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Openbaar

Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
129758

onderwerp Verlenging Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO)

voorgesteld besluit 1. Instemmen met het verzoek van Staatssecretaris van  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het Bestuurlijk 
kader Cultuur en Onderwijs met een jaar te verlengen.

2. Gedeputeerde Pijpelink mandateren het met het verzoek 
meegestuurde formulier ter instemming te ondertekenen.

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding In januari 2022 is in het Strategisch overleg Cultuur en Onderwijs
(IPO) de wens van OCW besproken om het Bestuurlijk Kader 
Cultuur en Onderwijs (BKCO), dat afloopt in 2023 met een jaar te 
verlengen. Daaropvolgend is er per 1 maart per mail en brief een 
verzoek met deze strekking van Staatssecretaris Uslu ontvangen.

portefeuillehouder - portefeuille mevr. Drs. A. Pijpelink - Cultuur

behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project Iedereen Telt - cultuureducatie
telefoonnummer:
afgestemd met:

Beslisnota GS
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Overwegingen en advies
In het verzoek van het ministerie wordt het verzoek tot verlenging van het Bestuurlijk kader 
Cultuur en Onderwijs (BKCO) met twee redenen onderbouwd:

- De weerslag op onderwijs en cultuur van de pandemie en de wens om hierop de 
nodige monitoring en evaluatie uit te voeren, met name de invloed ervan op de 
ontwikkelingen onder het huidige BKCO; 

- Met een verlenging gaan de looptijden BKCO en Cultuureducatie met Kwaliteit III 
(CMK III) gelijk lopen en blijft zo de basis die het kader legt onder het CmK-
programma in stand voor de gehele periode.

Het IPO (en VNG) hebben het kader destijds niet ondertekend maar adviseren positief op de 
verlenging. Ten tijde van schrijven van deze nota is nog onbekend welke provincies reeds 
hebben ingestemd met verlenging. In navraag bij IPO alleen vernomen dat men wist dat 
Groningen en Noord-Brabant van plan waren in te stemmen.

Wat is het BKCO
In het BKCO zijn afspraken tussen de drie overheidslagen en de onderwijskoepel PO Raad 
vastgelegd om te komen tot stabiele randvoorwaarden voor goed cultuuronderwijs. 
Van de provincie wordt in dit kader met name verwacht dat zij zullen bevorderen dat in zoveel 
mogelijk gemeenten en/of regio’s overeenkomsten Cultuur en Onderwijs tot stand komen, en 
dat zij afspraken blijven met maken met de door hen gesubsidieerde instellingen over hun 
inzet ten behoeve van het cultuuronderwijs. Tevens zijn er afspraken over de inzet om te 
komen tot een doorlopende leerlijn cultuureducatie en kennis met elkaar te delen. Voor de 
volledige tekst, zie bijlage. Over de financiële investeringen van de genoemde partners 
worden in het bestuurlijk kader geen afspraken gemaakt. 

Waarom in eerste instantie ondertekend
Er is destijds (2013) ervoor gekozen om het BKCO te ondertekenen om de volgende 
redenen:

- Met dit bestuurlijk kader sprak de PO Raad, en met haar de schoolbesturen, zich 
voor het eerst nadrukkelijk uit voor meer en beter cultuuronderwijs. 

- Voor de Zeeuwse scholen een steun in de rug om zich meer te gaan richten op 
duurzame verankering van cultuureducatie in hun onderwijs.

- Cultuureducatie is voor de Provincie Zeeland een van de aandachtspunten binnen 
het cultuurbeleid. 

- Omdat de provinciale mogelijkheden echter begrensd en beperkt zijn, maakt deze 
coalitie met het Rijk, PO Raad en grote gemeenten het voor Zeeland mogelijk om op 
nationaal niveau de krachten blijvend te bundelen en betrokken te blijven bij nieuwe 
ontwikkelingen.

Advies
Hoewel er in de bijna 10 jaar sinds de start van de looptijd van het BKCO wel het nodige 
veranderd is, zijn de argumenten van toen eigenlijk nog altijd van kracht. Cultuureducatie is 
nog altijd een aandachtspunt in het cultuurbeleid; we maken afspraken met gesubsidieerde 
instellingen over de bijdrage aan cultuureducatie en werken samen met gemeenten in de 
verduurzaming van cultuureducatie in het onderwijs via Cultuureducatie met Kwaliteit III. 
Provinciaal vullen we dit nog aan met aanbod voor het voortgezet onderwijs en we zien ook 
op nationaal niveau de behoefte ontstaan om de doorgaande leerlijn ook richting voortgezet 
onderwijs door te zetten. 

Die laatste ontwikkeling, evenals de ontwikkeling richting het nieuwe onderwijs curriculum 
(curriculum.nu), maken op termijn een nieuwe set afspraken wel noodzakelijk. Maar de korte 
verlenging die voorgesteld wordt en de redenen die daarvoor gegeven worden, zijn 
steekhoudend.



Gelet op voorgaande wordt uw college geadviseerd in te stemmen met het verzoek van 
Staatssecretaris van  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het Bestuurlijk kader Cultuur en 
Onderwijs met een jaar te verlengen.
Voorts wordt geadviseerd gedeputeerde Pijpelink te mandateren het met het verzoek 
meegestuurde formulier (zie bijlage) te ondertekenen.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
geen afwijking, sluit aan bij de inzet op cultuureducatie zoals opgenomen in de 
Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024. 

Bestuurlijke planning en doorlooptijd

Consequenties besluit

Financiële consequenties
Nvt, over de financiële investeringen van de genoemde partners worden in het kader geen 
afspraken gemaakt.

Juridische consequenties
geen

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing



Datum 
	01 MRT 2022 

Betreft 	Verlenging bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs (BKCO) 

Onze referentie 
31472808 

Bijiagen 
1. Bestuurlijk kader cultuur en 
onderwijs 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

Erfgoed en Kunsten 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

Geachte collega-bestuurder(s), 

Op woensdag 19 januari sprak de Secretaris Generaal van mijn ministerie met de 
PO-Raad, IPO, VNG, Kunsten92, het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het 
Landelijk Kenniscentrum Amateurkunst (LKCA) tijdens een overleg Cultuur en 
Onderwijs. De aanleiding voor dit gesprek was het aflopende Bestuurlijk Kader 
Cultuur en Onderwijs (BKCO). Dit kader loopt in zijn huidige vorm tot en met 
2023. Wij zien graag dat het BKCO met een jaar verlengd wordt, tot en met 2024. 

De Covid-19 pandemie heeft grote impact op zowel de onderwijs- als de 
cultuursector en heeft dus ook zijn weerslag gehad op het cultuuronderwijs op 
school. Een verlenging geeft ons de mogelijkheid om de nodige monitoring en 
evaluatie uit te voeren, voordat we met elkaar de volgende stap bepalen. Deze 
monitoring en evaluatie betreft de stand van zaken op de scholen, maar ook de 
evaluatie van de ontwikkelingen die onder het huidige BKCO hebben 
plaatsgevonden en welke rol het kader daarin heeft gespeeld. Mede op basis 
daarvan zullen we het beleid vanaf 2025 gaan vormgeven. Dat willen we uiteraard 
ook graag in samenspraak met provincies, gemeenten en cultuur- en 
onderwijspartners doen. Rond de zomer willen we daarom wederom een 
strategisch overleg Cultuur en Onderwijs organiseren om hierover met elkaar van 
gedachten te wisselen. Ook nieuwe (bestuurlijke)afspraken vanaf 2025 (en hoe 
we deze willen vormgeven) staan daar op de agenda. 

Buiten de ruimte die verlenging ons biedt voor gedegen monitoring en evaluatie, 
zorgt het er ook voor dat het BKCO dan gelijk zal gaan lopen met het 
Cultuureducatie met Kwaliteit programma "CmK3". Dit loopt van 2021 tot en met 
2024. Op die manier blijft de basis die het kader legt onder het CmK-programma 
in stand voor de gehele periode. 

Tijdens het overleg Cultuur en Onderwijs hebben de betrokken partijen van het 
bestuurlijk kader, te weten de PO-Raad, IPO, VNG, Kunsten92, FCP en LKCA, 
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ingestemd met een verlenging. De VNG en IPO hebben het kader destijds niet 
ondertekend maar adviseren positief op de verlenging. Op basis van de 
uitkomsten van het bestuurlijk overleg ben ik voornemens het BKCO per direct te 
verlengen. U ontvangt deze brief omdat uw gemeente/uw provincie destijds ook 
het kader ondertekend heeft. Ik vraag u om, voor uiterlijk vrijdag 11 maart, 
middels het bijgevoegde formulier met een handtekening in te stemmen met de 
verlenging. Mocht u hier grote bezwaren tegen zien, dan verneem ik dit graag. 

Onze referentie 
31472808 

Met vriendelijke groet, 

ook namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Gunay Uslu 
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Onze referentie 

Akkoord verlenging bestuurliik kader cultuur en onderwijs 	31472808 

(BKCO)*  

*Ik schrijf zowel de wethouders/gedeputeerden cultuur als onderwijs aan 
middels deze brief, vanwege de gedeelde verantwoordelijkheid voor 
cultuureducatie. Ik Iaat het aan u of u allebei tekent. 

■ Ja, ik ben akkoord met de verlenging van het bestuurlijk kader cultuur en 
onderwijs (BKCO) met een jaar, tot en met 2024. 

Wethouder / gedeputeerde Cultuur 
Naam en organisatie 	 (Digitale) handtekening: 

■ Ja, ik ben akkoord met de verlenging van het bestuurlijk kader cultuur en 
onderwijs (BKCO) met een jaar, tot en met 2024. 

Wethouder / gedeputeerde Onderwijs 
Naam en organisatie 	 (Digitale) handtekening: 
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