Amsterdam, 27 augustus 2020

Betreft: AFK subsidietoekenningen m.b.t. de cultuureducatie

Geachte mevrouw Meliani, geachte leden van de raad,
Wij maken ons zorgen. Ondanks het positieve advies van de beoordelingscommissie heeft het AFK op
3 augustus jl. besloten € 0,- toe te kennen aan Stichting Educatieve Projecten (SEP) voor het nieuwe
kunstenplan. Daarmee staat het voortbestaan van SEP op losse schroeven.
Als de gemeente dit besluit overneemt, betekent dit dat ruim 26.000 kinderen kwalitatief
kunstonderwijs zullen mislopen. Onze zorg gaat uit naar die vele kinderen die van huis uit niet
vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen en voor wie binnen schoolse kunsteducatie
de manier is om hen te bereiken en te verrijken. Tevens wordt met dit besluit de gewaardeerde,
langdurige relatie tussen SEP en zeventig scholen in zeven stadsdelen verbroken en zal de werkdruk
voor leerkrachten in het PO verder stijgen.
Daarnaast willen wij een lans breken voor de ruim honderd kunstenaars en kunstvakdocenten die
door de coronacrisis al hard zijn geraakt en nog verder in de problemen zullen komen doordat de
sector een grote werkgever verliest. Als hoger kunstonderwijs zijn wij een belangrijke partner voor
SEP omdat veel van onze alumni van de docentenopleidingen dans, theater en beeldend alsmede
alumni van de master kunsteducatie via SEP een deel van hun inkomstenbron hebben gevonden. Ook
stagiairs van onze opleidingen kunnen via SEP terecht voor een waardevolle stageplaats.
Tot slot willen we u wijzen op de essentiële schakel die SEP vormt binnen de keten van
kunst(educatie) voor de stad Amsterdam waar wij als Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ook
deel van uit maken. Zonder een kwalitatieve basis die projecten van SEP leggen voor kunstbeleving
en -uitvoering zal de waardering voor de kunstsector en de doorstroom naar het hoger
kunstvakonderwijs in het geding komen.
Wij vragen u om bovengenoemde redenen om extra financiële middelen beschikbaar te stellen zodat
SEP kan blijven voortbestaan.
Met vriendelijke groeten,
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Annet Lekkerkerker (vicevoorzitter College van Bestuur)
Marjo van Schaik (directeur Academie voor Theater en Dans)
Rafael van Crimpen (directeur Breitner Academie)
Jappe Groenendijk (studieleider Master Kunsteducatie)
Jopie de Groot (artistiek leider Docent Dans)
Lenne Koning (artistiek leider Opleiding Theaterdocent)

