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Regionaal MuziekAkkoord 
Méér Muziek in de Klas 
Lokaal Gelderland- Midden

 Onze Visie#

De regio Gelderland- Midden staat voor 
muzikale diversiteit. Waar stad en platteland 
elkaar ontmoeten, waar kinderen en hun 
ouders van verschillende achtergronden 
elkaar tegenkomen in de klas, in de buurt, 
op de vereniging en waar verschillende 
culturen impulsen geven aan deze diversiteit. 
We werken samen aan het verduurzamen 
van muziekonderwijs voor onze kinderen.  

We willen kinderen volop kansen bieden om 
zich te kunnen ontwikkelen tot volwassenen 
die volwaardig mee kunnen doen in de 
maatschappij van de toekomst, kinderen 
laagdrempelig toegang geven tot het beleven 
van muziek en hen dit spelenderwijs laten 
ondervinden. Kinderen moeten kunnen 
experimenteren en zij mogen hun talenten 
ontdekken. Hierbij willen we aansluiten bij 
de belevingswereld van onze kinderen en de 
wensen van leerkrachten in het onderwijs.  

We willen het onderwijs inspireren en 
enthousiast maken. Hen ondersteunen in 
het muzikale aanbod om kinderen te laten 
exploreren en hun creativiteit te laten 
ontwikkelen. Vakintegratie is hierbij een 
belangrijk thema, maar ook de inzet van 
onze vakdocenten zien we als een belangrijke 
meerwaarde voor het verankeren van 
muziekonderwijs in het onderwijsprogramma. 
Dit MuziekAkkoord willen we tevens benutten 
als vliegwiel voor de andere kunsten. 

Samen werken we met één doel voor ogen; 
betekenisvol en duurzaam muziekonderwijs 
voor onze kinderen in Overbetuwe, 
Lingewaard, Arnhem, Rheden en Renkum. 

Why Tell 
Me Why :)



#Onze Ambities 

Plezier is de basis in muziek. De positieve 
emotionele belevening is een poort naar 
groei. We brengen het kind in aanraking met 
muziek en het groeit. We brengen álle 
kinderen in aanraking met muziek en de 
omgeving groeit mee. En voor die groei legt 
Gelderland-Midden in gezamenlijkheid de 
basis. Samen werken we aan duurzaam 
muziekonderwijs voor álle kinderen. 

Draagvlak voor samenwerking 
De lokale en provinciale politiek is zich 
bewust van het belang en rol van muziek 
voor onze maatschappij. Zij maakt zich sterk 
als ambassadeur voor muziek en draagt uit 
naar de landelijke overheid. Regionale 
instellingen werken samen aan een sterke 
muzikale omgeving waarin talenten zich 
kunnen ontwikkelen. 

Muziek op school en in de wijk  
Het onderwijs is overtuigd van de betekenis 
van muziek voor het kind en heeft dit als 
vanzelfsprekend in haar curriculum 
opgenomen. In samenwerking met lokale 
en regionale partijen organiseren zij muziek 
in de school alsmede de voortzetting van 
talentontwikkeling in de vrije tijd. Scholen 
werken nauw en duurzaam samen met een 
muziekdocent, vereniging en/of professionele 
organisatie die bij hen past.  

Deskundigheidsbevordering op scholen 
en bij opleidingen
We houden muziekdocenten en leerkrachten 
gemotiveerd en geïnspireerd in hun rol als 
sleutelfiguur. Hun enthousiasme en ruimte is 
van cruciaal belang voor het muziekonderwijs 
in de school. ArtEZ-Conservatorium Arnhem 
en HAN Pabo werken samen, in goed overleg 
met culturele instellingen, aan een solide 
basis van kennis en vaardigheden van 
toekomstige muziekdocenten en 
leerkrachten. 

Kennisdeling en inspiratie  
En we zijn in gesprek met elkaar. Over de 
huidige rol en betekenis van muziek voor 
kinderen (en volwassenen), over te creëren 
verbindingen met andere cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkelgebieden van 
kinderen en maatschappelijke thema’s én 
over de manieren waarop we kinderen 
muziek laten beleven.  

In de regio Gelderland Midden weten we 
elkaar te vinden en leren we van elkaar. We 
bouwen regionaal kennis en inspiratie op 
door ervaringen en kunde met elkaar te delen. 
De werkgroep Méér Muziek in de Klas Lokaal 
Gelderland Midden voorziet met haar 
regionale agenda in het verwezenlijken van 
de ambitie.



#Wat gaan we doen? 

Lokaal zijn we ieder op eigen wijze bezig met de verankering van muziekonderwijs op de 
scholen. Lokale behoeften en ambities, opgehaald uit het onderwijs en bij muzikale aanbieders, 
zijn de drijfveer voor het aanbod. Lokale ideeën zijn uitgewerkt in lokale projectplannen met 
een eigen inhoud en begroting. 

Gelderland-Midden is een regio met veel diversiteit en muzikale tradities. We zien kansen in 
onze samenwerking. Een samenwerking die aanzet tot het versterken van onze lokale ambities, 
maar ook een meerwaarde heeft op het gebied van het delen van kennis en ons netwerk. 
De werkgroep MMidK Lokaal Gelderland-Midden werkt met een regionale agenda.  

De regionale agenda heeft als doel inspireren en kennisdelen in regionaal verband voor 
leerkrachten, muziekdocenten, muziekverenigingen en andere belanghebbenden. 
Dit betekent dat er jaarlijks de volgende activiteiten worden georganiseerd: 

Muziektafel Gelderland Midden 
De betrokken stakeholders komen jaarlijks bijeen om resultaten te bespreken en 
tot plannen te komen voor de toekomst van het muziekonderwijs in de regio. 

Themabijeenkomsten 
De thema's sluiten aan op behoefte en de ambities van het onderwijs en 
andere betrokkenen. Dit kan gaan over hedendaags muziekonderwijs, 
samenwerkingsvormen met verenigingen, vakintegratie met muziek, 
verbinding binnen- & buitenschools, best-practices, etc. 

Deskundigheidsbevordering voor (vak)leerkrachten 
Rozet en Cultuur Oost organiseren in samenwerking met culturele- en 
onderwijspartners en in overleg met Forte Welzijn, Open Academie, Cultuurbedrijf 
RIQQ, en cultuurcoach Renkum jaarlijks deskundigheidsbevordering. Er wordt 
ingezet op deskundigheidsbevordering van (vak)leerkrachten, Pabo-studenten 
en ArtEZ studenten door middel van workshops, trainingen, een aanbod van 
lesmateriaal en stages e.d.  

Voorbeeld Cultuur Oost, ArtEZ-Conservatorium Arnhem, HAN Pabo en Rozet

We willen creativiteit bevorderen en stimuleren, door ruimte te maken om te 
(leren) spelen met geluid. Daarmee zetten we in op muzikaal eigenaarschap 
(ownership): iedereen zélf muziek laten maken, bedenken en delen. 

Op deze manier voegen we kaders toe aan muziekonderwijs waarbinnen 
experimenteren mogelijk is: een veilige plek waarbinnen op avontuur kan 
worden gegaan. Zo bevorderen we laagdrempelig en met name 
spelenderwijs muziekeducatie.

Podia voor talent 
Een jaar lang zijn kinderen bezig geweest met muziek op school. Een regionaal 
podium nodigt uit om hun talenten te laten zien, het plezier te delen met andere 
leerlingen en hun ouders. Ook muziekverenigingen, muziekaanbieders, studenten 
van de Pabo en conservatorium laten zien wat de samenwerking met de school 
de kinderen heeft gebracht. 



#Waarom dit akkoord?  

Wij ondertekenen dit MuziekAkkoord om ieder kind in regio Gelderland-Midden een kans 
te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. Muziek zorgt voor betere schoolprestaties en is 
onmisbaar in de vorming van soft skills als creativiteit, talent en sociale vaardigheden. Muziek 
draagt bij aan de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, versterkt de sociale binding met 
de omgeving en het vergroot de kwaliteit van leven. En zo helpen we kinderen zich voor te 
bereiden op de maatschappij van de toekomt. Zo'n toekomst gunnen we elk kind.

#Ondertekening namens:

Gemeente Arnhem, Gemeente Overbetuwe, Gemeente Lingewaard, Gemeente Rheden, 
Gemeente Renkum, Rozet, Forte Welzijn, Open Academie, Cultuurbedrijf RIQQ, Cultuur Oost, 
HAN Pabo, ArtEZ-Conservatorium Arnhem, Stichting CLC Arnhem PO, Stichting PAS, Musis & 
Stadstheater Arnhem, Phion, Musidesk Rijnbrink, De Onderwijsspecialisten, Flores Onderwijs, 
Delta Scholengroep, betrokken basisscholen Rheden van de scholengroepen PCBO en 
Veluwezoom, betrokken scholen gemeente Overbetuwe, Stichting Wonderwijs, Stichting ATOS, 
Stichting De Linge, Muziekverenigingen Rheden, Muziekverenigingen Renkum, 
Muziekverenigingen Overbetuwe en Muziekverenigingen Lingewaard, Powerplug NL, Kiwanis 
Rheden 'de Veluwezoom', Lions International Renkum en diverse andere partners.


