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Betreft: inspraak Statencommissie

Geachte leden van de commissie
Dank voor de gelegenheid om in te spreken in uw vergadering. Naast onze inspraaknotitie die u allen

heeft ontvangen bij de stukken en waar wij puntsgewijs op de nota hebben gereageerd, grijpen we
graag de kans om u vandaag nog een laatste suggestie mee te geven. Ten eerste complimenteer ik
de Provincie graag met een prachtige cultuurnota, waaruit ambitie blijkt die tot ieders verbeelding
spreekt! Zeker bij ons. Graag gaan we met u aan de slag om ambities waar te maken, draagvlak te
creeiren en creatieve oplossingen te zoeken. K&C functioneert als spin in het web van het culturele
veld en is cultuuraanjagervan Drenthe. K&C mist echter een belangrijke basis in de nota.
De jeugd is een speerpunt in het provinciale beleid. ln de nota lees ik dat niet terug. Cultuureducatie
krijgt nauwelijks aandacht in het hoofdstuk de basis op orde. U zegt zelf hierover: hetgeen dat orde
is, behoeft geen uitwerking in de nota. We zijn het met u eens dat Drenthe vooroploopt in het bereik

en de prioritering van cultuureducatie in het onderwijs. Toch zijn er nog belangrijke punten die de
aandacht van de provincie vragen. U signaleert aan het einde van de nota wel, en ik citeer'van een

Drenthe-dekkend aanbod van amateurkunsten, cultuuronderwijs en talentontwikkeling is
momenteel geen sprake', maar u werkt uw provinciale rol hierin niet uit. lk denk bijvoorbeeld aan
- de afstemming van provinciaal en gemeentelijk beleid en opdrachten aan instellingen op het gebied

van cultuureducatie.
- de aandacht voor de doorgaande leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet

onderwijs naar vervolgonderwijs. U schrijft in de nota dat jonge kinderen vooral een stimulans nodig
hebben, maar vergeet de jongeren van 14+ niet.
- de aandacht voor specifieke doelgroepen die momenteel nog te weinig bereikt worden. Denk aan

vluchtelingen, maar ook aan ouderen. Cultuureducatie gaat over een levenlang leren. Van jong tot
oud.

Wij hopen dat u onderschrijft dat de nota aandacht voor cultuureducatie en amateurkunsten mist.
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