleine, goed geplaatste impuls is 
dan doorslaggevend. Soms heeft de grote beweging kleine effecten en soms 
heeft de kleine beweging grote effecten. Waar het om gaat, is het activeren 
van de juiste, zichzelf versterkende cirkels, het activeren van multipliers. 

De vlinder en de orkaan
Het beeld dat we hier proberen op te roepen, wordt metaforisch goed ver
beeld in de wiskundige chaostheorie. Daarin wordt al decennia lang het 
voorbeeld gebruikt van de vlinder die met zijn vleugels slaat in het 
Amazonegebied en de orkaan op de vlakte van Oklahoma die mede daarvan 
maanden later het gevolg is. Zonder vleugelslag was de orkaan er niet 
geweest en de kunst van beleid voor cultuureducatie is onzes inziens om de 
impulsen die cultuureducatie geeft te zien als zulke vleugelslagen. Het zijn 
zetjes die iets op gang brengen of houden dat er anders niet was geweest.   

Eigenlijk zouden we hier nog iets preciezer moeten zijn. Wat we hier circu
lair noemen, is in werkelijkheid niet rond – in de betekenis dat het zichzelf 
blijft herhalen. Eerder is sprake van een spiraal die opwaarts gaat. De kunst  
is het die spiraal te vertellen. Immers, zonder cultuureducatie op school 
komen kinderen alleen met kunst en cultuur in aanraking als ze er thuis iets 
van meekrijgen. En de idee van een opwaartse spiraal is dat door cultuur
educatie, door steeds weer kleine impulsen te geven, in het leven van kinde
ren een spiraal ontstaat waarin kunst en cultuur belangrijker worden en dat 
proces van belangrijker worden zichzelf gaat versterken. Dat gebeurt niet in 
een keer, maar heel geleidelijk. Er zijn twee spiralen die naast elkaar dienen 
te worden onderscheiden. Er is de persoonlijke spiraal van ieder kind, waarbij 
de vraag is of en hoe kunst en cultuur doorwerken in de vorming van ieder 
individueel kind. En er is de institutionele spiraal op scholen waarbij het  
gaat om de inpassing van kunst en cultuuronderwijs in het reguliere pro
gramma en de vraag in welke mate er op school een spiraal ontstaat die 
daarin voorziet. De gedachte is dan dat een opwaartse institutionele spiraal 
op scholen een opwaartse persoonlijke spiraal bij kinderen helpt tot stand 
brengen. Of, andersom geformuleerd, zonder een opwaartse institutionele 
spiraal is een opwaartse persoonlijke spiraal van de toevallige thuissituatie 
afhankelijk. En daarom pleegt de overheid inzet op cultuureducatie, zodat 
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die opwaartse institutionele spiraal de opwaartse persoonlijke spiraal kan 
aanjagen. En natuurlijk lukt dat niet overal. Op de ene school gaat het beter 
dan op de andere, sommige zijn er allang mee bezig en andere beginnen net. 
De ene school vertraagt en de andere versnelt. De ene school loopt voorop en 
de andere volgt. Het spreken over spiralen maakt het ook mogelijk om de 
ontwikkeling van scholen te duiden. De ene keer dient een spiraal op gang te 
worden gebracht, de andere keer heeft de spiraal een zetje nodig om verder 
te komen. De multiplier is daar aanwezig waar de spiraal zichzelf verder 
brengt, zonder inwerking van buitenaf. Zetjes of impulsen vanuit het pro
gramma kunnen die multiplier oproepen, waarin de spiraal zichzelf ver
sterkend verder gaat. De ene keer gaat de multiplier eindeloos door en de 
andere keer werkt deze na verloop van tijd uit en zijn nieuwe zetjes en impul
sen nodig om een nieuwe multiplier op gang te brengen. Een goed verhaal is 
in staat deze multipliers niet alleen te vertellen, maar er op te sturen. Het 
gaat er dan immers niet om scholen met subsidies te overladen in de hoop 
dat het cultuuronderwijs er beter van wordt, maar scholen gerichte zetjes en 
impulsen te geven met de bedoeling een multiplier aan te wakkeren. Scholen 
waar zo een multiplier niet te verwachten is, hebben dan misschien een 
andere aanpak nodig dan scholen waar die multiplier wel werkt of wel kan 
werken.

Muziekmatch
De muziekmatch is naar ons idee een voorbeeld van een multiplier. Het 
ministerie stelt een miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van het 
muziekonderwijs op lokaal niveau. Voorwaarde om in aanmerking te 
komen voor een uitkering uit de muziekmatch is het sluiten van een lokaal 
akkoord over muziekonderwijs. Bovendien zullen provincies, gemeenten en 
bedrijven of andere actoren – die participeren in het akkoord – ook moeten 
meebetalen. De muziekmatch stelt een derde van het budget ter beschik
king en respectievelijk andere overheden en bedrijven betalen ook ieder een 
derde. Het door de overheid ter beschikking gestelde geld brengt een lokale 
dynamiek op gang waarin niet alleen partijen tot samenwerking komen, 
maar ook gelden worden losgemaakt bij andere actoren die mee investeren 
in het intensiveren van muziekonderwijs. De lokale convenanten helpen om 
een dynamiek, een opwaartse spiraal op gang te brengen die begint bij de 
instituties en die is bedoeld om uiteindelijk ook de persoonlijke opwaartse 
spiraal van kinderen op gang te brengen of te versterken. En vanzelfspre
kend is het de bedoeling dat de investeringen van andere partijen dan het 
ministerie niet stoppen bij het matchingsbedrag, maar uiteindelijk verder 
gaan als partijen er zelf de meerwaarde van beginnen te zien.
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2.3 Sturen met multipliers

Het ministerie kan de idee van multipliers onderdeel maken van de stu
ringsfilosofie door de verstrekking van gelden te zien als het zetten van 
impulsen in het cultuuronderwijs die beogen olievlekwerking, multiplieref
fect teweeg te brengen. Het ministerie kan daarbij vier verschillende stu
ringsparadigma’s hanteren (Van der Steen et al, 2015). We presenteren ze 
hier kort. Wij geven daarbij aan hoe de multiplier vanuit elk van die perspec
tieven tot stand kan komen, zonder een oordeel uit te spreken over de vraag 
welk sturingsparadigma het ‘beste’ is. Dat is naar ons idee namelijk niet 
afhankelijk van de aard van het paradigma (multipliers kunnen onderdeel 
zijn van in ieder paradigma), maar van de context waarin instrumenten van 
die paradigma’s worden ingezet. 

Ten eerste is er het paradigma van Traditional Public Administration (TPA). 
In dit paradigma stuurt de overheid de samenleving door middel van regels, 
procedures en wetten. De idee is dat als het goed is geregeld, de samenleving 
zich ook naar die regels zal gedragen. Dat gaat gepaard met toezicht en 
handhaving. In dit paradigma wordt het zoeken naar en creëren van multi
pliers verplicht gesteld aan (bepaalde) onderwijsinstellingen. Zij dienen dan 
verplicht inzet te plegen op het creëren van groei, versnelling, verspreiding, 
verbreding of verdieping van door henzelf (met anderen) gecreëerde maat
schappelijke waarde uit cultuuronderwijs. De inspectie kan er dan op toe
zien of onderwijsinstellingen dat doen. Ten tweede is er het paradigma van 
New Public Management (NPM). In dit paradigma stuurt de overheid door 
middel van programma’s, subsidies, monitors, benchmarks en vele andere 
prestatiegerichte instrumenten. Multipliers kunnen dan bijvoorbeeld een 
voorwaarde zijn die wordt verbonden aan subsidieverstrekking. Ten derde is 
er het paradigma van Network Governance (NG). In dit paradigma stuurt de 
overheid door te participeren in netwerken – door daarin via samenwerking 
en onderhandeling te proberen eigen doelstellingen te realiseren. Een mul
tiplier zou een dergelijke doelstelling kunnen zijn, die de overheid probeert 
gerealiseerd te krijgen door samenwerking met andere partijen in netwer
ken. Ten vierde is er het paradigma van Societal Resilience (SR). In dit para
digma stuurt de overheid door aan te sluiten bij initiatieven die vanzelf 
opkomen in het onderwijs en door deze waar mogelijk te ondersteunen. Het 
creëren van een multiplier is dan een mooie bijvangst, of als de kans zich 
voordoet misschien ook wel een specifieke reden voor de overheid om tot 
aansluiten en ondersteunen over te gaan.
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We vatten deze zienswijzen van sturing en multipliers samen in onder
staand overzicht.

paradigma voor wie multiplier

Traditional Public 
Administration

Alle scholen Verplicht

New Public  
Management

Scholen die het nodig 
hebben

Voorwaarde om mee  
te doen

Network Governance Scholen die willen Wenselijk, na te streven 
resultaat

Societal Resilience Scholen waar het  
spontaan ontstaat

Bijvangst, mooi 
meegenomen

Uiteindelijk is de vraag of het ministerie zich wil inzetten om multipliers te 
laten ontstaan. Hoe ze dat doet en of het daadwerkelijk lukt, is vers twee. Dat 
kan door middel van een programma (als vervolg op Cultuureducatie met 
Kwaliteit), maar ook op vele andere manieren. Een programma kan ook 
doelstellingen en targets (uitdrukking van NPM) bevatten die gaan over het 
creëren van multipliers. Bijvoorbeeld door te stellen dat het ministerie wil 
proberen in de komende periode met de te zetten impulsen drie multipliers 
aan te jagen. Hiermee zou eerst kunnen worden geëxperimenteerd, voordat 
wordt nagedacht over de vraag hoe het streven om multipliers te realiseren 
te verbreden of op te schalen is. Naar ons idee ligt het daarbij voor de hand 
om in experimenten vooral eerst de sturingsparadigma’s van Network 
Governance en Societal Resilience verder te verkennen. Door eerst te kijken 
waar multipliers in samenwerking met anderen of door ondersteuning van 
samenwerkende en initiatief nemende partijen te realiseren zijn, ontstaat 
concrete ervaring met en zicht op de werking van multipliers. Meer ver
plichtende vormen kunnen dan op termijn een optie zijn. Het sturen met 
multipliers vraagt (soms) een lange adem. Dynamiek die op gang wordt 
gebracht kan ook zomaar weer verdwijnen, dan is misschien een nieuwe 
impuls nodig. De idee van multipliers is dat een dynamiek op gang wordt 
gebracht die een kantelpunt bereikt waarna deze dynamiek zichzelf blijft 
versterken ook zonder verdere impulsen (vergelijk met Gladwell, 2001). 
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3.  Maatschappelijke waarde 
vertellen

Alle verhalen gaan over de school
‘Vraaggericht leren en authentiek onderwijs op de Prinses Irene school’, 
‘Kinderen hebben meer talenten dan taal en rekenen’, ‘Jenaplan als kapstok 
voor cultuureducatie’, ‘Cultuur zien wij als brede invalshoek voor ons 
onderwijs’ en ‘Onderzoekend leren centraal op CBS De Regenboog’ zijn 
slechts enkele meer recente titels van bijdragen op de website van het LKCA 
over scholen die hun cultuuronderwijs verbeteren met behulp van het pro
gramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Al deze en andere verhalen gaan 
over wat de school doet in het onderwijs, hoe leerkrachten optreden, welke 
methode ze gebruiken, wie ondersteuning levert en hoe dat gebeurt. Dat 
biedt scholen een houvast als ze op zoek zijn naar inspiratie voor hun eigen 
visie op cultuureducatie of voor het ontwikkelen van een programma. Ook 
op de website van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit staan der
gelijke voorbeelden. Hier niet in geschreven vorm, maar in de vorm van 
filmpjes – interviews – die door geïnteresseerden gekeken kunnen worden. 
Ook deze filmpjes gaan over de school, over wat er op school gebeurt en 
wordt gedaan. 

3.1   Publieke waarde: verhaallijnen voor een meervoudig 
verhaal

Alle vertellingen die we kunnen lezen of kijken, waar we ze ook vinden, 
gaan over scholen, over wat ze daar doen in de techniek van het onderwijs 
om cultuureducatie te bevorderen. De toegevoegde waarde van cultuure
ducatie wordt voor het voetlicht gebracht als optelsom van individuele 
goede voorbeelden. Interessant genoeg is dat ook in de communicatie op 
de website van het ministerie het geval. Nergens lezen we een verhaal over 
het programma – een verhaal in de betekenis van meer dan de som der 
delen, over multipliers en over de waarde of betekenis van cultuureducatie 
en de intensivering ervan.

Over de waarde van cultuureducatie kan verschillend worden gedacht, net 
als over de waarde van cultuur. Hermes en Zonneveld (2015) hebben een 
uitgebreide discours analyse gemaakt waarin zij vier discoursen onder
scheiden over de waarde van kunst en cultuur. Ten eerste is er het artis
tiekesthetisch discours. Kunst bestaat omwille van de kunst (l’art pour 
l’art), omdat kunst schoonheid heeft, omdat de emoties die kunst oproept 
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het leven verrijken. Ten tweede is er het maatschappelijkmeerwaarde dis
cours. Kunst is daarin betekenisvol als verbinder voor het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. Ten derde is er het economische rende
mentsdiscours. Daarin wordt kunst gezien als economisch goed, gaat het 
om beprijzen, om financiële onafhankelijkheid van de kunsten en zijn sub
sidies ook vooral investeringen die moeten renderen, bijvoorbeeld in ter
men van bezoekersaantallen. Ten vierde is er het democratischpluriforme 
discours dat vooral aandacht vraagt voor de kritische en politiekmaat
schappelijk confronterende zijde van kunst. De democratie dient volgens 
dit vertoog zijn eigen kritieken te financieren en de vraag wordt gesteld in 
welke mate politiek bereid is dat te doen. Deze vier discoursen bestaan alle 
vier naast elkaar en zijn ook alle vier even waar. De ene is niet beter dan de 
andere. 

Naar ons idee zijn de discoursen ook bruikbaar om de publieke waarde van 
cultuureducatie te duiden. Wat cultuureducatie beoogt te zijn en te berei
ken, is afhankelijk van het perspectief dat we hebben op kunst en cultuur. 
Immers, wat we onder kunst en cultuur verstaan, bepaalt ook wat onderwijs 
over die kunst en cultuur bijdraagt. In het artistiekesthetisch discours 
leert cultuureducatie aan leerlingen om schoonheid te waarderen, om crea
tiviteit te ontwikkelen, om emoties uit te drukken – van verrukking tot ver
afschuwing. In het maatschappelijkemeerwaarde discours brengt cul
tuureducatie leerlingen in verbinding met mensen, met praktijken, met 
contexten die hen vreemd zijn en die door de verbinding hun leven verrijken. 
In het economischrendementsdiscours is cultuureducatie de vorm waarin 
leerlingen de betekenis van kust en cultuur in het economische proces bij
gebracht krijgen. Dat gaat niet per se over de verkoopwaarde van kunst, 
maar ook over de rol die kunst en cultuur hebben in bijvoorbeeld economi
sche processen en een gezond arbeidsleven. En in het democratischpluri
forme discours leren leerlingen via cultuureducatie politieke en maatschap
pij kritiek te uiten. We zouden het ook kunnen omdraaien. De bedoelingen 
van cultuureducatie die thans door het ministerie worden geformuleerd 
zijn uitdrukking van verschillende discoursen. Kinderen vormen tot ‘kriti
sche volwassenen’ is uitdrukking van het democratischpluriforme dis
cours bijvoorbeeld. Aan kinderen leren ‘schoonheid te waarderen’ is dan 
weer eerder uitdrukking van het artistiekesthetische discours. Naar ons 
idee zijn deze vier discoursen tegelijkertijd vier verhaallijnen voor de dui
ding van de waarde, de betekenis van cultuureducatie. Zonder dat we daar
mee bijvoorbeeld de waarde van fijn motorische ontwikkeling – die zich ont
wikkelt door het bespelen van een muziekinstrument – of de waarde van 
lichamelijke gezondheid en flexibiliteit – die zich ontwikkelt door te dansen 
– tekort willen doen, beschouwen we hier de waarde van cultuureducatie 
vanuit de vier genoemde discoursen.
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De (publieke) waarde van cultuureducatie is dus meervoudig. Dat is niet 
alleen relevant voor het duiden van wat de publieke waarde van cultuuredu
catie is, maar ook voor de wijze waarop sturing op die publieke waarde vorm 
krijgt. Moore (1995) onderscheidt voor het management van publieke waarde 
naast de publieke waarde zelf, ook de organisatorische capaciteit en de legi
timerende omgeving. Onder de organisatorische capaciteit verstaan we de 
mogelijkheid om de publieke waarde ook daadwerkelijk georganiseerd te 
krijgen. Onder de legitimerende omgeving verstaan we de partijen die met 
hun steun gezag verlenen aan het realiseren van een publieke waarde vanuit 
een bepaalde organisatorische capaciteit. Het gaat dan eigenlijk om de vraag 
wie deze specifieke publieke waarde eigenlijk wil, wie er baat bij heeft en er 
dus steun aan zou of zal verlenen. Niet alleen de publieke waarde, ook de 
organisatorische capaciteit en de legitimerende omgeving verschillen per 
discours. We laten dat zien in onderstaand schema, waarbij we in de cellen 
steeds de betekenis voor cultuureducatie vermelden.

discours publieke waarde organisatorische 

capaciteit

legitimerende 

omgeving

Artistiek- 
esthetisch

Kinderen leren  
intrinsieke waarde  
van kunst en  
cultuur te zien.

School en beroeps
beoefenaars uit de  
culturele sector.

Traditie, het 
Thorbecke adagium, 
linkse politici  
en partijen.

Maatschappelijke 
meerwaarde

Kinderen in  
ver binding brengen  
met andere  
contexten, mensen,  
praktijken die hun 
leven verrijken.

School en maat
schappelijke en  
semipublieke 
organisaties.

Gemeenten en 
gemeenschappen, 
partijen en politici 
aan de progressieve 
zijde.

Economisch 
rendement

Kinderen de  
econo mische  
waarde van kunst  
en cultuur 
bijbrengen.

School, bedrijven, 
marktpartijen, 
ondernemers,  
koepels van  
werk gevers en 
werknemers.

Partijen en politici 
aan de liberale zijde.

Democratisch-
pluriform

Kinderen leren  
kritisch te kijken  
en kritiek artistiek  
te uiten.

School, politiek,  
cartoonisten, 
satirici.

Toekomstige 
generaties.
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Dit biedt aangrijpingspunten voor het sturen van cultuureducatie vanuit de 
publieke waarde die wordt gerealiseerd. Vanzelfsprekend betekent het in 
organisatorische en in legitimerende zin steeds iets anders. Het maakt ech
ter ook uit voor het verhaal dat dient te worden verteld. Een verhaal vanuit 
artistiekesthetisch discours is nu eenmaal iets anders dan een verhaal 
vanuit het maatschappelijke meerwaarde discours. De voorwaarde die aan 
het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is verbonden, om samen
werking te zoeken met culturele instellingen en beroepsbeoefenaars uit de 
kunst en cultuursector plaatst het programma, in ieder geval voor wat 
betreft de organisatorische capaciteit in het artistiekesthetisch discours. 
Zo zijn er steeds vele verhaallijnen die tegelijkertijd naast elkaar bestaan en 
de kunst is naar ons idee om bewust op zoek te gaan naar de verhaallijnen 
die het ministerie wil vertellen in een groter verhaal over de waarde van 
cultuureducatie. Dat kan vanzelfsprekend ook een verhaal zijn waarin de 
keuzes van individuele scholen om cultuureducatie vanuit een bepaald dis
cours in te vullen worden gerespecteerd, aangemoedigd of zelfs bij elkaar 
worden gebracht. Het verhaal hoeft niet sturend te zijn voor de lokale keu
zes van scholen, het kan ook de resultante van lokale keuzes zijn.

3.2  Techniek van een sterk verhaal

Voor het volgende programma Cultuureducatie met Kwaliteit bestaat de 
kunst er niet zozeer uit te bedenken hoeveel subsidie gegeven dient te wor
den aan welke intensiveringen in het culturele domein, maar uit het beden
ken van goede verhaallijnen die uitdrukking zijn van gangbare of mis
schien zelfs nieuwe discoursen in het cultuurbeleid. Cultuureducatie heeft 
een sterk verhaal nodig, zonder dat het een sterk verhaal wordt – en dat is 
geen typefout. Ieder sterk – in de betekenis van krachtig – verhaal bestaat 
uit een frame (een verhaallijn), een script (een setting waarin het verhaal 
zich afspeelt) en een cast (partijen die het verhaal uitbeelden). De vorming 
van een frame, script en cast biedt de kans om van optellen vermenigvuldi
gen te maken, om multipliers te benoemen.
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discours framing scripting casting

Artistiek- 
esthetisch

Verbreding van 
wereldbeeld krijgen  
en in contact  
komen met gevoel.

In het atelier en  
het museum.

Kunstenaars,  
curators.

Maatschappelijke 
meerwaarde

In verbinding  
komen met elkaar  
en anderen.

Buiten, in de  
samenleving, 
onderweg.

Allen die ‘anders’  
zijn.

Economisch  
rendement

De financieel 
economische  
waarde begrijpen.

Bij bedrijven,  
in galerieën.

Verkopers, 
HRmanagers, 
‘producers’.

Democratisch-
pluriform

De intrinsieke  
waarde van kritiek 
ontdekken.

In (sociale) media,  
bij tentoon en 
voorstellingen.

Maatschappijcritici, 
redacteuren, 
kunstenaars.

Wat opvalt aan deze eerste uitwerking van verhaallijnen voor een pro
gramma over cultuureducatie is dat geen enkele verhaallijn zich afspeelt op 
school. Natuurlijk, de school kan in iedere verhaallijn figureren en de leraar 
kan zijn best doen om met hulp van specialisten in alle discoursen bekwaam 
te worden. Het verhaal van een programma over cultuureducatie zou echter 
ook net zo goed kunnen zijn dat het bij uitstek de samenleving met het 
onderwijs verbindt. Niet de school biedt de context voor cultuur educatieve 
activiteiten, maar cultureel educatieve producenten en gebruikers bieden  
de context voor ‘school’, voor het leren rekenen en voor taaloefening. We for
muleren het maar eens uitdagend: de doelstelling van een programma over 
cultuureducatie zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat binnen een bepaalde 
periode een bepaald deel van het onderwijs zich niet meer op school afspeelt, 
maar in de samenleving op plekken waar kinderen in de echte omgeving in 
contact zijn met kunst en cultuur. 

De kunst is daarbij om een verhaal te vinden dat van optellen naar verme
nigvuldigen gaat. Dat verhaal loopt niet via de techniek van het onderwijs  
(de methode, de hulptroepen, de inzet van school), maar via de bredere 
publieke waarde die cultuureducatie heeft. En die publieke waarde is niet 
dat kinderen muziek leren spelen, schilderen of dansen, maar dat door die 
activiteiten bredere doelen worden gediend: namelijk volksverheffing, door 
een ander wereldbeeld te ontwikkelen, meer verbonden te raken, politiek en 
maatschappij kritisch te zijn en de waarde van kunst in het economisch ver
keer te waarderen.
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In de vorming van een sterk verhaal over het programma van cultuureduca
tie hebben alle actoren een van de volgende drie rollen: er is een held, een 
schurk en een slachtoffer (Van Twist, 2018). Dit zijn vrij basale figuranten en 
toch zijn ze van elementair belang voor de constructie van een verhaal. 
Niemand wil graag de schurk zijn en hoe de drie rollen in het verhaal worden 
belegd, maakt uit voor de perceptie die alle actoren hebben van hun eigen 
inzet. Het maakt uit of wordt gesproken over een programma dat gebrekkig 
cultuuronderwijs op scholen wil aanpakken en daarvoor op zoek is naar 
koplopers (dan is het programma de held en kunnen scholen in een poging 
het schurkendom te ontvluchten hooguit nog hulpjes worden) of dat wordt 
gesproken over het versterken van toch al goede cultuureducatie voor scholen 
die nog meer willen (met de scholen als held en het programma als helper). 
Het casten van de juiste partijen is nog iets anders dan het juist casten van 
de partijen. 
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4.  Tot besluit: terzijde is ter 
zake

De rivier oversteken
In Rotterdam Zuid, in de Afrikaanderwijk – een van de moeilijkste wijken 
van Nederland, bevindt zich de Da Costa school. Bij deze school bemerken 
leerkrachten dat een behoorlijk deel van de leerlingen nog nooit ‘de rivier 
over is geweest’. De Maas verdeelt Rotterdam in noord en zuid en veel leer
lingen hebben nog nooit voet gezet in ‘noord’. Dat is een ander deel van de 
stad voor ze, daar wonen andere mensen – andere mensen dan zij zelf, hun 
ouders en hun vrienden. In hun beleving hoort dat deel niet eens bij de stad 
– niet bij hun stad in ieder geval. De leerlingen hebben eigen beelden bij 
‘noord’ en bij ‘de rivier oversteken’ en die beelden worden intergeneratio
neel doorgegeven van ouders op kinderen. Veel ouders zijn namelijk zelf  
ook nog nooit in ‘noord’ geweest. 

Om dat patroon te doorbreken maakt de school gebruik van cultuureducatie. 
Leerlingen krijgen het hele jaar muziekonderwijs. Op het einde van het 
schooljaar is er een grote voorstelling voor alle ouders, in de grote concert
zaal van De Doelen. En De Doelen bevinden zich in ‘noord’. Alle ouders en 
hun kinderen steken dan ‘de rivier’ over, ze komen in verbinding met de 
rest van de stad. Ze komen in contact met dat ‘andere’. Ouders en kinderen 
delen die ervaring en praten erover. De leerlingen praten over die ervaring 
ook in de klas op school, met elkaar en met de leerkracht. Kinderen stellen 
vooroordelen en beelden ter discussie van henzelf en van hun ouders en  
zo verrijkt muziek hun leven – niet alleen door de intrinsieke en cultureel 
vormende waarde van muziek of de fijn motorische ontwikkeling van  
het spelen van een instrument, maar ook door de bredere, maatschappelijke 
waarde die muziek oplevert door de wijze waarop de muziek wordt ingezet.

4.1  Verborgen verhaallijnen

Het voorbeeld van de Da Costa school laat zien dat achter het verhaal van het 
muziekonderwijs en de intensivering daarvan nog een ander verhaal schuil
gaat – er zit een verborgen verhaal achter. Dat verhaal heeft helemaal niks 
met muziek of muziekonderwijs te maken. De muziek en de verbetering van 
de kwaliteit van het muziekonderwijs zijn middelen om een ander doel te 
bereiken. Of, misschien wel preciezer gezegd: het muziekonderwijs heeft een 
publieke waarde, die thans niet wordt geëxpliceerd in het cultuuronderwijs, 
maar die voor de school en de leerlingen weldegelijk écht is. En die publieke 
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waarde is misschien wel belangrijker dan het leren zingen en instrumenten 
bespelen zelf. De vormende werking van het wegnemen van vooroordelen en 
het bespreken van ongefundeerde beelden gaat veel dieper dan alleen het 
onderwijzen van cultuur alleen. Dat draagt bij aan volksverheffing (cf. het  
bildungideaal zoals onder andere verwoord door Kim Putters, 2015).

De hiervoor beschreven vormende ervaringen die samengaan met het 
muziekonderwijs, maar er niet de kern van vormen, zouden we kunnen 
aanduiden als het verborgen verhaal van het muziekonderwijs, het zijn de 
verhaallijnen die passen bij de discoursen. In dit geval is het een verhaallijn, 
een discours van ‘maatschappelijke meerwaarde’. Het verborgen verhaal 
staat voor het onuitgesproken en onbevestigd deel van de kennis en inzicht 
die leerlingen krijgen aangeboden tijdens of als gevolg van het onderwijs, 
zonder dat het formeel is vastgelegd. Denk daarbij aan de overdracht van 
waarden en normen, het aanleren van gewoontes en routines en het socia
liseren van mensen in een bepaalde gemeenschap. Het zijn in die zin bij
vangsten van het cultuuronderwijs, die niet in formele doelstellingen zijn 
vastgelegd, maar wel van meerwaarde zijn in de verdere ontwikkeling van 
leerlingen. En het verhaal daarvan blijft in de communicatie en het gesprek 
vaak ten onrechte verborgen.

Het verborgen verhaal van de Da Costa school gaat misschien niet over de 
muziek of het muziekonderwijs, maar het gaat wel degelijk over cultuur  
en culturele vorming. De vorming van waarden (zoals gelijkheid en ver
trouwen) het stimuleren van nieuwsgierigheid naar medemensen en het 
verbreden van perspectieven is de kern van waar cultuureducatie voor 
staat. Dat maakt dat het verhaal dat hier terzijde wordt verteld, eigenlijk 
bijzonder ter zake is. Het verhaal van het oversteken van de rivier is een 
verhaal over cultuureducatie. Dat is waar cultuureducatie voor staat en als 
dat niet zo is, waar het naar ons idee voor zou moeten staan. Wat hier een 
bijvangst lijkt, is in wezen de kern, de bedoeling van cultuureducatie. 

Het ‘hidden curriculum’ in het onderwijs
Wat we hier vertellen over de verborgen verhaallijnen van de cultuureducatie, 
de onderdelen van vertellingen die juist niet worden verteld, die er wel zijn, 
maar die terzijde lijken, vertoont naar ons idee veel gelijkenissen met wat 
in de bredere onderwijscontext bekend staat als ‘hidden curriculum’ (het 
verborgen curriculum in het onderwijs). We geven daarvan een voorbeeld. 
In de SAPfabriek en de SCOOTERfabriek krijgen leerlingen die op MBO 
kaderniveau functioneren op een andere manier onderwijs. Ze zitten niet in 
een klas te luisteren, maar ze zijn zelf aan het sleutelen.   
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Ze leren door iets te maken – leren door doen. De idee is hier dat deze s 
pecifieke groep niet goed kan omgaan met klassieke onderwijsconcepten 
van scholen (‘hidden curriculum’) die bestaan uit stilzitten, luisteren, 
kringgesprekken voeren, over je gevoelens praten en zeggen waar je mee zit. 
Deze mensen willen rotzooien, uitproberen en bezig zijn. Het gaat dan min
der om de vraag of de plaatjes bij de tekst wel leuk zijn en meer om de vraag 
of de leeromgeving wel aanspreekt en wat deze uitstraalt. Klassiek is hier 
ook de idee dat het onderwijs steeds meer is gefeminiseerd (over gevoel  
praten) en dat het steeds meer een kwestie is geworden van stilzitten, 
opletten en vooral geen gevaarlijke dingen doen. En dat terwijl juist jonge 
kinderen een hele andere leerstijl hebben. Dat sluit ook aan bij de idee om  
in de vorming van verhalen over cultuureducatie vanuit of met behulp van 
discoursen over kunst en cultuur na te denken over een andere verhouding 
tussen school en omgeving. Niet de school is per se altijd de context om 
leren over cultuureducatie vorm te geven, maar de culturele omgeving kan 
ook de context zijn om leren (schools of anderszins) in vorm te geven. 

4.2  Meer dan een ‘leuk’ programma

De aandacht voor verborgen verhaallijnen, aansluitend bij discoursen, maakt 
van een leuk programma, een leuk programma – en ook dat is geen typefout. 
Een programma met vertellingen zonder verhaal loopt steeds het risico vooral 
een leuk programma te zijn op dezelfde manier als een programma dat 
slechts optelt en niet vermenigvuldigt de kern van de vermeerdering kan 
missen. Het is leuk voor erbij, terwijl het echte curriculum gaat over vakken 
als taal en rekenen. Muziek, theater, schilderen, kleien en andere expres
sieve vormen van kunst en cultuur bestaan nu nog vooral naast het curri
culum. Zelfs als ze er straks in zitten, blijft de vraag hoe inspanningen van 
de overheid om cultuur als vak te intensiveren dienen uit te werken: als 
losse interventies die bij elkaar optellen of als geplaatste interventies die 
grotere bewegingen op gang proberen te brengen vanuit maatschappelijke 
waarden en daardoor vermenigvuldigen. En hoe meer zo een programma 
van kunst en cultuur probeert om aan te sluiten op de kern van taal en reke
nen, dat waar het echt om gaat, om daarmee verbonden te raken en afgeleide 
betekenis te krijgen, des te meer bevestigt zo een programma dat het zelf 
niet de kern is. Dan blijft het altijd een leuk programma voor erbij, terwijl 
andere dingen in het onderwijs er écht toe doen. Terwijl bijvoorbeeld het 
zingen van koppelwerkwoorden bij de Nederlandse taalles de inprenting 
enorm kan bevorderen. De vorming van een verhaallijn – zoals bij de Da 
Costaschool in Rotterdam Zuid – maakt kunst en cultuur zelf tot de kern. 
Niet in relatie tot vakken als taal en rekenen, en ook niet door schilderen, 
muziek of toneel centraler te stellen, maar juist door direct in relatie tot 
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maatschappelijke problematiek en vorming van leerlingen en zelfs hun 
ouders te treden. En toch moeten we ook hier constateren dat we makkelijk 
praten hebben. Het voorbeeld van de Da Costa school is in zichzelf namelijk 
op zijn best een verhaallijn, op zijn slechts een verbeterde vertelling, maar 
zeker nog geen groter verhaal – op dezelfde wijze is het thans ook nog geen 
multiplier. Het is nog maar de vraag of het bezoek over de rivier en het 
gesprek daarover nieuwe dynamiek teweeg brengt om ook andere vooroor
delen ter discussie te stellen bijvoorbeeld. Desalniettemin kan het een ele
ment zijn in de bouw van een groter verhaal over ‘kantelpunten’ en over 
‘multipliers’, niet omdat het per se zelf de multiplier is, maar omdat het de 
potentie heeft een multiplier voort te brengen in een groter verhaal. Het kan 
beweging op gang brengen en initiatieven achter zich aantrekken waarin  
de multiplier tot uitdrukking komt. En dat is misschien wel veel meer de 
kern van cultuureducatie dan te proberen aan te sluiten op ‘kernvakken’. 
Cultuureducatie is dan zelf een kernvak, dat evidente vormende werking 
heeft voor leerlingen – niet ondergeschikt, maar nevengeschikt aan ‘kern
vakken’ als taal en rekenen. Of, in de toekomst, misschien bovengeschikt 
aan taal en rekenen, omdat het op culturele wijze (via muziek, dans of 
anderszins) inprenten van leerstof uit taal, rekenen en andere vakken wel 
eens eenvoudiger en blijvender zou kunnen zijn dan eindeloze repetitie. Een 
programma dat daaraan vormgeeft, is niet langer een leuk programma voor 
erbij, maar verwerft voor zichzelf een plek in de kern van het curriculum. 
Misschien is dat wel de werkelijke opgave voor de verdere ontwikkeling van 
cultuureducatie: zorgen dat het vak van cultuureducatie in het curriculum 
als multiplier gaat werken. Dat het geen op zichzelf staand vak wordt, maar 
dat het dynamiek te weeg brengt die ook andere vakken naar een hoger plan 
tilt. 
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