


 

Muziek maak je samen, en voor goed en structureel muziekonderwijs 

geldt precies hetzelfde. Dat vormt een uitdaging in een tijd waarin 

door het coronavirus ‘samen’ alleen onder strenge voorwaarden kan 

plaatsvinden, maar toch konden circa tachtig betrokkenen uit het 

hele land online en offline het gesprek aangaan tijdens de landelijke 

Muziektafeldag die Méér Muziek in de Klas op 9 september 

organiseerde. Centraal op deze dag stond de regionale 

samenwerking voor muziekonderwijs: de successen die geboekt zijn 

– onder meer in de vorm van de veertien regionale 

MuziekAkkoorden die inmiddels gesloten zijn – maar ook de hete 

hangijzers en best practices die een verdere of duurzame versterking 

van het muziekonderwijs in de weg kunnen staan of juist kunnen 

helpen. 

 

De deelnemers aan de dag waren afkomstig uit de diverse regio’s 

waar al een MuziekAkkoord tot stand is gekomen of nog in wording 

is, en vormden samen een gevarieerd gezelschap, met deelnemers 

uit onder meer het onderwijs, muziekeducatie, het verenigingsleven 

en de politiek. Een deel van hen kon fysiek aanwezig zijn in de 

TheaterHangaar in Katwijk, waar midden in het decor van de musical 

Soldaat van Oranje een huiselijke setting gecreëerd was waarin 

iedereen veilig op anderhalve meter van elkaar kon plaatsnemen. De 

overige deelnemers keken en spraken online mee, en hoefden zo 

ook niets van het programma te missen.  

 

Dat programma was indirect door de deelnemers zelf vormgegeven, 

aan de hand van input die Méér Muziek in de Klas voorafgaand aan 

de dag in de verschillende regio’s had opgevraagd. Hieruit werden 

de heetste hangijzers en de grootste gemene delers geselecteerd, en 

werd met advisering en ondersteuning van het LKCA een 

programma samengesteld waarin drie thema’s in het bijzonder 



centraal stonden: ‘langetermijnborging van het muziekonderwijs’, 

‘hobbels in de samenwerking’ en ‘koppeling tussen het binnen- en 

buitenschoolse aanbod’. Rondom deze thema’s vonden in twee 

rondes online en offline deelsessies plaats. Ook stond er een 

rondetafelgesprek met koningin Máxima en een inspiratiesessie van 

professor dr. Erik Scherder op het programma. 

 

De Muziektafel zelf vergeleek Jantien Westerveld, directeur van Méér 

Muziek in de Klas, dan ook wel met een eettafel. Mooi gedekt en 

goed gevuld met inspirerende voorbeelden, concrete tips en goede 

raad waarvan iedereen rijkelijk kon opscheppen om gevoed weer 

aan de slag te gaan met het blijvend verbeteren van het 

muziekonderwijs in de eigen regio. Bij dit buffet aan kennis vormt dit 

artikel als het ware de afhaalkaart. Het volgt de dag niet 

chronologisch, maar bevat als hoofdgerechten acht belangrijke lessen 

die uit de Muziektafeldag naar voren kwamen, op smaak gebracht 

met concrete tips, mooie voorbeelden en links naar verdiepende 

artikelen. Deze bieden inspiratie om zelf aan de slag te gaan, en 

maken het mogelijk om contact te zoeken met collega’s die zich in 

hun regio inzetten om elk kind van muziekonderwijs te laten 

genieten. Wie daarnaast de dag in zijn geheel wil herbeleven of een 

specifieke sessie terug wil zien, kan een complete registratie op 

YouTube terugvinden. 

 

 

Er zijn veel verschillende manieren om aan het verbeteren van het 

muziekonderwijs te werken, maar het uitgangspunt is eigenlijk altijd 

hetzelfde. Alles begint bij het kind, en het belang van muziekonderwijs 

voor zijn of haar ontwikkeling en plezier. Het versterken van het 

muziekonderwijs start er dan ook mee dat scholen, bestuurders en 

andere partners zien of horen wat muziek met kinderen doet. Als 

ze dat eenmaal ervaren hebben, dan is de kans groot dat ze het 

daarna niet meer willen loslaten, zo was een overtuiging die in 

wisselende woorden steeds weer genoemd werd tijdens de dag. 

 

Om de impact van muziekonderwijs over te brengen, kun je zowel 

het verstand als het gevoel aanspreken. De eerste route wordt als 

geen ander bewandeld dan door professor dr. Erik Scherder, die de 

dag afsloot met een inspiratiesessie over de vraag wat muziek met 

het (kinder)brein doet. Veel, was het antwoord. Muziek kan kinderen 

laten ontspannen of hen juist activeren, doordat vitale functies als 

onze ademhaling en de bloeddruk synchroniseren met de muziek die 

we horen. Het bevordert creativiteit en de empathische en 

motorische ontwikkeling. Muziek remt daarnaast negatieve emoties 

en gedachten in de zogenoemde ‘amandelkern’ af, en laat via het 

beloningssysteem gelukshormonen door de hele hersenen dansen. 

https://youtu.be/-kssFKX3T7g
https://youtu.be/-kssFKX3T7g
https://handboekvoor.meermuziekindeklas.nl/handboek-meer-muziek-in-de-klas/de-meetbare-effecten-van-muziek/


  



Ook helpt muziek bij de ontwikkeling van de hersenen. Het kan de 

doorbloeding verbeteren, activeert hersengebieden die ook 

betrokken zijn bij bijvoorbeeld taal en rekenen, zorgt voor betere 

verbindingen tussen de hersenhelften, en helpt bij de aanmaak van 

‘witte stof’ die een rol speelt in gedragscontrole. ‘Eén muziekdocent 

eruit, honderd agenten erin’, citeerde Scherder dan ook met een 

kleine knipoog een collega. 

 

Maar muziek is niet enkel een verstandskwestie: je moet het ook 

voelen. Het gaat niet uitsluitend om meetbare effecten op de 

ontwikkeling van een kind, maar ook om meer ongrijpbare 

resultaten. De twinkeling in de ogen die wethouder Dimitri 

Horsthuis-Tangelder (gemeente Overbetuwe) ziet wanneer hij een 

gek instrument als een blauwe trombone erbij pakt. Het plezier dat 

Truus Hermkens (Kristal Leerorkest) merkt wanneer haar leerorkest 

met kinderen van het regulier en speciaal onderwijs speelt voor de 

kwetsbare ouderen die in hetzelfde gebouw wonen. Het 

samenhorigheidsgevoel en het opbloeien van de normaal wat stille 

kinderen dat Herman Kuypers (Kunstloc Brabant) ziet gebeuren 

wanneer er muziek gemaakt wordt. Die plezierige en waardevolle 

ervaringen wil eigenlijk elke ouder en elke groepsleerkracht voor zijn 

of haar kinderen, en het is en blijft daarom belangrijk om dit aan hen 

en aan stakeholders in het (muziek)onderwijs te laten zien. 

 

 

Om het muziekonderwijs in jouw regio een impuls te geven, wil je 

de juiste mensen aan tafel krijgen. Dit kan echter een uitdaging zijn, 

want wie zijn precies die mensen? Hoe betrek je ze? En hoe houd je 

ze binnen boord?  

 

Eén soort stakeholder die tijdens de Muziektafeldag vaak ter sprake 

kwam, was de informele leider. Het oliemannetje. Iemand die zich 

vanuit een persoonlijke passie in wil zetten. Iemand uit het onderwijs, 

of bijvoorbeeld een wethouder of iemand die midden in de lokale 

culturele sector staat. De betrokkenheid van dergelijke leiders blijkt 

een grote succesfactor te zijn, omdat ze de juiste mensen aan elkaar 

weten te koppelen en wellicht ook het vuurtje bij andere informele 

leiders in hun netwerk weten aan te wakkeren. Het is daarom een 

goed idee om dergelijke personen uit te nodigen bij overleggen of 

muzikale momenten, zodat ze enthousiast en aangehaakt kunnen 

raken en blijven. 

 

Naast informele leiders moeten vanzelfsprekend de mensen 

betrokken raken die invloed hebben op het beleid van scholen. 

Scholen kunnen echter complex in elkaar steken, verzuchtte Ans 

Buys (ambassadeur Méér Muziek in de Klas), en het kan daardoor 

https://inkluzie.nl/projecten/kristal-leerorkest/


moeilijk zijn om op de juiste plek binnen te komen. Stap daarom niet 

gelijk naar de directeur of de bestuurder, maar maak eerst wat 

praatjes in de omgeving. Zoek uit wie er binnen de school 

gepassioneerd zijn voor muziek, en ga daar eerst een voorgesprek 

mee aan. Als je daarna samen optrekt, sta je veel sterker wanneer je 

vervolgens alsnog bij de bestuurder aanklopt. 

 

Vergeet daarnaast ook zeker de grootste groep stakeholders niet, 

benadrukte Truus Hermkens (Kristal Leerorkest). Elke school heeft 

wel honderd kleine ambassadeurs voor muziek rondwandelen, en 

elk van die ambassadeurs heeft ouders die het beste voor hun kind 

willen. Die ouders kunnen dan ook een belangrijke stem vormen in 

het pleidooi voor muziekonderwijs, maar omdat zij het zelf vaak erg 

druk hebben, moeten ze daarin wel ondersteund worden. Dit kan 

bijvoorbeeld door hen tips te geven om muziekonderwijs op school 

onder de aandacht te brengen, of hen de weg te wijzen naar de 

mogelijkheden en de financiële regelingen die er binnen de regio zijn 

om hun kind van muziek(onderwijs) te laten genieten. Ook Méér 

Muziek in de Klas kan in de toekomst de huidige campagnes om 

ouders te betrekken intensiveren, beaamde Jantien Westerveld. 

 

Een belangrijk probleem dat de borging van muziekonderwijs op de 

lange termijn echter kan bemoeilijken, is dat sleutelfiguren door 

bijvoorbeeld een baanwisseling, pensionering of een aflopende 

termijn op enig moment ook weer kunnen wegvallen. Roeland 

Vrolijk (Thomas More Hogeschool en Codarts Rotterdam) 

adviseerde dan ook om tijdig te inventariseren welke personen 

binnen de school een cruciale rol spelen, en daarbij een inschatting 

te maken van hoe lang zij nog op hun positie blijven. Hierdoor wordt 

het makkelijker om te bespreken hoe de continuïteit van het 

muziekonderwijs in de overdracht meegenomen kan worden. 

Wellicht kan bijvoorbeeld in de profielschets voor een opvolger 

affiniteit met muziek nadrukkelijk als criterium opgenomen worden, 

of kan een nieuw iemand al tijdens de overdrachtsperiode actief bij 

muzikale gelegenheden betrokken worden. 

 

 

 

Als eenmaal de juiste personen zijn aangehaakt, is dat eigenlijk pas 

het begin. Vervolgens moet je ook nog met elkaar samenwerken. 

Maar hoe doe je dat op een goede manier? Rondom die vraag 

formuleerden de gesprekspartners in de deelsessie ‘Hobbels in de 

samenwerking’ verschillende normen en ideeën. Sta open voor 

elkaar, en durf van elkaar te leren. Accepteer dat er soms 

tegenstrijdige wensen kunnen zijn, waarin een middenweg gevonden 

moet worden.  

https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/landings/breng-samen-met-andere-ouders-meer-muziek-in-de-klas/4596/


  



Neurie niet alleen je eigen deuntje, maar vertrek vanuit een 

gemeenschappelijke ambitie en bedenk wat iedereen daaraan echt 

kan bijdragen. Laat je niet beperken door (geografische) grenzen. 

Vind een balans tussen doorzetten en drammen. Bekijk of degenen 

die ergens het meeste verstand van hebben, ook de besluiten kunnen 

nemen. En durf elkaar ook vooral scherp te bevragen en op ieders 

verantwoordelijkheden aan te spreken. Samenwerken is immers niet 

alleen maar pleasen.  

 

Net als in muziek is daarnaast ook in samenwerking ritme van belang. 

Het vastleggen en aanhouden van een vast ritme in de 

contactmomenten helpt om de motivatie langere tijd vast te houden. 

Ook kunnen daartoe bij alle contactmomenten inspirerende gasten 

uitgenodigd worden. Zo helpt het als een informele leider aanwezig 

is die complimenten geeft of kritische vragen stelt, en geeft het ook 

energie als kinderen of pabostudenten worden uitgenodigd om op 

te treden en mee te praten. 

 

 

 

Motivatie, betrokkenheid van de juiste personen en een goede 

samenwerking zijn belangrijke ingrediënten om het muziekonderwijs 

succesvol een impuls te kunnen geven. In veel regio’s zijn aan deze 

informele aspecten echter ook formele elementen toegevoegd die 

de continuïteit van het muziekonderwijs helpen waarborgen.  

 

Eén manier om dat te doen is door afspraken vast te leggen in 

strategische (beleids)plannen. ‘Beleidsplan’ wordt soms gezien als een 

‘vies’ woord dat riekt naar top down sturing, maar zo hoeft het zeker 

niet te zijn, bleek in de discussie. Een goed plan biedt voor langere 

tijd een koers en een verhaal, en ontstaat juist vanuit een gesprek 

waarin besproken wordt wat alle partners binnen de samenwerking 

nodig hebben en zelf kunnen bieden. Het hoeft dan ook niet alle 

scholen tot precies hetzelfde te verplichten: binnen de gedeelde 

ambitie om het muziekonderwijs te verbeteren kunnen scholen veel 

vrijheid nemen. 

 

In de deelsessie ‘Langetermijnborging van het muziekonderwijs’ werd 

daarnaast gesproken over de rol van platforms waarin de 

inspanningen en de financiële mogelijkheden op het gebied van 

muziekonderwijs samenkomen. Hiermee kan versnippering tussen 

initiatieven en regelingen tegengegaan worden, en kunnen borging 

en overdracht op de lange termijn gerealiseerd worden. Zo is in de 

regio Salland een stichting hiertoe in het leven geroepen, en is er in 

de Achterhoek voor gekozen om na een eerste gezamenlijk mission 

statement een platform voor cultuureducatie op te richten. Ook een 

https://www.muzieknetwerksalland.nl/
https://cmk.cultuuroost.nl/mission-statement-cultuureducatie/
https://cmk.cultuuroost.nl/mission-statement-cultuureducatie/


Fonds op Naam, dat Méér Muziek in de Klas voor elke regio 

beschikbaar stelt, kan hierbij helpen. Een dergelijk Fonds, met een 

fiscaal aantrekkelijke ANBI-status, fungeert als een centraal punt 

waarin het geld van de MuziekMatch en andere subsidies en 

bijdragen ten behoeve van het muziekonderwijs verzameld kunnen 

worden. Cécile Servaes (ambassadeur Méér Muziek in de Klas 

Lokaal) vertelde hier enthousiast over, omdat het in haar ervaring 

fungeert als een centraal punt van waaruit zowel de financiën en de 

inhoud gecoördineerd kunnen worden, en dat zorgt voor 

commitment bij alle betrokkenen. 

 

 

 

‘We hebben het eigenlijk nog nauwelijks over geld gehad’, 

constateerde gespreksleider Cor Ottens verbaasd halverwege het 

ochtendprogramma. Toch is dat niet geheel verrassend. Want 

hoewel geld belangrijk is en het voortbestaan van financiering na 

afloop van subsidieregelingen absoluut een reden van zorg is, werden 

in het gesprek eerder oplossingen dan problemen benoemd.  

 

Het duidelijkste voorbeeld gaf Judith Oussoren (Het Klooster 

Woerden). Zij vertelde over het spannende moment dat voor de 

scholen in Woerden de Impulsregeling Muziekonderwijs afliep. In 

overleg met Méér Muziek in de Klas lukte het echter om een plan te 

maken, waarin uiteindelijk de gemeente een deel van de kosten op 

zich nam en de scholen bestaande budgetten (waaronder voor 

werkdrukverlaging) wisten aan te spreken. Oussoren geeft anderen 

dan ook graag de tip mee om in vergelijkbare situaties samen met 

Méér Muziek in de Klas het gesprek aan te gaan met lokale partijen. 

 

Een andere aanwezige Woerdenaar – wethouder en ambassadeur 

voor Méér Muziek in de Klas Lokaal George Becht – wees ook op 

de rol van het bedrijfsleven. Zo is in Woerden de creatieve 

maakindustrie volop aanwezig. Deze bedrijven hebben er groot 

belang bij dat hun werknemers van de toekomst op school niet alleen 

technische vaardigheden aangeleerd krijgen, maar ook creatieve. Zij 

hebben daardoor goede redenen om muziekonderwijs te 

ondersteunen, en kunnen daarom ook aangesproken worden als 

sponsor – zowel voor financiële ondersteuning als voor 

ondersteuning in natura. 

 

 

 

Het is een vrees van veel groepsleerkrachten: dat méér muziek in de 

klas ook méér werk in de klas betekent.  

  

https://handboekvoor.meermuziekindeklas.nl/handboek-meer-muziek-in-de-klas/muziek-match/
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/ambassadeurs/george-becht/45338/
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/ambassadeurs/george-becht/45338/


  



Vanuit hun eigen ervaring in het onderwijs konden de 

gesprekspartners echter vaststellen dat dat geenszins het geval hoeft 

te zijn. Muziek kan immers ook op korte momenten gedurende de 

schooldag plaatsvinden of in andere lessen verweven worden. 

Bovendien hoeft de groepsleerkracht ook niet alles zelf te doen. 

Waarom kan een cello spelende conciërge of trommelende tuinman 

bijvoorbeeld niet ook bijspringen? Of muziekconsulenten, net zoals 

er vanuit bibliotheken leesconsulenten actief zijn scholen? Of wellicht 

zelfs groepsleerkrachten van andere scholen via een videoverbinding 

of online tutorial, zoals zoveel gebeurde in de coronaperiode? 

 

De meeste hulp kunnen groepsleerkrachten echter krijgen van 

vakleerkrachten muziek. Zij kunnen een basis leggen in de school, en 

bij structurele inzet zorgen ze voor continuïteit van het 

muziekonderwijs. Daarnaast vertelde Judith Oussoren dat je met een 

vakleerkracht ook ‘een ander type mens’ de school binnenhaalt: 

iemand uit de culturele sector in plaats van uit het onderwijsveld. 

Dat brengt een wisselwerking tot stand waarin uiteindelijk alle 

partijen – waaronder zeker ook het kind – beter worden. Niet 

onbelangrijk ook: de kosten van de inzet van een vakdocent binnen 

een volledige schoolbegroting waren haar eigenlijk alleszins 

meegevallen. 

 

Dat muziekonderwijs minder tijd hoeft te kosten dan sommige 

groepsleerkrachten wellicht vrezen, neemt evenwel niet weg dat 

uiteindelijk wel degelijk een tijdsinvestering nodig is. Robert 

Vroegindeweij (Zeeuwse Muziekschool) benadrukte dan ook dat het 

erg belangrijk is om groepsleerkrachten hier van tevoren een goede 

inschatting van te geven. In zijn eigen provincie Zeeland gebeurt dit 

door middel van educatieve scenario’s, waarin een groepsleerkracht 

direct ziet hoeveel uren er per scenario benodigd zijn.. 

 

 

 

De schoolbel aan het einde van de dag of de musical aan het slot 

van het achtste schooljaar hoeven niet de laatste muzikale geluiden 

te zijn die een kind hoort. Kinderen zitten immers eigenlijk maar een 

beperkt deel van de tijd die ze wakker zijn in de schoolbanken, en 

ook daarbuiten zijn veel mogelijkheden om kinderen met muziek in 

aanraking te brengen – bijvoorbeeld op de kinderopvang of via het 

buitenschoolse aanbod van een kunstencentrum of muziekschool. 

Daarmee versterk je vervolgens ook weer het muziekonderwijs dat 

wel op school plaatsvindt, lichtte Francesco van Mierlo 

(Kunstencentrum Waalwijk) toe. Als je op school het zaadje plant, 

dan kunnen kinderen die dat willen zich buiten school verder 

 

https://handboekvoor.meermuziekindeklas.nl/handboek-meer-muziek-in-de-klas/good-practice-borgmanschool/
https://handboekvoor.meermuziekindeklas.nl/handboek-meer-muziek-in-de-klas/good-practice-borgmanschool/
http://www.muziekmetklassen.nl/home/project/
https://cultuurkwadraat.nl/sites/default/files/inline-files/Flyer%20Proeftuin%20Muziekeducatie%20Zeeland%20-%20september%202020.pdf


ontwikkelen. Daarmee kunnen ze de andere kinderen in hun klas 

vervolgens weer enthousiasmeren. 

 

Naast aanbieders van buitenschoolse educatie spelen ook 

muziekverenigingen hierbij een rol. Verschillende aanwezigen 

adviseerden de verenigingen en de ouders die er actief zijn bij het 

muziekonderwijs op school te betrekken. Gemotiveerde kinderen 

kunnen zich immers bij de verenigingen verder ontplooien, terwijl 

het muziekonderwijs op school onder andere kan profiteren van de 

instrumenten die bij de vereniging aanwezig zijn. In de online 

deelsessie ‘Koppeling tussen het binnen- en buitenschoolse aanbod’ 

vertelde Petra Fust (TacT Muziek) over een goed voorbeeld dat 

momenteel in Lochem plaatsvindt. Zes muziekverenigingen werken 

hier structureel samen met elkaar en met tien scholen in de 

omgeving. Een team van professionele muziekdocenten geeft tien 

weken lang op deze scholen les, waarbij de muziekverenigingen de 

instrumenten en een slotconcert verzorgen. Na afloop van deze tien 

weken kunnen geïnteresseerde leerlingen vervolgens instromen in 

een project bij de muziekverenigingen. Mooi om te zien is bovendien 

dat vanuit deze samenwerking ook weer nieuwe kruisbestuivingen 

ontstaan, bijvoorbeeld doordat verenigingen door scholen gevraagd 

worden op te treden bij feestelijke gelegenheden. 

 

Toch is een samenwerking tussen scholen en muziekverenigingen 

niet vanzelfsprekend succesvol, benadrukte online deelnemer Arno 

Groeneveld (TacT Muziek). Er zijn enkele duidelijke verschillen tussen 

scholen en muziekverenigingen, waarvan een belangrijke is dat 

scholen in het muziekonderwijs meer de nadruk leggen op plezier 

en competenties, terwijl het bij verenigingen meer gaat over muzikale 

vaardigheden en het goed leren bespelen van een instrument. Die 

discrepantie is op te lossen door kinderen goed duidelijk te maken 

welke inspanning het leren bespelen vraagt, of door wellicht in het 

buitenschoolse aanbod verschillende programma’s aan te bieden 

voor kinderen die ‘gewoon’ muziek willen maken en kinderen die 

graag echt goed een instrument willen leren spelen. Van belang is 

hoe dan ook dat er goede afstemming tussen scholen en 

verenigingen plaatsvindt, er vanuit ieders kernwaarden een helder en 

structureel plan met duidelijke doelen opgesteld wordt, en er zo 

idealiter een structurele en doorlopende leerlijn ontstaat.  

 

Bastiaan van den Tillaard (van Limburg Stirum Korpsen) wees er 

daarnaast op dat het goed is om als muziekvereniging met gepaste 

verwachtingen aan een samenwerking te beginnen. Een enkele 

workshop op een school leidt misschien niet gelijk tot een toestroom 

van nieuwe (jeugd)leden, maar een structurele samenwerking kan 

wel degelijk resultaat hebben.  

 

https://handboekvoor.meermuziekindeklas.nl/handboek-meer-muziek-in-de-klas/goodpractice-advendo-lochem/
https://www.muziekgolf.nl/
https://www.tactmuziek.nl/showcase/7/klasse-n-orkest-de-rank-wezep.html


  



Zelf merkte hij na vier jaar workshops te hebben gegeven dat zijn 

muziekvereniging steeds bekender werd bij de school, en ook steeds 

meer kinderen zich na afloop van de workshop inschreven voor een 

verdere kennismaking. 

 

Naast de koppeling met het buitenschoolse aanbod werd ook 

muziekeducatie in het middelbaar onderwijs besproken. Annet Kil 

(Gooise Scholen Federatie) hield hiervoor een hartstochtelijk 

pleidooi. De middelbare school is in het leven van kinderen een 

periode waarin ze zichzelf te midden van een heel diverse omgeving 

moeten ontwikkelen, en waarin ze om moeten leren gaan met 

nieuwe, cruciale gevoelens. De universele taal van muziek is daarbij 

uitgerekend een manier om jezelf te uiten en onderlinge verschillen 

te overbruggen. Daarnaast zou muziekonderwijs op de basisschool 

en de middelbare school elkaar versterken. Op de basisschool is er 

dan meer urgentie om een noodzakelijke basis te leggen, waar op de 

middelbare school vervolgens op doorgebouwd kan worden.  

 

‘Ach, de meeste kinderen horen toch niet dat je vals zingt’. Het was 

een beetje een grapje dat tijdens de discussie gemaakt werd, maar 

het wijst wel op een angst die veel (aankomende) 

groepsleerkrachten hebben: te moeten zingen voor de klas. Die angst 

kan het geven van muziekonderwijs flink in de weg zitten. Volgens 

Roeland Vrolijk is het dan ook van belang om niet van alle 

leerkrachten hetzelfde te verlangen, maar juist verschillen in 

vaardigheden en interesses te accepteren. Van daaruit kan de nadruk 

gelegd worden op datgene wat leerkrachten wél kunnen of willen 

doen. Muziekonderwijs hoeft immers niet alleen neer te komen op 

het maken van muziek, maar kan ook bestaan uit luisteren, bewegen 

of creëren. Van het laatste toonde zich in de online middagsessie 

‘Langetermijnborging van het muziekonderwijs’ Arend Nijhuis 

(Cultuur Oost) een warm pleitbezorger. Als we de nadruk in het 

muziekonderwijs namelijk meer leggen op spel, experiment en 

creativiteit, dan worden eerder de didactische vaardigheden van 

groepsleerkrachten dan hun muzikale vaardigheden aangesproken, 

en wordt de drempel om muzikaal actief te zijn voor hen lager. Op 

lange termijn is dit goed voor de borging van het muziekonderwijs. 

 

Ook op bestuurlijk niveau zullen er waarschijnlijk altijd verschillen 

blijven bestaan. Waar de ene schoolleider of wethouder 

muziekonderwijs omarmt, zal een collega van een andere school of 

gemeente de accenten toch anders willen leggen. Van belang is dan 

vooral om over die verschillen het gesprek aan te gaan, om zo 

 

https://cmk.cultuuroost.nl/lab-muziekrevolutie/
https://cmk.cultuuroost.nl/lab-muziekrevolutie/


uiteindelijk uit te komen bij een gemeenschappelijke basis voor wat 

je binnen het onderwijs wilt realiseren. 

 

 

Aan het begin van de Muziektafeldag sprak Jantien Westerveld de 

hoop uit dat iedereen genoeg zou opscheppen om met nieuwe 

ideeën weer aan de slag te gaan, en nieuwe antwoorden zou vinden 

op de vraag wat je nog meer zou kunnen doen om het 

muziekonderwijs te verbeteren. De dag bood meer dan genoeg 

dialoog, uitwisseling en discussie om die hoop uit te laten komen, 

maar hoe copieus een maaltijd ook is: voor een toetje is altijd plek. 

 

Dat toetje wordt dit najaar geserveerd. Op de Muziektafeldag werd 

veel besproken, maar toch betrof dit slechts een deel van de 

onderwerpen waar Méér Muziek in de Klas van tevoren uit het hele 

land input over ophaalde. In de komende tijd gaat de stichting dan 

ook kijken hoe ze verder de diepte in kan gaan over deze thema’s 

en hoe kennis hierover verder gedeeld kan worden, bijvoorbeeld in 

de verschillende regio’s, in de vorm van webinars of via een nog op 

te zetten kennisbank. 

 

Daarmee hoopt Méér Muziek in de Klas nieuwe brandstof te geven 

aan de missie om elk kind in Nederland structureel muziekonderwijs 

te geven. Nu de eerste fase van het programma in 2020 op zijn einde 

loopt, krijgen ongeveer 600.000 kinderen in Nederland 

muziekonderwijs op school, en is dat doel daarmee al een aanzienlijk 

eind gevorderd. Dat betekent weliswaar ook dat er nog een lange 

weg te gaan is, maar de vele programma’s en nieuwe 

MuziekAkkoorden die in de laatste maanden van 2020 en in 2021 

op de planning staan, en het grote enthousiasme dat tijdens de 

Muziektafeldag zichtbaar was, geven alle vertrouwen dat ook de 100 

procent in de tweede fase in beeld gaat komen. 
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