
1 
 

Toelichting MuziekMatch 
 
Voorwaarden  

1. Er is of komt een MuziekAkkoord, met onderliggende 
actieplannen; de vraag van het onderwijs is hierbij altijd leidend. 
Het MuziekAkkoord wordt geleid door een MuziekTafel.   

2. Er is extra budget nodig voor uitvoering van de actieplannen. 
3. Er is een publiek-private samenwerking in de verhouding: 

➢ 1/3 provincie en/of gemeenten*  
➢ 1/3 bijdragen van private partijen** 
➢ 1/3 vanuit de MuziekMatch 

 
* Dit mogen bestaande bijdragen aan muziekonderwijs zijn, maar niet al gematchte gelden 
zoals Cultuureducatie met Kwaliteit.  
** Zoals donaties van bedrijven, vermogensfondsen, serviceclubs, ouders, bijdragen uit 
acties en investeringen uit het eigen schoolbudget.  
 
Mogelijke eenmalige bijdrage vanuit de MuziekMatch 
 

Aantal leerlingen aan MuziekAkkoord 
deelnemende scholen   

Bandbreedte* (afhankelijk van kwaliteit en 
duurzaamheid van de plannen) 

5.000 – 20.000 €5.000 - €20.000 

20.000 – 50.000 €20.000 - €50.000 

Meer dan 50.000 €50.000 - €70.000 

 
* Afwijkingsgrond voor bandbreedte leerlingen aantallen  
 
We willen zoveel mogelijk onderwijsinstellingen laten profiteren van de MuziekMatch. 
Omdat de bandbreedte dit in enkele gevallen juist bemoeilijkt heeft de toetsingscommissie 
een afwijkingsgrond geformuleerd. In de volgende gevallen kan er van de bandbreedte 
systematiek worden afgeweken: 
 

- Er is een dekkende aanvraag gedaan op gemeentelijk niveau met een 
leerlingenaantal lager dan 5000 en afdoende aangezet tot samenwerking. De 
aanvragende regio kan dientengevolge aanspraak doen op maximaal 5000 euro uit 
de MuziekMatch. 
 

- Er is afdoende dekking en samenwerking op provinciaal niveau, maar het leerlingen 
aantal blijft net onder de 50.000 leerlingen. De aanvragende provincie kan in dit 
geval in aanmerking voor maximaal 70.000 euro uit de MuziekMatch. 

 
Mogelijke bestedingsdoelen MuziekMatch 
 
De regio’s bepalen met de stuurgroep waar zij het geld aan willen besteden om structureel 
muziekonderwijs te bevorderen. Bijvoorbeeld aan: 

• personeel (vakleerkracht, die bijvoorbeeld ook het leerkrachtenteam ondersteunt) 

• materialen (instrumenten, lesmethode) 
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• deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten 

• geschikt maken van een ruimte voor muziekonderwijs 

• inkoop van aanbod van muziekaanbieders 

• netwerkvorming en samenwerkingen met derden zoals bijvoorbeeld 
muziekverenigingen, maar ook met private partijen 

• inzet van een regionale projectleider of kwartiermaker 

• opdoen of inhuren van expertise op het gebied van het werven van private gevers 
etc.  
 

Voorbeelden van doelen en bijbehorende financiering 
 

Doel Bekostigd vanuit 

Structurele inzet vakleerkracht Werkdrukgelden / schoolbudget, ouderbijdrage 

Eenmalige investering in 
muziekinstrumenten 

Serviceclub, lokaal fonds, ondernemers, actie zoals 
een kerstmarkt 

Evenement i.v.m. zichtbaarheid Lokale fondsen en ondernemers  

Jaarlijkse investering in bijscholing 
team 

Scholingsbudget 

Aansluiting binnen-buitenschools, 
inzet amateurverenigingen 

Gemeente 

Coördinator samenwerking in 
netwerk MuziekAkkoord 

MuziekMatch  

 
Toetsingscriteria 

➢ 1/3 verdeling met schriftelijke toezegging of intentieverklaring van 
gemeente/provincie en private partijen  

➢ Volledigheid en kwaliteit van plan, begroting en dekkingsplan 
➢ Mate waarin plannen bijdragen aan duurzaam muziekonderwijs 

 
Toetsingscommissie 
De toetsingscommissie bestaat uit:  

• Paul de Rook, wethouder met o.a. portefeuille Cultuur Groningen 

• Martine Consten, senior adviseur VSBfonds 

• Bernard Teunis, domeinregisseur en beleidsadviseur bij PO-Raad 
 
Lokaal Fonds op Naam onder Méér Muziek in de Klas 
 Voordelen zijn: 

• Stichting Méér Muziek in de Klas heeft een culturele ANBI status, waardoor 
schenkingen door private gevers fiscaal gunstig zijn; 

• Er is geen juridische entiteit nodig om gelden te kunnen ontvangen, beheren en 
verdelen;  

• Bijdragen zijn specifiek gelabeld voor muziekonderwijs in de regio, de gevers en de 
regio hebben daarmee de zekerheid dat de gelden aan dit doel besteed worden;  

• Regio’s kunnen te allen tijde over hun eigen vermogen binnen het Fonds op Naam 
beschikken, ook in de toekomst;  
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• Ook donaties die via het landelijke bureau van Méér Muziek in de Klas binnen 
komen, kunnen toegevoegd worden aan een specifiek Fonds op Naam;  

• Het Fonds op Naam is kosteloos en wordt gefaciliteerd door Méér Muziek in de Klas. 
 
Aan de slag met de MuziekMatch 

• Leg contact met je accountmanager voor de voorbereiding; 

• Zorg ervoor dat het plan van aanpak, de begroting en het dekkingsplan een week 
voor het bijeenkomen van de toetsingscommissie door je accountmanager kunnen 
worden ingediend;  

• Hoe eerder je je aanvraag indient, hoe groter de kans is op toekenning (first come, 
first serve);  

• De toetsingscommissie komt in november, februari, mei en juli samen;  

• De accountmanager laat aan het begin van de maand volgend op de toetsing weten 
wat de uitkomst is: 

o De MuziekMatch wordt toegekend 
o De commissie vraagt om nadere uitleg of aanpassingen. De regio krijgt 

hiervoor vier weken de tijd. Daarna vervalt het gereserveerde budget.  
 
Wat is er nodig om fondsen, serviceclubs en ondernemers te vinden en binden?  

• Een duidelijk, concreet, overtuigend, urgent plan, met een langere termijn visie; 

• Een reële begroting, eventuele wensen in natura en een passend dekkingsplan; 

• Enthousiasme en overtuigingskracht; 

• Toegang tot de juiste mensen en organisatie, gebruikmakend van warme contacten; 

• De mogelijkheid om gebruik te maken van een aantrekkelijke tegenprestatie, zoals 
naamsvermelding in communicatiemiddelen of tijdens optredens, het bieden van 
netwerkgelegenheden, etc.  

• Goed relatiemanagement; 

• Lange adem en vasthoudendheid. 
 
Zie het handboekvoor.meermuziekindeklas.nl voor meer tips.  
 
 

https://handboekvoor.meermuziekindeklas.nl/handboek-meer-muziek-in-de-klas/cover/

