
Cultuur rapportage

Culturele activiteiten scholen in lockdownjaar



Jongeren monitor

• Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2021 vielen culturele activiteiten
volledig stil. Vanuit de vraag wat CJP dan wél voor haar leden kon
betekenen is een intern onderzoek opgezet. Hierin gaven jongeren aan mee
willen praten over zaken die hen aangaan.

• Hierop is - in samenwerking met LAKS - de jongerenmonitor opgezet, deze
meet het welzijn van jongeren op wekelijkse basis.

• Een panel van 120.000 jongeren wordt verspreid over het jaar uitgenodigd
om deel te nemen aan onze continue vragenlijst.

• Iedere maand worden actuele thema’s toegevoegd, o.a. LHBTIQ+, lezen,
vertrouwenspersoon, prestatiedruk of depressie.

• Deze rapportage dient als toevoeging op de rapportage die door LAKS in
januari 2022 naar buiten is gebracht over het jongeren welzijn. In deze
rapportage geven we een overzicht hoe jongeren de culturele activiteiten
van school in 2021 hebben gewaardeerd en waar zij denken verbeterpunten
te zien.
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Welzijn in relatie tot cultuur
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Rapportcijfer jongerenwelzijn

Rapportcijfer cultuureducatie
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Rol school bij verbeteren jongerenwelzijn

” Gewoon op school 
les blijven geven. 

Proberen de 
werkdruk zo laag 

mogelijk te houden, 
alle uitjes door laten 

gaan.” 

“Meer uitjes organiseren, 
‘denkkracht’-excursie door laten gaan 

want die ging vorig jaar ook al niet 
door, leuke afsluiting met de hele 

klas.”

“Meer leuke uitjes waar wij leuke herinneringen aan kunnen overhouden. Zoals 
bijvoorbeeld naar een attractiepark.”

“Meer activiteiten doen, ik zit in examenjaar en we 
hebben van alles geprobeerd te suggereren aan 

reizen of uitjes omdat Tsjechië niet doorging waar 
ik overigens nog steeds van baal. Er zit geen 

uitzicht meer in.. (daardoor ervaar ik ook bij mij 
zelf maar ook vriendinnen en klasgenoten die 

hebben daardoor geen motivatie meer om 
überhaupt naar school te komen)”

“Als de scholen wel weer opengaan; 
de prioriteit stellen aan culturele 
activiteiten (aan het begin), zodat we 
minder prestatie druk voelen in 
tegenstelling tot gelijk alles weer te 
proberen ‘inhalen’.”



Culturele activiteiten 2021
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Aantal culturele activiteiten in 2021 Type activiteiten
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54% 46%

Buiten school Op school

74% 26%

Fysiek Digitaal

24% 30% 18% 27%

Museum Theater

Muziek Film

heeft één of 
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activiteiten 
gehad



Culturele activiteiten 2021

Activiteiten die wel door zijn gegaan
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17%

17%
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11%

11%

6%

2%

bezoek aan een museum

theatervoorstelling op school

bezoek aan een theatervoorstelling

bezoek aan een bioscoop of filmhuis

film op school

bezoek aan een muziekvoorstelling

muziekvoorstelling op school

digitale theater- of muziekvoorstelling

digitale tour door een museum



Welzijn versus cultuur

• Over het algemeen heeft cultuureducatie in het afgelopen jaar een
onvoldoende gekregen van scholieren.

• Slechts 55% van de scholieren geeft aan afgelopen jaar van een culturele
activiteit te hebben genoten. Dit houdt in dat bijna de helft van de
Nederlandse scholen, dankzij lockdowns, thuisstudie en beperkte fysieke tijd
op school, niet meer toe gekomen is aan (culturele) activiteiten.

• Van de activiteiten die door zijn gegaan is een kwart naar een museum
gegaan en heeft een op de vier scholieren een theatervoorstelling gezien op
school of in een theater.

• Cultuureducatie op school, vooral in deze zware tijden, heeft een effect op
jongerenwelzijn. Scholieren geven aan dat ze naast de exacte vakken
behoefte hebben aan ontspanning, sociaal contact en ontwikkeling van
andere vaardigheden. En dat vinden ze normaal gesproken in (culturele)
activiteiten die ze met hun klas en vrienden ondernemen.

• We duiken in het volgende onderdeel dieper in de reden voor de lage cijfers.



Percentage dat onvoldoende geeft

Totaal gemeten in december

34% 33% 32%

Niet van toepassing Voldoende onvoldoende

65% heeft rapportcijfer gegeven

N=73 scholieren hebben in december aangegeven 
cultuureducatie met een onvoldoende te 
beoordelen. In de volgende slides gaan we kijken 
wat daar de reden van is. 



Culturele activiteiten onvoldoende

49% 26%

16%

8%

Geen 1 keer 2 keer > 2 keer

Aantal culturele activiteiten in 2021 Type activiteiten

47% 53%

Buiten school Op school

74% 26%

Fysiek Online

18% 39% 22% 22%

Museum Theater

Muziek Film

50%

heeft één of meerdere
activiteiten gehad, maar 
met een onvoldoende 
beoordeeld. 

Gemeten onder de scholieren die een onvoldoende hebben gegeven voor cultuureducatie (n=73)

heeft een onvoldoende 
gegeven omdat er geen 
activiteit plaats 
gevonden heeft



Culturele activiteiten onvoldoende

Totale sample
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Te weinig activiteiten

Activiteiten te saai

Geen interesse cultuur

Omstandigheden maken
genieten moeilijk

Anders

Reden voor onvoldoende

62%
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25%

15%

Totaal Jongens Meisjes

Over het algemeen worden culturele activiteiten met een onvoldoende beoordeeld omdat de activiteiten niet hebben plaatsgevonden in 2021. Als 
er wel activiteiten plaatgevonden hebben, geven jongens vooral aan dit onvoldoende te beoordelen omdat ze er geen zin in hebben en meiden
geven daarentegen aan dat ze door de omstandigheden niet kunnen genieten van de activiteiten.  

Significant verschillend

Significant verschillend



Te weinig activiteiten

Activiteiten te saai

Geen interesse cultuur

Omstandigheden maken
genieten moeilijk

Anders

Reden voor onvoldoende per activiteit
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Muziek
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37%
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Film

De scholieren die wel een activiteit hebben genoten in 2021 geven over het algemeen aan dat het aantal activiteiten onvoldoende waren. Vooral
wanneer de activiteit een film was, was dit niet bevredigend genoeg voor scholieren. 



Te weinig activiteiten

Activiteiten te saai

Geen interesse cultuur

Omstandigheden maken
genieten moeilijk

Anders

Relatie jongerenwelzijn en cultuur
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Onder jongeren met negatief jongerenwelzijn

Scholieren die aangeven op dit 
moment een onvoldoende 
jongerenwelzijn te ervaren, geven 
significant vaker aan door 
omstandigheden niet meer te 
kunnen genieten van cultuur. 
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Totaal

Significant verschillend

Gemeten onder de scholieren die een onvoldoende hebben gegeven voor jongerenwelzijn (n=64)



Oplossing culturele activiteiten in crisistijd

“Niet teveel opdrachten 
geven die je tijdens de 
activiteit moet doen 
zodat je er van kan 
genieten en je de 

opdrachten erna kan 
doen”

“'Dingen uitkiezen die 
leerlingen ook echt 

interesseren en niet een 
ballet uitkiezen waarvan je 

het verhaal niet snapt”.

“Misschien meer culturele activiteiten buiten doen? Zoals een 
foto wedstrijd of iets anders.”

“'Minder opdrachten geven 
als we naar een museum 

gaan. Of opdrachten waar je 
zelf een kunstwerk kan 

opzoeken en daar iets mee 
doen in plaats van de diepe 

mening van een boomstronk 
op de grond beschrijven (dat 
moest ik doen toen we met 

school naar het Kruller Muller 
museum gingen).”

“'Misschien iets aanbieden waar je 
bijvoorbeeld met vrienden naar toe kan 
gaan met korting. In kleinere groepjes 
dus.”

“Verschillende activiteiten 
organiseren zodat er voor 
iedereen iets is. Eens in de 
zoveel tijd een activiteit om 
stress te verminderen.”

”Als we een (cultureel belangrijke, misschien saaie) film gaan kijken dat we 
dan popcorn of zo mee mogen nemen.  Het goed regelen zodat alles 

duidelijk is.” 

“Meer praktische dingen doen, en erop 
uit gaan. Niet alleen maar op school in 
boeken en theoretische dingen gaan 

leren. Zelf merk ik dat je daardoor ook 
veel beter de aandacht erbij hebt, en 
zo meer van de les gaat begrijpen en 

onthouden.”



Belang cultuur

• Het zijn zware tijden voor jongeren, drie op de tien jongeren geeft aan een
onvoldoende te geven voor het welzijn (zie rapportage LAKS).

• School speelt daar een belangrijke rol in, zoals LAKS in haar rapportage laat
zien, hebben jongeren last van prestatiedruk en nu er minder tijd op school
is vanwege lockdowns en quarantaines, wordt die druk alleen nog maar
verder opgevoerd voor de jongeren.

• Jongeren vinden het op dit moment daarom niet meer zo leuk op school, ze
missen het sociale contact en ontspanning tussen de intensieve exacte
vakken door. Normaal gesproken zouden ze dit tot uiting brengen bij de
culturele activiteiten die ze met school ondernemen. Dat wordt nu gemist.

• Niet meer kunnen genieten van cultuur leidt significant vaker tot een
negatief jongerenwelzijn. Amusement heeft voor scholieren op dit moment
een groter belang dan het educatieve element ervan.

• Oplossingen van jongeren zelf liggen in het juist wél door laten gaan van
culturele activiteiten op school. Buiten, in kleinere groepen, met digitale
middelen, er zijn voldoende mogelijkheden om ondanks de restricties toch
tegemoet te komen aan de behoeften van de scholier.




