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Visie op vier vraagstukken in het belang van cultuur en musea  
 

De Museumvereniging heeft vier onderwerpen geselecteerd, die we specifiek onder uw 

aandacht willen brengen ten behoeve van uw verkiezingsprogramma. Deze onderwerpen 

zullen de komende jaren van belang blijven voor musea. Op deze onderwerpen kunt u als 

politieke partij een waardevolle bijdrage leveren ten behoeve van het culturele veld. We 

bevelen daarom van harte aan om deze mee te nemen in uw verkiezings- en politieke 

programma voor de komende jaren. 

 
 
1. Verbeter met ons de positie van musea in het basisonderwijs 
 

Leerkrachten van het primair onderwijs zijn verplicht hun leerlingen te onderwijzen in kunst 

en cultuur, aangezien cultuureducatie is verankerd in de kerndoelen. Toch voelen veel 

leerkrachten zich vaak handelsverlegen waar het gaat om cultuureducatie. Dat gaat ten 

koste van de kwaliteit van lessen over kunstzinnige oriëntatie (kerndoelen 54, 55, 56). 

Kennelijk schiet de initiële opleiding op de PABO tekort op het gebied van cultuureducatie. 

Om deze kwaliteit op te schroeven moet de kern van het probleem worden aangepakt. Een 

betere positie van de kennisbasis cultuureducatie in de PABO-opleidingen is daarop een 

eerste antwoord.   

 

Een ander initiatief om cultuureducatie op een hoger plan te krijgen is de Interne 

Cultuurcoördinator (hierna: ICC’er). De ICC’er is momenteel nog geen functie binnen het 

primair onderwijs, maar is een leerkracht of directeur met een extra taak. De ICC’er 

formuleert het cultuurbeleid en is contactpersoon en aanjager voor het organiseren van 

culturele activiteiten binnen de school. Op de meeste basisscholen is inmiddels een ICC’er 

aanwezig, maar de functie stelt inhoudelijk veelal niet veel voor. De Museumvereniging 

beveelt sterk aan om de positie van de Cultuur Coördinator te versterken. 

 

Het is wenselijk dat Musea een vaste plek krijgen in de klas. Dit kan betekenen dat 

leerlingen naar musea gaan, maar ook dat musea collectiestukken tonen in de klas. 

Onderzoek wijst uit dat na ouders, docenten op de tweede plaats komen om kinderen 

bekend te maken met musea. Daarom verdient het aanbeveling om te zoeken naar wegen 

om museumbezoek van leraren te stimuleren. Bevlogenheid bij een docent vindt vaak 

eenvoudig zijn weg naar de kinderen in de klas.  

 

Wat wil de Museumvereniging:  

 De Museumvereniging beveelt aan voor alle PABO-studenten de kennisbasis 

cultuureducatie verplicht in de opleiding op te nemen. Zittende leerkrachten zouden 

met de subsidie van Cultuureducatie met Kwaliteit verder bijgeschoold kunnen 

worden. 

 De Museumvereniging beveelt aan de positie van de cultuur coördinator op alle 

fronten te versterken door:  

- Meer tijd en middelen vrij te maken voor verdere professionalisering van de 

cultuurcoördinator.  

- De lerarenbeurs die beschikbaar is voor leraren die een masterdiploma willen 

behalen ook in te zetten voor het volgen van een masteropleiding Cultuureducatie.  

- Schoolbesturen aan te moedigen om de functiemix,  de verdeling van uren en taken 

van leraren over de verschillende salarisschalen, in te zetten om de functie van ICC’er 

daadwerkelijk te waarderen met een hogere beloning.  

      



 

 

Pagina 2 van 5 

 

 De Museumvereniging is van mening dat regelmatig museumbezoek door leraren een 

positieve bijdrage zal leveren aan de affiniteit met kunst en cultuur, waardoor de 

kwaliteit van cultuureducatie zal verbeteren.  

 
 
2. Houdt aankopen collectiestukken mogelijk 
 

Het Aankoopfonds en het Mondriaanfonds stellen Nederland in staat om museumstukken 

van nationaal belang te verwerven. De twee schilderijen van Rembrandt, die samen met 

Frankrijk werden aangekocht in 2015, zijn hiervan een mooi voorbeeld. Elke collectie is 

een levend principe, daar horen aankopen bij. Deze aankoop had wel tot gevolg dat met 

de bijdrage van 30 miljoen euro door de Minister van OCW nu nog maar 4 miljoen euro 

over is in het Aankoopfonds. 

 

In dezelfde periode werd het budget van het Mondriaan Fonds voor incidentele aankopen 

gehalveerd tot 1,4 miljoen euro. De krimp in dit budget is een grote zorg voor de toekomst, 

mede omdat in veel gemeentes aankoopbudgetten zijn wegbezuinigd. Als noodmaatregel 

heeft het fonds dit jaar een maximale bijdrage per aankoop gesteld. Zonder 

bekostigingsmaatregelen dreigen beide fondsen niet langer in staat te zijn om te voorzien 

in de behoefte aan aankoopbudget voor museale stukken.  

 

Wat wil de Museumvereniging:  

 De Museumvereniging vindt het belangrijk dat de overheid in staat blijft om 

museumstukken van nationaal belang te verwerven. Daarvoor is het nodig dat het 

Aankoopfonds weer op een acceptabel niveau wordt gebracht. De huidige 4 miljoen 

euro is in elk geval ver onder de maat om in deze functie te voorzien. Het niveau van 

het aankoopfonds tussen 1999 en 2011 was 50 miljoen euro. Een significante 

verhoging in de richting van dit budget zou voor de Nederlandse musea wenselijk zijn.  

 Wil de overheid het Mondriaanfonds een solide basis blijven bieden om 

belangwekkende stukken te verwerven, dan zou jaarlijks 3 miljoen extra nodig zijn. 

 

 
3. Geef de Geefwet zijn eerlijke kans 
 

Met de Geefwet die op 1 Januari 2012 is ingegaan, is het fiscaal aantrekkelijker om te 

schenken aan culturele instellingen, waaronder musea. Concreet mag bij de schenkingen 

25% worden opgeteld, waardoor een aftrekpost van 125% ontstaat. Hierdoor is de 

Geefwet een multiplier van giften aan musea. De regeling loopt af op 31 December 2017.  

 

Uit de tussentijdse evaluatie in 2015 blijkt weliswaar dat het effect van de Geefwet op het 

geefgedrag nog niet is vast te stellen, maar daarbij moet worden opgemerkt dat de 

Geefwet tot 2014 weinig bekend was. De eerste tussentijdse evaluatie suggereert wel dat 

er een verband is tussen kennis van de fiscale regels en het geven aan cultuur. Hoe beter 

iemand is geïnformeerd, hoe meer hij geeft. [Bron: Cultuur in Beeld 2015, p. 45. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-618414] 

 

Wat wil de Museumvereniging:  

 De Museumvereniging pleit ervoor om de duur van de Geefwet te verlengen, omdat de 

wet een steun in de rug is voor musea en andere culturele instellingen. Giften maken 7 

% uit van de eigen inkomsten van musea (cijfers 2014). Daarmee vormen giften een 

belangrijk onderdeel van hun verdienmodel. De Geefwet ondersteunt dit verdienmodel.  
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4. Help musea collecties beter zichtbaar te maken 
 

Bruikleenverkeer van museale objecten kan de zichtbaarheid van Nederlandse collecties 

enorm bevorderen. Maar daarbij is het zaak dat er geen hobbels zijn om voorwerpen 

tussen musea uit te wisselen. Verzekeringspremies zijn vaak de hoogste kostenpost van 

het binnenlandse bruikleenverkeer.  

 

Verzekeringspremies zouden veel lager kunnen zijn, indien musea onderling zouden 

overeenkomen dat zij in het binnenlands bruikleenverkeer voortaan alleen maar de 

werkelijke risico’s berekenen. Dit betekent een verzekering voor transport en het herstellen 

van de schade die zou kunnen ontstaan. Zulke afspraken zullen de verzekeringskosten 

enorm verminderen.  

 

De indemniteitsregeling is een garantiebepaling van de Nederlandse overheid waardoor 

musea door veel lagere verzekeringspremies belangwekkende tentoonstellingen kunnen 

organiseren met kostbare bruiklenen uit het buitenland. Onder deze regeling staat de 

overheid momenteel voor maximaal dertig procent garant van de totale 

verzekeringswaarde van de buitenlandse bruiklenen. Het maximale garantstellingsplafond 

is € 300 miljoen. Aangezien musea met de garantstelling door de overheid lagere premies 

kunnen bedingen bij verzekeraars is de totale verzekeringswaarde ongeveer 1 miljard.   

 

De Museumvereniging is voorstander van een verruiming van de indemniteitsregeling, die 

leidt tot een verlaging van de verzekeringskosten. De meest voor hand liggende manier is 

om de garantstelling van 30% op 100%  te zetten. Een garantstelling van 100 % zou 

betekenen dat musea doorgaans bruiklenen uit het buitenland niet meer hoeven te 

verzekeren. Daardoor hebben ze niet langer te maken met stijgende verzekeringskosten, 

veroorzaakt door alsmaar oplopende taxatiewaarden van kunstwerken. Aangezien de 

huidige garantstelling door de staat van 30% de musea al in staat stelt om lagere 

verzekeringen te bedingen voor het resterende bedrag, heeft een verhoging naar minder 

dan 100% slechts een beperkt voordeel.  

 

Een goede casus ter vergelijking is het Verenigd Koninkrijk, waar geen minimum of 

maximum plafond geldt. Er is een laag eigen risico van 5.000 pond en er zijn door de jaren 

heen weinig en relatief lage claims ingediend. Een volledige indemniteit bespaard musea 

verzekeringspremies, die het kan investeren in publiek.  

 

Wat wil de Museumvereniging:  

 De Museumvereniging roept de overheid op om alle zeilen bij te zetten om de 

provinciale en gemeentelijke overheden te mobiliseren om de verzekeringskosten voor 

het binnenlandse bruikleenverkeer zoveel mogelijk op te heffen. Daarmee worden 

(onnodige) verzekeringskosten bespaard en collecties meer en beter zichtbaar. 

 De Museumvereniging is voorstander van een verruiming van de indemniteitsregeling, 

met een garantstelling van 100%. Deze verruiming zou betekenen dat musea 

bruiklenen uit het buitenland doorgaans niet meer hoeven te verzekeren.  

 Mocht een verhoging van de garantstelling naar 100% geen optie zijn, dan is een 

verhoging van de totale verzekeringswaarde van 1 miljard een andere gewenste 

steunmaatregel. Een verhoging van de totale verzekeringswaarde naar 2 of 3 miljard 

biedt Nederlandse musea de mogelijkheid om in één jaar meerdere belangwekkende 

tentoonstellingen met buitenlandse bruiklenen te realiseren. Het probleem van de 

oplopende taxatiewaarden die verzekerd dienen te worden, is hiermee echter nog niet 

verholpen. Daarvoor is een garantstelling van 100 % vereist.  
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Bijlage: Visie op het belang van cultuur en musea  
 

Wat is nu de essentie van cultuur, en daarbinnen van musea? Welke waarde 

vertegenwoordigen zij? Om een antwoord op deze vraag te vinden is de 

Museumvereniging het gesprek aangegaan met de mensen die van musea gebruikmaken 

en de musea zelf. Dit heeft geleid tot de vaststelling van vijf waarden in 2011. In januari 

2016 zijn deze vijf waarden vertaald naar een kleurrijke glossy ‘Meer dan Waard’. Hierin 

komen gebruikers van musea aan het woord over musea. Zoals een bezoeker van een 

collectie, een wethouder van een stad met musea, of een meubelmaker werkzaam in een 

museum. Een korte impressie van deze waarderingen geven aan waarom musea ‘Meer 

dan Waard’ zijn.    

 

Collectiewaarde 
Musea zijn de schatkamers van de samenleving, waar jong en oud veel kunnen leren en 

beleven. Ze zijn het geheugen van stad, streek en land. Meerdere musea bieden met hun 

collecties ook ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kon via onderzoek in het 

Naturalis aan een collectie met duizenden opgeprikte bijen een economische waarde van 

16 miljoen gekoppeld worden, voor alleen al de appeloogst in ons land. Of musea bieden 

de gelegenheid om door onderzoek aan verflagen van objecten onze kennis over oude 

technieken te vergroten, voor restauratie maar ook voor nieuwe toepassingen door 

chemiebedrijven. Wetenschappelijk onderzoek aan collecties creëert directe waarde in 

onze landbouw, ruimtelijke ordening of levert kennis op voor een bedrijfstak. Bovendien 

bieden collecties de gelegenheid om specifieke invalshoeken te kiezen en objecten te 

combineren. Daarmee geven ze een perspectief aan de tijdsgeest.  

 

Verbindingswaarde  
Net als veel andere culturele instellingen geven musea uitdrukking aan onze identiteit. Een 

puber die verhalen hoort van zijn grootvader die als jonge man naar Indonesië werd 

uitgezonden. Een ouder iemand die de verhalen en objecten uit zijn jeugd herkent, of de 

mantelzorger die samen met zijn demente partner in een speciale rondleiding van kunst 

geniet en even weer een vertrouwde verbondenheid voelt. Musea verbinden ons met het 

verleden, met het nu, met het grote verhaal van de mens. Of ze leggen verbindingen met 

de natuur en de wereld van objecten.   

 

Educatieve waarde  
Omdat cultuur en musea uitdrukking geven aan onze identiteit, is het van groot belang dat 

jongeren hier vanaf jonge leeftijd mee in contact komen. Zoals een kind dat door een 

microscoop de wereld van de kleine deeltjes ontdekt. Scholieren die aan de hand van 

beeldende kunst hun woordenschat uitbreiden of begrippen uit de meetkunde leren. 

Musea bieden nieuwe vensters op de wereld of vergroten de bestaande vensters. Musea 

hebben met hun collecties een unieke gelegenheid om bij te dragen aan kennis en kunde 

van scholieren. 

 

Belevingswaarde  
Musea zijn in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Het zijn plekken voor 

bezinning, verwondering, verbazing en ontroering. Verwondering in de ogen van een 

schoolkind dat een dinosaurusbot bekijkt. Nostalgie bij een zeventiger die de eerste 

televisie terugziet. Euforie bij een toerist die de halve wereld afreist om een oude meester 

in het echt te zien. Levendigheid op de terrassen in de buurt van het museum waar 

bezoekers neerstrijken, vol van verhalen en beelden. Allemaal waardevolle momenten. 

Pure schoonheid, prettige gekkigheid, verbazing over waar we als mens toe in staat zijn. 

Het soort emoties die musea een intrinsieke waarde geven. 
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Economische waarde  
Musea zijn toeristische trekpleisters, die daarnaast ook inkomsten genereren. Ze 

beschikken over fraaie museumcafés en kunstboeken, die een grote bijdrage leveren aan 

de eigen inkomsten. Musea dragen bij aan leefbaarheid in dorpen en steden en maken 

welvaartswinst. Veel museale gebouwen vormen een architectonische verfraaiing van hun 

omgeving. Daarmee zijn ze een economische motor voor hun leefomgeving en zorgen ze 

voor meer bezoekers in stedelijke centra en voor stijgende horeca-uitgaven.  

 

Conclusie 
Kortom, musea, variërend van een bescheiden buurtmuseum tot een beeld vangend 

rijksmuseum, hebben collecties die een breed palet aan waarde opleveren, variërend van 

schoonheid tot kennis. Musea zijn niet weg te denken uit ons bestaan.  

 


