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Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? 

n.v.t. 
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Post- en bezoekadres 
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1017 WV Amsterdam 

telefoonnummer: 020 82 04 730 

e-mail: info@meermuziekindeklas.nl 

 

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI 

De stichting heeft ten doel: het (doen) bevorderen van het maken van muziek, de 

muziekbeleving en vorming, het (doen) stimuleren en coördineren van activiteiten en 

programma's gericht op de verbetering van culturele participatie door kinderen middels het 

muziekonderwijs in Nederland in samenspraak met het Platform, het bieden van 

ondersteuning aan (de organisatie van) het Platform, en al hetgeen met vorenstaande 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

De volgende drie hoofdlijnen vormen de basis van het programma Méér Muziek in de Klas:  

1. Regionale verankering: Meer Muziek in de Klas Lokaal 

Met Méér Muziek in de Klas Lokaal brengen we in de regio relevante partijen samen om 

draagvlak én slagkracht te creëren voor structureel muziekonderwijs op de basisscholen 

daar. Het programma gaat uit van lokaal leiderschap en eigenaarschap van alle 

deelnemende partijen om muziekonderwijs te realiseren. De ontwikkeling van het kind staat 

daarbij centraal en het onderwijs is leidend. Betrokken partijen zijn dus scholen en 
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schoolbesturen, kunstencentra, decentrale overheden, pabo’s en conservatoria, 

muziekverenigingen, podia, lokale ondernemers en bedrijfsleven, fondsen, serviceclubs, etc.  

 

2. Bewustwordingscampagne 

Belangrijk in het werk van Méér Muziek in de Klas is om heel Nederland bewust te maken 

van het belang van muziekonderwijs voor de ontwikkeling van kinderen. Alle betrokkenen 

moeten hiervan doordrongen zijn, én beseffen dat muziekonderwijs een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is. Zo zorgen we voor een duurzaam effect. Er zijn vele initiatieven 

binnen onze bewustwordingscampagne: de Lang Leve de Muziek Wedstrijd, de Lang Leve de 

Muziek Shows en Het Kerst Muziekgala, de Vliegende Brigadiers (de educatieve impuls bij de 

wedstrijd), de activatiecampagne Doe mee met Méér Muziek in de Klas!, de muzikale 

energizers via Schooltv (eveneens een educatieve impuls), onze documentaire over 

muziekonderwijs voor kleuters en ook creëren we zichtbaarheid met online communicatie 

en PR. 

 

3. Deskundigheidsbevordering  

Deskundigheidsbevordering is een belangrijke programmalijn van Méér Muziek in de Klas 

daar uit onderzoek is gebleken dat slechts 11 procent van de basisscholen leerkrachten heeft 

die vaardig genoeg zijn voor het geven van muziekonderwijs. Als we muziekonderwijs willen 

borgen moeten we ervoor zorgen dat de mensen die voor de klas staan het ook kúnnen 

geven. Daarom hebben we ons sinds 2015 sterk gemaakt voor muziekonderwijs op de pabo’s 

en intensieve samenwerking tussen pabo’s en conservatoria.  In 2019 hebben we hiermee 

bereikt dat alle pabo’s nu werken aan het verstevigen van het muziekonderwijs, zodat in de 

toekomst weer alle leerkrachten muziekonderwijs kunnen geven. In januari 2019 hebben de 

pabo’s en de conservatoria uitgesproken dat ze een samenwerking willen aangaan voor een 

langere termijn. 

 

 

Het bestuur 

Aan het hoofd van de organisatie van Méér Muziek in de Klas staat een onbezoldigd bestuur 

dat bestaat uit zes bestuursleden: 

Carolien Gehrels – European Director Big Urban Clients ARCADIS – (voorzitter) 

Robert Specken – managing director Opportunity Partners (penningmeester) 

Joop van den Ende – voorzitter VandenEnde Foundation (lid) 

Janneke van der Wijk – directeur Conservatorium Amsterdam (lid) 



Saskia Laseur – notaris Van Doorne Advocaten (lid) 

Hans Brouwer – CEO MassiveMusic (lid) 

 

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in een 

bestuurs- en directiereglement. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur. 

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 

Jaarverslag 2019 

 

Financiële verantwoording 
 

 
 

 
 2019  2018 

 EUR  EUR 
    

    

Ontvangsten     

    

Projectsubsidie FCP  848.834  442.999 

Subsidie OCW 36.730  76.000 

Overige subsidies en bijdragen  2.421.638  3.721.165 

    

Totaal beschikbaar voor 
doelstelling 

3.307.202  4.240.164 

    

    

Kosten     

Activiteitenkosten  2.623.893  3.212.538 

Organisatiekosten  871.289 
 

1.027.626  

    

Totaal besteed aan doelstelling 3.495.182  4.240.164 

    

Totaal exploitatiesaldo  -187.980  0 

      

    

Resultaatbestemming    

https://assets.meermuziekindeklas.nl/uploads/pdf/Jaarverslag-2019-M%C3%A9%C3%A9r-Muziek-in-de-Klas.pdf


Toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds projecten 

-229.780  -264.723 

Toegevoegd/onttrokken aan 
de overige reserve 

41.800  264.723 

    

Exploitatiesaldo -187.980  0 
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