Inspreek tekst

Beste wethouder, leden van Raadscommissie,
Mijn naam is Adriën Schilder en ik ben sinds 2005 oprichter en directeur van SEP
– Stichting Educatieve Projecten. Ik heb SEP opgericht met de missie om een
bijdrage te leveren aan de leerontwikkeling van kinderen.
Wat hieraan vooraf ging: in 2000 ging ik als consulent / kunstvakdocent
beeldende vorming werken bij Kunstweb. Eén van mijn eerste opdrachten was
op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in Osdorp. Ik gaf een kleiles aan kinderen van rond de 10 jaar oud. Wat ik daar aantrof zal ik nooit meer
vergeten. De groep kinderen vertrouwde niemand, mij ook niet. Ik schrok van
het vocabulaire van deze kinderen en de hardheid onderling. Aan het eind van
de les was ik blij dat er 10 hutjes van klei stonden. Ik had niet door dat de
werkstukken van twee meisjes aan de onderkant van de tafel kleefden.
De tweede les was totaal anders. De kinderen zagen mij in de gang aankomen en
vroegen of we weer wat leuks gingen doen. Tijdens de les zag ik plezier, ijver en
trots. Ze vroegen aan het eind van de les of ze hun werkstuk mee naar huis
mochten nemen zodat ze thuis konden laten zien wat ze hadden gemaakt. Ze
waren trots op hun werk. Zij voelden zich veilig om kind te kunnen zijn en
voelden zich gewaardeerd als persoon en in dat zij iets moois kunnen maken. Dit
was voor mij de bevestiging waarvoor ik dit werk was gaan doen, namelijk
zorgen dat ieder kind ertoe doet en laten zien dat het iets moois kan en daarmee
kansrijk is.
De politiek streeft naar diversiteit en kansengelijkheid. En ik dacht, naïef
misschien, dat we in dit streven herkend zouden worden. Streven naar gelijke
kansen voor alle kinderen en ze al op jonge leeftijd kennis laten maken met een
divers aanbod van kunst. Kinderen leren en laten ervaren dat ze ertoe doen en
trots mogen zijn op wat ze allemaal kunnen. Telkens weer opnieuw.
Met het lesgeven en met de oprichting van SEP heb ik hier altijd mijn uiterste
best voor gedaan. De rode draad in mijn werk is, en blijft hopelijk, mensen de
mogelijkheid geven om te ontdekken waar zij goed in zijn. In plaats van zelf voor
de klas te staan, bied ik nu samen met mijn team en een groep van 117
kunstvakdocenten al meer dan 15 jaar de hele diversiteit aan kinderen van

Amsterdam, deze kans. En dit konden we doen door elke keer met de vraag van
de school mee te denken en een op maat gemaakt kunstprogramma aan te
bieden. Een programma dat aansloot bij de populatie, speciale behoeften van de
kinderen en de wensen van de school, voor zowel het basis- als het speciaal
onderwijs.
Cultuureducatie is veel belangrijker dan men in het algemeen denkt. Een kind
dat goed in taal en rekenen is maar moeite heeft met communiceren,
samenwerken, problemen op te lossen, kritisch te denken (en een paar andere
softskills) komt moeizaam verder in het leven. Andersom, wanneer je goed kan
netwerken, creatief bent in het vinden van oplossingen, kritisch luistert en
ondernemend bent maar niet zo goed in taal en rekenen, kom je er wel. Deze
ervaringen doet het kind onder andere door cultuureducatie op en dat is ook
waarom cultuureducatie echt nodig is om iedereen een eerlijke kans te geven.
De missie van SEP ondersteunt naar mijn mening dezelfde ambitie als die van u,
zoals deze ook in de Hoofdlijnen staan. Door een juridische systematiek in
puntentelling en vraagstelling, lijkt het met de beslissing van het AFK, nu legitiem
om een heel netwerk, deskundigheid en 15 jaar ervaring over boord te gooien. Is
het uit te leggen dat de Gemeente van Amsterdam, met een rijkdom aan kunst
en cultuur, een zeer gewaardeerde aanbieder van cultuureducatie laat
verdwijnen? Dé organisatie die een belangrijke rol speelt in de uitvoering van het
Basispakket convenant, de Cultuurcoach en de ambities in de hoofdlijnen. In
deze moeilijke tijden van crisis is het belangrijk kwetsbare groepen, zowel
binnen de kunsten als ook kinderen uit heel Amsterdam, te beschermen.
Kansengelijkheid, juist in crisistijd, is ongelofelijk belangrijk.
Het woord ‘bizar’ heb ik sinds 3 augustus 2020 nog nooit zo vaak gedacht en in
de reacties van mensen op het besluit van het AFK teruggelezen. Laat dit niet
gebeuren! Laat SEP helpen uw goede ambities voor de stad en de kinderen van
Amsterdam waar te maken.

Met vriendelijke groet,

Adriën Schilder, directeur SEP

