Amsterdam
24-08-2020

Beste raadsleden,
Dit is een brief. Helaas. Geen speech. Wat zou een speech goed zijn geweest nu.
Dan hadden we hier met z’n allen naast elkaar in de raadszaal gestaan en deze woorden
uitgesproken. Nu zijn ze geschreven. Lieve raadsleden, beeld maar in dat we er staan. En met
hoeveel noodzaak wij dit zeggen.
Onlangs kwam ons, de kunstvakdocenten van SEP een schokkend bericht ter ore.
Na 15 jaar, waarin SEP een steeds belangrijkere rol ging spelen binnen het Amsterdamse
kunstonderwijs, is de subsidie stopgezet en dreigt SEP te verdwijnen. Hierbij een aantal
redenen waarom het een faliekante vergissing is van het AFK om SEP de komende vier niet
te steunen.
We hoeven niet te beginnen met waarom kunsteducatie belangrijk is op Amsterdamse
basisscholen. We denken dat jullie dat snappen en dat doen wij ook. We staan als
vakdocenten bij elke school waar we lesgeven weer perplex door de creativiteitsexplosie,
samenwerkingskracht en de groei van probleemoplossend vermogen bij de leerlingen die
wij lesgeven. Het is ook niet voor niets dat de gemeente Amsterdam met de regeling
Basispakket Kunst- en Cultuureducatie zich hard heeft gemaakt om tenminste twee
doorgaande leerlijnen kunst uit te voeren om zo een impuls te geven aan het
cultuuronderwijs van de Amsterdamse basisscholen.
Het uitzetten en ontwikkelen van die leerlijnen is een van de expertises binnen SEP. Iets
waar groepsleerkrachten zelf, door de toch al hoge werkdruk niet aan toekomen en ook niet
met dezelfde expertise zouden kunnen uitvoeren. 70 scholen in Amsterdam krijgen nu een
gat in hun programma, daar waar SEP -op een kwalitatief hoog niveau- kunsteducatieve
leerlijnen heeft uitgevoerd en gemonitord.
Die kwaliteit komt niet zomaar ergens vandaan. SEP is altijd uitzonderlijk goed op de hoogte
van onderwijsvernieuwingen en sluit in haar aanbod hierop aan. Samen met SEP zoeken wij
als vakdocenten aansluiting met thema's en doelstellingen die spelen binnen de school waar
wij mee samenwerken, maar ook bij leerlingen individueel. Hoewel dit laatste niet wordt
teruggezien door het AFK is dit juist een onmiskenbaar gegeven voor ons als vakdocenten:
we werken voor een overgroot deel vanuit de inhoudelijke fascinaties van leerlingen.
Zo hebben wij tijdens de Corona periode diverse films op maat gemaakt, waarbij de
leerlingen van brainstorm, script tot uitvoering alles zelf hebben gemaakt. SEP zorgt door
haar werkwijze dat de handtekening van de leerling zichtbaar wordt in alles wat wij maken,
en dat wij geen kant-en-klare producten of lessenreeksen afleveren. Dat maak het juist zo
inspirerend om voor SEP te werken. Bovendien delen we onze ervaringen via ons online
platform Cultuurweb, zodat er aandacht is voor een goede overdracht van de ene op de
andere vakdocent.

De vakdocenten die werken voor SEP zijn een diverse groep, sterke kunstpedagogen.
SEP organiseert jaarlijks meerdere studiedagen om haar docenten bij te spijkeren in alle
vernieuwingen en hun mening en expertise mee te nemen in het vernieuwde aanbod. Zo is
er een training georganiseerd over het thema Burgerschap & diversiteit en hoe onze eigen
culturele en sociaal-maatschappelijke achtergrond bepalend kan zijn voor hoe wij over
komen op de klas met wie wij werken. Dit zorgt dat wij als vakdocenten bewuster voor de
klas staan en beter kunnen inspelen op de diverse doelgroepen met wie wij werken.
Scholen weten dat ze kwaliteit krijgen als ze voor SEP kiezen.
Voor ons vakdocenten is SEP een belangrijke en ontzettend goede werkgever. Door de vaak
grote en diverse vraag naar verschillende kunstdisciplines vanuit scholen biedt SEP
langdurige en bijzondere opdrachten aan haar docenten aan. Het is een warm team waar je
altijd met vragen, opmerkingen en ideeën aan kan komen. Je krijgt als docent de vrijheid om
invulling te geven aan projecten en het is ontzettend waardevol werk.
Ons dringend verzoek aan u is, laat SEP niet verdwijnen. Want er verdwijnt zoveel meer dan
alleen een kunstinstelling.
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