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Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert. Zelf een beat produceren of op 
de planken staan, met oude ambachten de mooiste producten maken of met je klas een orkest vormen… Cultuur maken geeft plezier, brengt 
mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Ruim 6,4 miljoen Nederlanders zijn cultureel actief in hun vrije tijd. 

Wij zijn daarom blij dat de minister ervoor kiest om de komende jaren stevig bij te dragen aan zowel cultuureducatie als cultuurparticipatie. 
Gelijke kansen, een brede en diverse sector én een vernieuwende blik: wij herkennen hierin de boodschap van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie ‘cultuur maakt iedereen’.  

Cultuuronderwijs  Cultuurparticipatie 
 
Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 
(CMK) 
 
Met de ‘Impuls muziekonderwijs’ is muziek 
weer terug in de klas; nu is het tijd voor 
integraal cultuuronderwijs voor alle 
kinderen. De komende jaren willen we nóg 
meer scholen in het po en vmbo bereiken, 
zodat zij goed voorbereid zijn op het nieuwe 
curriculum, waarin kunst en cultuur net zo 
gewoon worden als taal en rekenen.  
Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet zich 
graag weer in voor al die scholen, 
gemeenten en culturele instellingen, die 
gepleit hebben voor voortzetting van CMK, 
een discipline brede aanpak én aansluiting 
met buitenschoolse cultuuractiviteiten. 
 

 
Nieuw landelijk programma 
Cultuurparticipatie 
 
De toegankelijkheid voor het 
meedoen aan kunst & cultuur 
sámen met gemeenten 
vergroten, voor mensen die 
een drempel ervaren 
vanwege bijvoorbeeld een 
beperking, ouderdom of 
armoede. In aanloop 
hiernaartoe zetten we al in op 
initiatieven in het kader van 
het VN-verdrag 
gehandicapten. De 
samenwerking met de zorg en 
het sociaal werk zien we als 
een waardevolle vernieuwing 
en verbreding voor cultuur 
maken in de vrije tijd. 
 

 
Talentontwikkeling 
 
 
Ondersteuningsmogelijkheden 
voor het rijke, informeel 
georganiseerde, maar 
innovatieve en diverse 
netwerk van cultuurmakers in 
de urban arts: daar blijven we 
ons voor inzetten. We zijn erg 
blij voor de makers – van jong 
tot mid career - dat de waarde 
hiervan herkend en erkend 
wordt. We staan samen met 
hen voor het verder versterken 
van de urban arts. 
 

 
Erfgoedparticipatie 
 
 
De minister zet de 
actuele inzet op 
immaterieel erfgoed, 
door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en 
KIEN, in 2021-2024 voort. 
Wij blijven hierin 
inzetten op de 
verbindende waarde 
van actieve 
erfgoedparticipatie, en 
stimuleren van 
eigentijds gebruik van 
erfgoed. 
 

 


