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Stellingen

behorende bij het proefschrift van Fianne Konings,

Zitten we op één lijn? 
Een studie naar de bijdrage van culturele instellingen 

aan doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs in de basisschool

►  De overheid is door haar cultuurbeleid verantwoordelijk voor de in Nederland 
algemeen geaccepteerde opvatting dat culturele instellingen een taak hebben  
in het basisonderwijs. 

►  Cultuuronderwijs is een zaak van onderwijsbeleid én van cultuurbeleid.

►  Onderzoek naar cultuuronderwijs is zelden vrij van waarden ten aanzien van wat 
kinderen nodig hebben om in de toekomst in de maatschappij effectief te kunnen 
functioneren.

►  Culturele instellingen en scholen zijn gebaat bij een gedeeld theoretisch referentiekader.

►  Cultuuronderwijs (door culturele instellingen) en het onderzoek hiernaar heeft baat 
bij een wetenschappelijk onderbouwing van kunst en verbeelding als metacognitieve 
vaardigheden.

►  De vooronderstelling dat kinderen zouden moeten leren om te verbeelden (associëren, 
doen alsof, zich voorstellen en voorspellen) is onjuist; verbeelden is een algemeen 
menselijke vaardigheid die in het cultuuronderwijs versterkt kan worden.

►  Culturele instellingen bieden inhoud die interessant en relevant kan zijn voor 
leerlingen in het basisonderwijs. 

►  Intermediaire culturele instellingen dienen onderwijskundige en ontwikkelings
psychologische kennis in huis te hebben om hun taak op het gebied van cultuur
onderwijs goed uit te kunnen voeren.

►  Het realiseren van doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs is de verantwoordelijkheid 
van het onderwijs. Culturele instellingen kunnen deze leerlijnen inhoudelijk verdiepen.

►  Systematisch evalueren doodt de creativiteit niet.


