
Opgave 4 

uit een krant (september 2001):

Recordaantal aanvragen voor 

cultuursubsidie  

In totaal 734 culturele instellingen en 

gezelschappen (zoals toneel- en 

muziekgezelschappen) hebben een 

aanvraag bij het Rijk ingediend voor een 

subsidie in de periode 2001-2004. 

Gezamenlijk vragen de instellingen om 

€ 453 miljoen subsidie.  

Er is voor dit doel een budget beschikbaar 

van € 261 miljoen. 

De Raad voor Cultuur, die een advies 

uitbrengt over de toekenning van de 

subsidies, zal moeten kiezen welke 

instellingen en gezelschappen subsidie 

krijgen en welke niet. 

De helft van CKV budget blijft onbenut 

Zeventig procent van de havo/vwo-

scholieren die Culturele en Kunstzinnige 

Vorming (CKV) volgen, ging in het 

schooljaar 1999/2000 met CKV-bonnen 

naar films, toneelvoorstellingen, concerten 

en tentoonstellingen. Deze ruim 57.000 

leerlingen hebben 51 procent van het CKV-

bonnenbudget uitgegeven. 

Onze verslaggever legde deze cijfers voor 

aan CKV-docente Lidia Drent, lerares aan 

een scholengemeenschap. Zij zegt: “Dit is 

typerend voor de onverschillige houding 

van de huidige generatie leerlingen. Zelfs 

als het gratis is, loopt een groot gedeelte 

van de middelbare scholieren niet warm 

voor cultuur”. 

Peter Latjes is leerling van Lidia Drent. Hij is het niet eens met zijn CKV-docente. Peter 

besluit een brief te schrijven aan de staatssecretaris van Cultuur waarin hij een pleidooi 

houdt voor extra subsidie voor culturele instellingen en gezelschappen. 

De brief begint als volgt: 

“Geachte staatssecretaris, 

Middelbare scholieren maken nog onvoldoende gebruik van CKV-bonnen. Ik denk dat dit 

komt doordat scholieren te weinig keuze hebben en niet omdat scholieren te onverschillig 

zijn en geen belangstelling voor cultuur hebben. Als u de CKV-bonnen tot een succes wilt 

maken, moet u meer subsidie geven aan cultuuraanbod dat zich richt op jongeren. Extra 

subsidies brengen inverdieneffecten met zich mee. Deze inverdieneffecten houden in dat de 

extra overheidsuitgaven aan subsidies voor een deel worden terugverdiend. Extra subsidies 

kunnen namelijk leiden tot een toename van de belastingontvangsten en een afname van de 

uitgaven aan de sociale zekerheid.” 

6p 11  Schrijf het vervolg van de brief.  

In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 

a de wijze waarop de inverdieneffecten tot een toename van de belastingontvangsten 

kunnen leiden. 

b de wijze waarop de inverdieneffecten tot een afname van de uitgaven aan de sociale 

zekerheid kunnen leiden. 

Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de orde 

komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 

1 de positieve externe effecten die zonder de extra subsidies worden misgelopen; 

2 het multipliereffect voor de Nederlandse economie dat kan optreden als gevolg van de 

extra subsidies; 

3 een fiscaal alternatief voor de extra subsidies. 

Aanwijzingen 

• De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten.  

• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan. 
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