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Inleiding
Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zet het Rijk, samen met het Fonds
voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst (LKCA), in op het verhogen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair
onderwijs. CmK bestaat uit verschillende subsidieregelingen, waaronder de Impuls
Muziekonderwijs (2015 – 2020). Binnen de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen
voor drie jaar subsidie aanvragen voor het duurzaam verankeren van kwalitatief goed
muziekonderwijs op de school. De scholen kunnen het geld op verschillende manieren
inzetten: meer en betere muzieklessen, leerkrachten opleiden, vakleerkrachten muziek
aantrekken, samenwerken met de lokale muziekscholen, verenigingen, muziekgezelschappen
of poppodia.
De eerste lichting gehonoreerde scholen (de zogenaamde Vroege Starters, 15 scholen) is in het
schooljaar 2015-2016 begonnen met de uitvoering van de lmpuls Muziekonderwijs. De
gehonoreerde projecten van de eerste subsidieronde (ongeveer 540 scholen) zijn het
schooljaar 2016-2017 van start gegaan. Deze beide groepen scholen zijn onderwerp van dit
kwalitatieve onderzoek.
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in:
1. De invulling van de regeling Impuls Muziekonderwijs: duiding, praktijken en voorbeelden
van de aanvraag, uitvoering en borging.
2. De kwalitatieve opbrengsten van de regeling voor het werkveld.
3. Ervaren succesfactoren en belemmerende factoren in de aanvraag, uitvoering en borging
van de regeling.
Daarvoor zijn interviews gehouden met vijftien scholen die deelnemen aan de Impuls
Muziekonderwijs. Daarnaast zijn er twee focusgroepen georganiseerd: één voor scholen en
één voor muziekpartners, waarin de bevindingen uit de interviews zijn besproken en getoetst.
Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevat de managementsamenvatting, een reflectie op de resultaten en
aanbevelingen. Hoofdstuk 2 beschrijft het doel en de opzet van het onderzoek. Er is daarin ook
aandacht voor de achtergrond van het onderzoek, voor de onderzoeksmethode en voor de
kenmerken van de steekproef. In hoofdstuk 3 staat de feitelijke invulling van de
subsidieregeling centraal: hoe en waarom hebben scholen en muziekpartners de subsidie
aangevraagd, hoe geven zij momenteel het muziekonderwijs vorm en welke activiteiten
ondernemen zij om het muziekonderwijs te borgen in de school. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens
in op de ervaren opbrengsten van de regeling: wat is er volgens scholen en muziekpartners
veranderd door de Impuls en wat denken zij daarvan te kunnen behouden.
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1.

Managementsamenvatting en conclusies
Dit rapport beschrijft:
1. Op welke wijze scholen en muziekpartners invulling geven aan de Impuls
Muziekonderwijs.
2. Welke opbrengsten van de Impuls Muziekonderwijs scholen en muziekpartners ervaren.
Om antwoord op de onderzoeksvragen te vinden, hebben interviews met vijftien scholen
plaatsgevonden die aan de regeling Impuls Muziekonderwijs deelnemen, zowel uit de groep
vroege starters als de groep uit de eerste subsidieronde. Vervolgens zijn twee focusgroepen
georganiseerd, één met scholen en één met muziekpartners. Tijdens die bijeenkomsten zijn de
bevindingen uit de interviews aan de deelnemers voorgelegd, getoetst en is erop
gereflecteerd.
De regeling is nog in volle gang, dit onderzoek betreft dan ook een tussenevaluatie onder een
aantal deelnemende scholen en muziekpartners. We hebben bij de selectie van de steekproef
voor dit onderzoek gevarieerd in kenmerken waarvan we veronderstellen dat die ertoe doen:
regio, stad/landelijk gebied, denominatie, grootte, leerlingenpopulatie, al dan geen
traditionele vernieuwingsschool. In dit rapport laten we deze gevarieerde groep scholen zien
en geven we informatie die we bij de scholen en muziekpartners verzamelden. Omdat het
onderzoek kwalitatief van aard is, geeft het een breed inzicht in beweegredenen om mee te
doen, de manier waarop de aanvraag tot stand is gekomen, de keuze voor de muziekpartner,
de wijze van uitvoering, de manier van borgen etc. Het laat de grote gemene deler zien en de
variaties daarop. Voor representatieve uitspraken over de uitvoering en (gepercipieerde)
effecten van de regeling die voor alle deelnemende scholen en muziekpartners gelden, is een
grootschaliger kwantitatief onderzoek nodig.
In de volgende paragrafen vatten we de uitkomsten per thema samen. We eindigen het
hoofdstuk met een reflectie op de resultaten en aanbevelingen voor het Fonds voor
Cultuurparticipatie, scholen en aanbieders.

1.1 Feitelijke invulling van de Impuls Muziekonderwijs: aanvraag,
uitvoering en borging
1.1.1 Aanvraag

Het merendeel van de scholen heeft de Impuls aangevraagd om het muziekonderwijs op
school een stimulans te geven. De belangrijkste doelen die zij hiertoe hebben geformuleerd,
zijn: leerlingen plezier laten beleven aan muziek, leerlingen in aanraking brengen met muziek,
het vergroten van de vaardigheden van de leerlingen, het ontwikkelen van een doorgaande
leerlijn voor het muziekonderwijs op de school en het vergroten van de vaardigheden en het
vertrouwen van de leerkrachten. Daarnaast zijn er meer algemene doelen, zoals een brede
vorming realiseren of leerlingen die van huis uit weinig met kunst en cultuur in aanraking
komen, kennis laten maken met muziek. Een enkele keer komen we talentontwikkeling tegen.
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In alle gevallen werken scholen voor het bereiken van deze doelen samen met één of
meerdere muziekpartners uit de regio, een voorwaarde van de regeling. Dikwijls is de aanvraag
in gezamenlijkheid tot stand gekomen en is er sprake van maatwerk: het plan sluit aan bij de
doelen van de school en bij de leerlingenpopulatie.
Op alle deelnemende scholen stond een leerkracht, vakdocent of schoolleider met
enthousiasme voor muziek aan de basis van de aanvraag. Deze persoon fungeert als
aanspreekpunt voor het team en voor de muziekpartner.
De inrichting van de regeling stuurt nadrukkelijk op eigenaarschap bij de school. Externe
partijen leveren maatwerk en worden nogal eens gekozen op basis van de populatie en de
doelen van de school. Het vormgeven van de aanvraag was in alle gevallen een gezamenlijk
proces.
Muziekpartners waren in de meeste gevallen onmisbaar in het uitstippelen van de route en
het kaderen van de mogelijkheden. Er is hierin wel verschil te zien tussen scholen die al een
stevige inzet hadden op muziek (zoals sommige CmK-scholen) en scholen die vrijwel blanco
begonnen. Scholen die al veel deden op het gebied van muziek, willen vooral het bestaande
aanbod uitbreiden of verdiepen, terwijl scholen met wat minder ervaring vaker inzetten op de
meer basale zaken, zoals deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en/of de aanschaf
van een methode en instrumenten.
Er is algemene tevredenheid over de hoogte van het subsidiebedrag. Over de subsidieduur
bestaat wat meer discussie: sommigen zien drie jaar als de ideale periode voor een impuls en
vinden het goed dat daarmee het nadenken over borging in feite wordt afgedwongen, anderen
vinden de periode te kort om genoeg basis te leggen voor de toekomst en borging te realiseren. Zij zouden graag nog een jaar toegevoegd zien met een bescheidener budget, zodat de
muziekpartner nog een periode bij de school betrokken kan blijven.

1.1.2 Uitvoering

Alle scholen in het onderzoek zijn enthousiast aan de slag gegaan met de uitvoering van de
Impuls. Hoewel er soms startproblemen in het eerste jaar waren, bijvoorbeeld in de
samenwerking met de muziekpartner, zijn alle scholen bezig de plannen uit de aanvraag te
verwezenlijken. Ze pakken daarbij verschillende aspecten uit de aanvraag tegelijk op. Op geen
enkele school is de uitvoering voor alle drie de jaren gelijk. We signaleren dat scholen en
muziekpartners een plan hebben opgesteld met een duidelijke opbouw. Zo neemt op de
meeste scholen bijvoorbeeld de aanwezigheid van de muziekdocent in de muzieklessen af en
krijgt hij/zij gedurende de looptijd van de Impuls een steeds grotere rol in borging, bijvoorbeeld door samen met de school een leerlijn op te stellen.

Veel scholen zijn in het eerste jaar begonnen met het uitzoeken van een nieuwe methode en
de aanschaf van instrumenten. Zij zien dit als voorwaarde voor goed muziekonderwijs. De
methode is volgens scholen de ideale manier om te werken aan een doorgaande lijn en helpt
leerkrachten bij het voorbereiden en uitvoeren van de muzieklessen. Muziekpartners
benadrukken dat het niet alleen belangrijk is om de methode aan te schaffen, maar ook om
deze goed te implementeren. Zij ondersteunen de scholen daarbij, bijvoorbeeld door middel
van workshops of individuele coaching in de klas.
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Op elke school worden naast de muzieklessen andere muziekactiviteiten georganiseerd, zowel
onder als na schooltijd. In veel gevallen gaat het dan om een schoolkoor of schoolorkest. Ook
proberen scholen leerlingen in aanraking te brengen met ‘echte’ muziek, bijvoorbeeld door
muzikanten de school in te brengen of door met de leerlingen naar voorstellingen of concerten
te gaan. Veel scholen en muziekpartners doen hun best het buitenschoolse aanbod laagdrempelig te houden, bijvoorbeeld door muzieklessen aan te bieden tegen gereduceerde
tarieven of door ze plaats te laten vinden op de school zelf.
Er zijn nauwelijks scholen die aandacht schenken aan het leggen van een verbinding tussen
binnen- en buitenschools muziekonderwijs.
Op alle scholen vindt deskundigheidsbevordering van de leerkrachten plaats. We komen
hiervoor verschillende vormen tegen, zoals ‘coaching on the job’, echolessen en workshops. In
bijna alle gevallen vindt de deskundigheidsbevordering plaats door een externe muziekdocent.
Soms is de deskundigheidsbevordering bovenschools georganiseerd. Daarnaast volgen op veel
scholen (een deel van) de leerkrachten zelf muziekles, bijvoorbeeld in de vorm van zingen of
het leren bespelen van een instrument.
Het merendeel van de scholen benut de Impuls Muziekonderwijs om muziek weer op de
agenda te krijgen. Daar ligt de focus. Er is geen neiging om als gevolg van de Impuls
muziekonderwijs nu ook meer aandacht te besteden aan de andere kunstdisciplines en/of aan
cultuureducatie in het algemeen.
Veel scholen vinden de integratie van muziek met andere (kunst)vakken lastig. Het is ook lang
niet altijd een aandachtspunt. Deels komt dat, omdat dat niet is opgenomen in de methode die
zij gebruiken. Op scholen waar men al langer bezig is met kunst en cultuur, zien we vaak
ICC’ers en werkgroepen, die culturele activiteiten op de school bundelen, bijvoorbeeld rond
een bepaald thema.
Het betrekken van ouders bij het muziekonderwijs gebeurt nog nauwelijks. Ouders komen wel
naar voorstellingen op de school en op enkele scholen worden muzikale ouders ingezet voor
een demonstratieles. Meestal is dit niet structureel van aard. Het is de vraag of het wenselijk is
om muziekonderwijs mede afhankelijk te maken van de inzet van ouders. Wel zien we dat een
enkele school ouders betrekt bij het beleid, doordat zij zitting hebben in een werkgroep van de
school.
Scholen vinden het een gemis dat er weinig gelegenheid is om kennis en ervaringen te delen
met andere scholen. In sommige regio’s zijn bijeenkomsten, meestal in het kader van de CmKregeling, maar men zou het op prijs stellen om specifiek voor muziekonderwijs goede voorbeelden uit te wisselen, te horen waar andere scholen tegenaan lopen en hoe ze dat hebben
opgelost.

1.1.3 Borging

Alle scholen zijn zich ervan bewust dat er na de Impuls zaken zullen veranderen in het
muziekonderwijs. Geen enkele school geeft aan de inzet van de externe muziekdocent te
kunnen behouden na afloop van de Impuls. Hoewel scholen hopen op voortzetting van de
samenwerking, zien zij hiervoor vooralsnog geen financiële mogelijkheden. De borging in het
curriculum willen zij bereiken door middel van het aanschaffen en implementeren van een
muziekmethode, het aanschaffen van instrumenten en het opzetten van een leerlijn muziek.
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Voor de borging van aandacht voor muziek in het beleid van de school kiezen zij bijvoorbeeld
voor het instellen van een werkgroep muziek, zodat de aandacht niet verdwijnt op het
moment dat degene die als ‘ambassadeur’ de kar trekt, zou weggaan. Ten slotte zijn er scholen
die op zoek gaan naar andere subsidieverstrekkers of sponsors. Gemeenten en provincies
spelen nu soms al een rol met (financiële) ondersteuning.
De muziekpartners zien de directeur als essentieel voor de borging. Zij signaleren een groot
verloop binnen het personeel op scholen en zien dat als bedreigend voor de duurzaamheid van
muziekonderwijs.
Veel scholen zorgen voor een regelmatige evaluatie van proces en opbrengsten van het
muziekonderwijs met de muziekpartner.

1.2 Ervaren opbrengsten van de regeling
De Impuls Muziekonderwijs doet zijn naam eer aan: scholen en muziekpartners melden dat er
inderdaad sprake van positieve effecten op het muziekonderwijs. Zij zijn van mening dat het
muziekonderwijs terug is in de school en dat het aan kwaliteit gewonnen heeft. De Impuls
heeft er volgens scholen en muziekpartners voor gezorgd dat muziek weer een vaste plek op
het rooster heeft gekregen en dat men er met nieuwe energie mee aan de slag is gegaan.
Men ziet positieve effecten op leerkracht-, leerling-en schoolniveau.

1.2.1 Deskundigheidsbevordering van leerkrachten

Over het algemeen ervaart men dat leerkrachten zich door de Impuls vaardiger voelen in het
geven van muziekonderwijs en dat het zelfvertrouwen bij leerkrachten groeit. Bijna alle
scholen verwijzen daarbij naar de positieve bijdrage van de externe muziekdocent die veel
inspiratie en ondersteuning biedt. Desondanks, zo geven scholen aan, blijven er leerkrachten
die het geven van muziekles spannend of moeilijk vinden of het belang er niet van inzien. De
muziekpartners hebben ervaren dat er laagdrempelig moet worden ingestoken. Iedere
leerkracht moet op eigen niveau en op een eigen manier invulling kunnen geven aan de les.
Een goede methode is daarbij volgens alle betrokkenen een waardevolle ondersteuning.
Scholen waarderen het dat de muziekpartners niet zozeer koersen op beheersing van
vaardigheden, zoals zuiver zingen of blokfluit spelen, maar dat zij op een eigentijdse manier
invulling geven aan het muziekonderwijs en dat er aandacht is voor plezier maken, ontdekken
en samenspel.

1.2.2 Opbrengsten voor de leerlingen

Of leerlingen de SLO-doelen behalen of vaardiger zijn geworden in aspecten van muziek,
kunnen de meeste scholen niet aangeven. Dat heeft nogal eens te maken met het ontbreken
van specifieke muziekdoelen die verder gaan dan ‘plezier in muziek’. De muziekpartners zijn
van mening dat de scholen wel wat meer eisen mogen stellen aan het muziekonderwijs en dat
het hebben van plezier alleen niet genoeg is. Zij ervaren dat leerkrachten moeite hebben om
onder woorden te brengen welke competenties zij leerlingen bij willen brengen. Dat komt
volgens de muziekspecialisten door een gebrek aan basiskennis over muziek bij leerkrachten.
De meeste leerkrachten hebben nauwelijks muziekonderwijs gehad op de Pabo.
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1.2.3 Opbrengsten voor de school

Alle scholen vinden dat muziek door de Impuls weer een plek in de school heeft gekregen.
Bijna alle scholen hebben van de Impulsgelden een methode aangeschaft, in de meeste
gevallen een digitale methode. Scholen zijn hierover te spreken en noemen als voordelen dat
het leerkrachten houvast biedt, dat er een doorgaande leerlijn tot stand komt en dat het een
voorwaarde is voor borging. Ook zijn er dikwijls muziekinstrumenten gekocht, volgens velen
een belangrijke voorwaarde voor goed muziekonderwijs.

1.3 Reflectie en aanbevelingen
Er is onder de scholen en de muziekpartners grote tevredenheid over de regeling. De aanvraag
heeft niet veel problemen opgeleverd, de voorwaarden waaronder subsidie verkregen kan
worden, vindt men positief, de hoogte van de subsidie en de duur ervan vindt men voldoende.
Ook over de opbrengsten tot nog toe zijn de scholen positief. Er is weer meer aandacht voor
muziek op school, de deskundigheid van de leerkrachten en het zelfvertrouwen zijn vergroot,
er is een muziekmethode aangeschaft die een doorlopende leerlijn moet waarborgen en er zijn
muziekinstrumenten aangeschaft.
Dat betekent dat het Fonds voor Cultuurparticipatie met de regeling Impuls Muziekonderwijs
muziek op de kaart heeft gezet op de scholen die meedoen aan de regeling.
Het doel van de regeling is: ‘Het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed
muziekonderwijs in het primair onderwijs door deskundigheidsbevordering van de mensen die
voor de klas staan, het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd en het
vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie’. 1
In het licht van deze doelen, kunnen we enkele kanttekeningen plaatsen bij de uitkomsten van
het onderzoek.
Allereerst de duurzame inbedding. De meeste scholen zijn zich er terdege van bewust dat het
de bedoeling is dat het muziekonderwijs niet naar de achtergrond verdwijnt na afloop van de
extra subsidie en neemt daar ook maatregelen voor, zoals de aanschaf en implementatie van
een methode, aanschaf van instrumenten en vooral de inzet op de deskundigheidsbevordering
van leerkrachten. Toch is men niet helemaal gerust op de borging. Een van de belangrijkste
succesfactoren van de regeling is namelijk de samenwerking met de externe muziekpartner.
Deze brengt de expertise in en zorgt ervoor dat leerkrachten aan de gang gaan en zich zeker en
deskundiger voelen. Als deze inbreng weg valt, valt er ook een belangrijke pijler van het
muziekonderwijs weg, zo geven scholen aan.
Vervolgens het aspect kwalitatief goed muziekonderwijs. De muziekpartners ervaren dat zij bij
leerkrachten nogal eens op een basisniveau moeten starten, lager dan zij aanvankelijk
verwachtten. Veel Pabo’s besteden nauwelijks aandacht aan muziekonderwijs, zo horen we,
en als iemand er dan ook weinig affiniteit mee heeft, is er geen basis aanwezig voor kwalitatief
goed muziekonderwijs. Zo noemen de muziekpartners het gebrek aan kennis bij leerkrachten
als reden voor de (te) globale doelen die scholen stellen. Zij zouden wat meer ambitie mogen
1
http://www.cultuurparticipatie.nl/file/1444814390.9254HYDOdu/2015-10-13-staatscourant-nr--34149-deelregeling-impuls-muziekonderwijs-po2015-2020.pdf
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tonen en specifiekere doelen op leerlingniveau kunnen formuleren dan ‘plezier in muziek’. Dat
verklaart wellicht ook waarom er op vrijwel geen enkele school gedifferentieerd wordt bij
muziekonderwijs, terwijl de verschillen tussen leerlingen groot kunnen zijn, bijvoorbeeld
tussen leerlingen die al van jongs af aan naar de muziekschool gaan en degenen die nog nooit
buiten school met muziek in aanraking zijn gekomen.
De deskundigheidsbevordering van de mensen die voor de klas staan is een belangrijk aspect
van de regeling en daar wordt hard aan gewerkt door scholen en muziekpartners. Risico is, zo
geven zij aan, dat er door de mobiliteit in het onderwijs eigenlijk voortdurende bijscholing
nodig is om te voorkomen dat na een aantal jaar de expertise weer uit de school verdwenen is.
Daar komt nog een ander aspect bij: in het primair onderwijs werken veel parttimers. Wil je
dat iedereen die voor de klas staat in staat is om kwalitatief goed muziekonderwijs te geven,
dan vraagt dat veel inzet (=geld).
Voorwaarden voor structureel muziekonderwijs onder schooltijd zijn volgens de
geïnterviewden: een directeur en een ICC’er die enthousiasmeren en zorgen voor continuïteit,
deskundige leerkrachten, een methode, een leerlijn, instrumenten en materialen en externe
ondersteuning door een professionele muziekpartner.
De verbinding tussen binnenschools en buitenschoolse muziekeducatie is op vrijwel geen van
de scholen een aandachtspunt. Dat geldt ook voor de samenhang tussen vakken. Er is
nauwelijks aandacht voor vakkenintegratie, zowel binnen cultuureducatie (muziek met
beeldend, audiovisueel, drama en dans) als tussen de kunstvakken en andere vakken, zoals
rekenen, taal en de zaakvakken. Dat is jammer, want uit onderzoek blijkt dat integratie van
kunstonderwijs met andere vakken kan leiden tot betere kennisverwerving. Cultuureducatie
biedt de mogelijkheid om de op een andere manier te herhalen, bijvoorbeeld door informatie
te verwerken via tekenen of door historische gebeurtenissen na te spelen. Daardoor beklijft
het beter. Ook kunnen kunst en cultuur bijdragen aan maatschappelijke vorming door grote
thema’s te verbinden die aan de orde komen bij vakken als maatschappijleer en geschiedenis.
We eindigen dit hoofdstuk met aanbevelingen, gericht op scholen, muziekpartners en het
Fonds voor Cultuurparticipatie.
Aanbevelingen voor scholen en muziekpartners
-

-

-

-

Scholen zouden zich, met steun van de muziekpartner, meer kunnen bekwamen in het
formuleren van inhoudelijke doelen voor muziekonderwijs en in de mogelijkheden
waarop ze die doelen kunnen bereiken.
Scholen en muziekpartners zouden zich meer kunnen richten op differentiatie, dus
rekening houden met verschillen tussen leerlingen bij muziekonderwijs.
Een taak van muziekpartners is om scholen te ondersteunen bij het kiezen en
implementeren van een muziekmethode, passend bij de visie en doelen van de school en
aansluitend bij de competenties van de leerkrachten.
Aandachtspunten bij de vormgeving van muziekonderwijs zijn de samenhang / integratie
met andere vakken en de relatie tussen binnenschoolse en buitenschoolse
muziekeducatie.
Scholen zouden via het schoolbestuur hun ervaringen kunnen delen, zodat ook scholen
die niet aan de regeling meedoen, profiteren.
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-

Scholen stellen een werkgroep of muziekambassadeurs in, zodat het muziekonderwijs
niet afhankelijk is van één of twee personen op school.
Scholen en muziekpartners stellen aan het begin van de uitvoering van de regeling vast op
welke manier zij de samenwerking en de resultaten evalueren en hoe zij de opbrengsten
vastleggen en borgen.

Aanbevelingen voor het Fonds voor Cultuurparticipatie
Aanvraag
- Het Fonds gebruikt zoveel mogelijk verschillende kanalen om de regeling onder de
aandacht te brengen.
- Houd in stand dat scholen eigenaar van de aanvraag zijn. Dat stimuleert ondernemerschap en commitment.
- Behoud de verplichte samenwerking met een muziekpartner uit de regio, deze wordt als
positief ervaren.
- Deskundigheidsbevordering is een belangrijk onderdeel van de regeling dat behouden
moet blijven.
- Neem de verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie als
aandachtspunt op in de regeling en laat scholen aangeven op welke manier ze dat willen
realiseren. Houd bij de beoordeling dan wel rekening met de grote verschillen tussen
scholen en regio’s op het gebied van buitenschools muziekaanbod. Er is geen gouden
regel, de verbinding is een kwestie van maatwerk en vraagt van iedere school een andere
aanpak.
- Ondersteun scholen bij het schrijven van de aanvraag, bijvoorbeeld via regionale
bijeenkomsten van intermediaire organisaties, met name bij het formuleren van doelen.
- Overweeg verschillende aanvraagprocedures en beoordelingscriteria voor ‘beginnende’
scholen en ‘gevorderde’ scholen.
- Volgens scholen is het lastig voor kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen
om instrumenten te lenen of aan te schaffen. Het Jeugdcultuurfonds of de Stichting
Leergeld kunnen uitkomst bieden, maar scholen zien op tegen de administratieve
rompslomp die dit met zich meebrengt. Wellicht is het mogelijk om, tezamen met de
aanvraag voor de Muziekimpuls, ook een of meerdere aanvragen bij aanvullende fondsen
te doen en scholen daarvoor te faciliteren.
- Zorg ervoor dat scholen op tijd weten of hun aanvraag is gehonoreerd, liever halverwege
dan aan het einde van het schooljaar. Zo hebben zij meer tijd om de Impuls te verwerken
in de plannen en formatie van het komende schooljaar en kunnen zij de samenwerking
met de muziekpartner starten.
Uitvoering
- Het delen van goede voorbeelden op bovenschools niveau verdient aanbeveling. Creëer
mogelijkheden om kennis en ervaringen te delen, bijvoorbeeld via regionale
bijeenkomsten van intermediaire organisaties gedurende de looptijd van de regeling.
- Scholen zijn niet altijd tevreden over de pedagogisch-didactische competenties en
coachingsvaardigheden van de externe muziekdocent. Stimuleer initiatieven op dit
gebied. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerkingen tussen de Pabo en het conservatorium
zoals in Amsterdam plaatsvond met co-learning en co-teaching, maar ook nascholingscursussen bij centra voor de Kunsten kunnen hier in voorzien.
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De buitenschoolse opvang kan een rol spelen in het aanbieden van laagdrempelige
buitenschoolse muziekactiviteiten. Bedenk hoe deze rol het beste te faciliteren is.
Onderzoek welke mogelijkheden er zijn voor scholen met veel achterstandsleerlingen of
voor scholen voor speciaal onderwijs om buitenschools muziekaanbod te realiseren op de
scholen zelf.
Faciliteer regionale uitwisseling tussen de muziekpartners.

Borging
- Overweeg een aanvullende regeling, waardoor scholen de expertise van muziekpartners
ook na de Impuls kunnen blijven inzetten. Dit hoeft geen directe subsidie aan scholen te
zijn, maar bijvoorbeeld het realiseren van netwerken waarin uitwisseling tussen scholen
plaatsvindt onder leiding van de muziekpartner.
- Overweeg de mogelijkheden voor een verdiepingsaanvraag of een afbouwregeling voor
scholen die na drie jaar Impuls het muziekonderwijs verder willen borgen in de school.
Het kan gaan om kleine bedragen, omdat methodes en instrumenten al aangeschaft zijn.
Het zou vooral gaan om het continueren van de inzet van de externe muziekpartner in
met name een coachende en evaluerende rol.
- Veel scholen en muziekpartners zijn bezig met het opzetten van leerlijnen. Ontsluit goede
voorbeelden van doorlopende leerlijnen, zodat scholen en muziekpartners een stevige
basis hebben om aan de slag te gaan.
- Zorg voor een (digitale) infrastructuur waarin scholen en muziekpartners deze producten
kunnen uitwisselen met elkaar.
- (Tussentijdse) evaluatie speelt een belangrijke rol in de borging van muziekonderwijs.
Faciliteer scholen en muziekpartners hierin, bijvoorbeeld door hulpformats en
vragenlijsten te ontwikkelen.
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2.

Doel en opzet van het onderzoek
2.1 Achtergrond van het onderzoek
Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zet het Rijk, in samenwerking met
het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst (LKCA), in op het verhogen van de kwaliteit van cultuureducatie en het
verankeren van kunst, cultuur en erfgoed als vast onderdeel van het lesprogramma in het
primair onderwijs.
CmK bestaat uit verschillende subsidieregelingen, waaronder de Impuls Muziekonderwijs
(2015 – 2020). Met deze subsidieregeling wil de minister een versnelling op de discipline
muziek geven binnen het programma CmK.
Scholen kunnen door middel van de regeling Impuls Muziekonderwijs voor drie jaar subsidie
krijgen voor het duurzaam verankeren van kwalitatief goed muziekonderwijs op de school. Dat
doen zij door middel van het schrijven van een projectaanvraag, bestaande uit een plan en
begroting. Het plan dient in te gaan op de volgende drie punten, die gezien worden als
indicatoren van kwalitatief goed muziekonderwijs 2:
1) Deskundigheidsbevordering van mensen die voor de klas staan:
Groepsleerkrachten, vakleerkrachten en muziekdocenten hebben voldoende vaardigheden
en vertrouwen om goed muziekonderwijs te geven
2) Het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd:
Er is sprake van een doorgaande leerlijn en een structurele samenwerkingspartner
3) Het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie:
Binnenschools- en buitenschools muziekonderwijs zijn geïntegreerd en leerlingen vinden
gemakkelijk de weg naar buitenschoolse muziekactiviteiten
Bij honorering van de projectaanvraag ontvangt de school, afhankelijk van het aantal
leerlingen, 10.000, 15.000 of 20.000 euro subsidie (in totaal voor drie jaar). De school matcht
dit bedrag zelf in uren en/of in geld. De school heeft de verplichting om samen te werken met
een partner met muziekexpertise uit de regio.
De scholen kunnen het geld op verschillende manieren inzetten: meer en betere muzieklessen,
leerkrachten opleiden, vakleerkrachten muziek aantrekken, samenwerken met de lokale
muziekscholen, verenigingen, muziekgezelschappen of poppodia. De eerste lichting
gehonoreerde scholen (Vroege Starters, 15 scholen) en de scholen die geld kregen uit de
eerste subsidieronde (540 scholen) zijn onderwerp van dit kwalitatieve onderzoek.

2

Claudia de Graauw (2016): Opzet effectmeting Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. Advies.
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2.2 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in:
1. De feitelijke invulling van de regeling Impuls Muziekonderwijs: duiding, praktijken en
voorbeelden van de aanvraag, uitvoering en borging.
2. De kwalitatieve opbrengsten van de regeling voor het werkveld.
3. Ervaren succesfactoren en belemmerende factoren in de aanvraag, uitvoering en borging
van de regeling.
De eerste twee doelen zijn uitgesplitst in de volgende onderzoeksthema’s en -vragen:
1. Feitelijke invulling van de regeling Impuls Muziekonderwijs: aanvraag, uitvoering en
borging
Onderzoeksvragen over de aanvraag
- Waarom heeft de school gekozen voor deelname aan de Impuls Muziekonderwijs? Hoe
past dit binnen de onderwijsvisie van de school?
- Welke doelen wil de school bereiken met het muziekonderwijs? (beheersing
(kennis/vaardigheden), plezier, expressie, relatie met andere vakken etc.).
- Hoe kwam de aanvraag tot stand? Wat was de rol van het schoolbestuur, van de
directeur, van de muziekpartner en van de CMK-penvoerder bij het opstellen van het
projectplan en de begroting?
- Met welke muziekpartner(s) uit de regio werkt de school samen en hoe is deze keuze tot
stand gekomen?
- Wat wil de school realiseren met de partner (wat wordt het eindresultaat)?
- Hoe is de rolverdeling bij de uitvoering (wie heeft regie)? Is er sprake van vraaggerichte,
aanbodgerichte samenwerking of gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering?
- Hoe ervaren de scholen en muziekpartners de complexiteit van de aanvraag, de
subsidieduur en de hoogte van het subsidiebedrag?
Onderzoeksvragen over de uitvoering
- Welke binnenschoolse lessen en activiteiten vinden plaats? Wat, voor wie, door wie, hoe?
- Welke buitenschoolse lessen en activiteiten vinden plaats? Wat, voor wie, door wie, hoe?
- Is er een verbinding tussen het muziekonderwijs binnen de school en de
muziekactiviteiten buiten school?
- Is er deskundigheidsbevordering van de leerkrachten? Wat, voor wie, door wie, hoe?
- Wordt er gebruik gemaakt van een methode? Hanteert de school een doorgaande leerlijn
van onder- naar bovenbouw voor muziekonderwijs?
- Zijn er materialen aangeschaft?
- Is er integratie met andere (cultuur)vakken?
- Zijn ouders betrokken bij muziekonderwijs? Hoe reageren ouders?
Onderzoeksvragen over de borging
- Welke activiteiten ondernemen de school en muziekpartner om het muziekonderwijs te
borgen?
- Hoe wordt de samenwerking met de muziekpartner geborgd?
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2. Kwalitatieve opbrengsten van de regeling voor het werkveld
-

-

Als de school het huidige muziekonderwijs vergelijkt met het muziekonderwijs voordat
meegedaan werd aan de subsidieregeling, is er dan iets veranderd?
o op het gebied van deskundigheidsbevordering
o op het gebied van doorgaande lijn en samenwerking
o in de verbinding tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs
Welke factoren in de regeling of daarbuiten hebben een rol gespeeld bij het al dan niet
behalen van opbrengsten?
Welke veranderingen zullen blijven, wat zal weer verdwijnen?
Beschouwt de school zich als goed voorbeeld voor anderen?
Is er een gouden tip voor andere scholen, voor andere muziekpartners en voor het FCP?
Wat zijn ambities voor de toekomst en wat zijn aandachtspunten?

Dit rapport geeft een algemeen beeld van de opbrengsten van de Impuls op bovengenoemde
thema’s. Het gaat nadrukkelijk om de ervaringen van scholen en muziekpartners rond de
invulling en uitvoering van de regeling, die zij in de afgelopen tijd hebben opgedaan. Het
onderzoek besteedt aandacht aan de factoren die volgens de verschillende belanghebbenden
bijdragen aan het succes van de Impuls en aan factoren die als belemmerend worden ervaren.
We gingen op zoek naar de werkzame elementen op het gebied van de aanvraag, invulling en
uitvoering van de regeling.
Daarbij is aandacht voor overeenkomsten en verschillen tussen scholen.
Waar dat mogelijk en van toepassing is wordt gekeken of de volgende factoren een rol spelen:
- Beginsituatie: hoe zag het muziekonderwijs er op de school uit voordat de subsidie werd
aangevraagd
- Grootte van de school/aantal leerlingen
- Regio: grote stad, krimpregio, achterstandswijk etc.
- Type onderwijs en onderwijsconcept: speciaal onderwijs, Montessori, Jenaplan, IKC, etc.
- Type samenwerkingspartner: muziekschool, Centrum voor de Kunsten, conservatorium,
etc.

2.3 Opzet van het onderzoek
Dit onderzoek heeft een getrapte aanpak van gegevensverzameling- en analyse. De volgende
stappen zijn genomen:
1. Interviews met vijftien scholen, waarna de verkregen gegevens zijn geanalyseerd en
voorlopige conclusies zijn getrokken.
2. Focusbijeenkomst met scholen, waarin de voorlopige bevindingen uit de interviews zijn
besproken en getoetst.
3. Focusbijeenkomst met muziekpartners, waarin de bevindingen uit de interviews en eerste
focusbijeenkomst zijn besproken en getoetst.
4. Een eindanalyse, waarin de bevindingen uit interviews en focusgroepen zijn
samengevoegd tot één rapport.
We werken de verschillende stappen van de aanpak hier verder uit.
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Stap 1: Interviews met vijftien scholen
Vijftien scholen, drie vroege starters en twaalf scholen uit de eerste subsidieronde, zijn uit het
totale bestand van 15 vroege starters en 540 gehonoreerde scholen uit de eerste ronde
geselecteerd voor een interview. Bij de keuze voor de scholen is rekening gehouden met
variatie in:
- grootte van de school (< 100 leerlingen, 100-300 leerlingen, >300 leerlingen)
- regio (noord, midden, zuid)
- stedelijkheid (stad/landelijk gebied)
- impulsregio (ja/nee)
- denominatie (openbaar, bijzonder)
- type samenwerkingspartner (Centrum voor de Kunsten, muziekschool, expertisecentrum
voor muziekeducatie, professioneel muziekgezelschap, collectief van muziekdocenten,
amateurmuziek, overig).
Er zijn verschillende onderwijsconcepten vertegenwoordigd in de steekproef, zoals
Montessori, Jenaplan en een IKC. Ook is een school voor speciaal onderwijs geselecteerd. In
paragraaf 1.4 worden de kenmerken van de steekproef beschreven.
Op de geselecteerde scholen is een groepsinterview afgenomen met zoveel mogelijk van de
volgende belanghebbenden:
- de directie
- de interne cultuurcoördinator (indien aanwezig)
- één of twee groepsleerkrachten, liefst uit verschillende bouwen
- de muziekdocent
- de samenwerkingspartner
Soms lukte het niet om meer personen te spreken en vond het interview alleen met de
directeur van de school plaats.
De interviews duurden maximaal anderhalf uur en zijn afgenomen met behulp van een
interviewleidraad, bestaande uit twee hoofdonderdelen:
1. Het in kaart brengen van het muziekonderwijs op de school.
2. Ingaan op de opbrengsten van de regeling.
De in paragraaf 1.2 genoemde thema’s en onderzoeksvragen zijn in deze interviewleidraad
verwerkt.
Voorafgaand aan het interview is steeds de projectaanvraag van de school doorgenomen en
de website bekeken. Na afloop is een gespreksverslag naar de geïnterviewden gestuurd ter
accordering.
Vervolgens zijn de verslagen geanalyseerd op elk van de verschillende thema’s, waarbij de
focus lag op het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen de scholen.
Stap 2 en 3: Focusbijeenkomst met scholen en muziekpartners
Om de voorlopige conclusies uit de interviews te toetsen, zijn twee focusbijeenkomsten
georganiseerd: één voor scholen en één voor muziekpartners.
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De scholen voor de focusgroep zijn op dezelfde manier geselecteerd als de scholen voor de
interviews, zodat er sprake zou zijn van een brede spreiding over de verschillende
achtergrondkenmerken (regio, schoolgrootte, denominatie, etc.). In eerste instantie zijn
twintig scholen benaderd, waarvan vijf scholen bereid waren deel te nemen aan de
focusbijeenkomst. Vervolgens zijn vijftien nieuwe scholen benaderd, wederom geselecteerd op
basis van achtergrondkenmerken. Daarvan zegden zes scholen hun medewerking toe.
Uiteindelijk waren acht personen bij de focusbijeenkomst aanwezig.
Scholen waren vrij in het kiezen van de afgevaardigde voor de focusbijeenkomst, waarbij het
verzoek was degene te laten deelnemen die op school het dichtst betrokken is bij de aanvraag
en uitvoering van de Impuls. In vier gevallen was dit de directeur, in drie gevallen de interne
cultuurcoördinator en in één geval een leerkracht die de muzieklessen op school verzorgt. In
deze bijeenkomst is met name ingegaan op de invulling van de regeling op school, de succesen belemmerende factoren en zijn aanbevelingen voor de subsidieverstrekker en andere
scholen geformuleerd.
Ook voor de focusbijeenkomst met muziekpartners heeft selectie plaatsgevonden op
achtergrondkenmerken van de school waar zij mee samenwerken. Van de twintig benaderde
muziekpartners namen er elf deel aan het groepsinterview. Het gaat hier om verschillende
typen samenwerkingspartners, zoals Centra voor de Kunsten, een expertisecentrum, een
muziekschool en een amateurvereniging. In deze bijeenkomst is specifiek ingegaan op de rol
van de externe muziekpartner in de Impuls en de wijze van samenwerking met de school. Ook
in deze focusbijeenkomst zijn succes- en belemmerende factoren besproken en zijn
aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd.

2.4 Kenmerken van de steekproef
Hieronder beschrijven we de achtergrondkenmerken van de scholen die mee hebben gedaan
aan de interviews en focusbijeenkomsten.

2.4.1 Interviews
Op vijftien scholen heeft een interview plaatsgevonden. Daaronder waren drie vroege starters
en twaalf scholen uit de eerste subsidieronde.
Vroege starters
De vroege starters zijn geselecteerd op basis van spreiding over regio: één school uit regio
noord, één uit regio midden, en één uit regio zuid. Van de drie geselecteerde vroege starters
zegde één school medewerking aan een interview toe. Voor de twee afvallers zijn twee nieuwe
scholen benaderd die hun medewerking hebben verleend.
Van de twaalf benaderde scholen uit de eerste subsidieronde zegden tien scholen hun
medewerking aan een interview toe. Om tot twaalf scholen te komen zijn vier nieuwe scholen
met dezelfde achtergrondkenmerken benaderd, waarvan er twee hun medewerking aan het
onderzoek hebben verleend.
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Eerste subsidieronde
Bij de selectie van de twaalf scholen uit de eerste subsidieronde is naar meerdere
achtergrondkenmerken gekeken. De spreiding over deze kenmerken is als volgt:
Tabel 1: Achtergrondkenmerken van de scholen uit de eerste subsidieronde waar een interview
heeft plaatsgevonden (n=12)
Achtergrondkenmerk
Dimensie
Aantal
%
(van 12)
Type
Regulier onderwijs
11
91,7%
Speciaal onderwijs
1
8,3%
Regio3
Noord
4
33,3%
Midden
4
33,3%
Zuid
4
33,3%
4
Stedelijkheid
Stad
6
50%
Landelijk gebied
6
50%
Impulsregio 5
Ja
6
50%
Nee
6
50%
6
Denominatie
Openbaar
6
50%
Bijzonder
6
50%
Onderwijsconcept
Montessori
1
8,3%
Jenaplan
1
8,3%
Samenlevingsschool
1
8,3%
IKC
2
16,7%
Grootte van de school
< 100 leerlingen
4
33,3%
100-300 leerlingen
6
50%
> 300 leerlingen
2
16,7%
7
% gewichtenleerlingen
<20%
8
66,7%
>20%
4
33,3%
Samenwerkingspartner
Centrum voor de Kunsten
5
41,7%
Muziekschool
2
16,7%
Expertisecentrum voor muziekonderwijs
1
8,3%
Collectief van muziekdocenten
1
8,3%
Professioneel muziekgezelschap/podium
1
8,3%
Amateurmuziek
1
8,3%
Overig
1
8,3%
De tabel laat een goede spreiding zien over de verschillende achtergrondkenmerken.
- Scholen uit het hele land: regio noord, midden en zuid zijn evenredig over de steekproef
verdeeld.
- Er zijn evenveel scholen uit stedelijke als niet-stedelijke gebieden.
- Er zijn evenveel scholen uit impulsregio’s als niet-impulsregio’s.
3

Hierbij zijn de vakantieregio’s van de Rijksoverheid aangehouden.
Op basis van cijfers van het CBS is gekeken naar bevolkingsdichtheid per km2, waarbij meer dan 1000 inwoners per km2 geldt als stedelijk gebied,
en minder dan 1000 inwoners geldt als landelijk gebied.
5
Een impulsgebied is een postcodegebied waar zich een combinatie voordoet van hoge werkloosheid en lage inkomens. Beide factoren spelen een
rol bij het ontstaan van onderwijsachterstanden. Scholen in impulsgebieden krijgen extra geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.
Impulsgebieden zijn postcodegebieden vastgesteld op basis van de zogenoemde ‘armoedemonitor 2008’ van het SCP/CBS.
6
Zoals door de school zelf aangegeven in de projectaanvraag.
7
Het gewicht van de school, gebaseerd op het aantal leerlingen met een gewicht uit de gewichtenregeling basisonderwijs. Hoe hoger dit getal, hoe
hoger het bedrag dat de school krijgt voor het bestrijden van onderwijsachterstanden.
4
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Openbare en bijzondere scholen zijn evenredig vertegenwoordigd.
De volgende specifieke onderwijsconcepten zijn vertegenwoordigd: IKC, Jenaplan,
Montessori en samenlevingsschool.
Er zijn iets meer kleine en middelgrote dan grote scholen, maar alle categorieën zijn
vertegenwoordigd.
Er zijn twee keer zoveel scholen met een relatief laag aantal gewichtenleerlingen als
scholen met een hoog aantal gewichtenleerlingen, maar beide typen zijn
vertegenwoordigd.
Er is een variëteit aan samenwerkingspartners: meestal een Centrum voor de Kunsten,
maar ook andere muziekpartners zijn minstens eenmaal in de steekproef opgenomen.

2.4.2 Focusgroepen
In onderstaande tabel zijn de kenmerken van de deelnemers aan de focusgroepen beschreven.
Voor de muziekpartners beschrijven we de kenmerken van de school waarmee zij
samenwerken voor de Impuls Muziekonderwijs. Het is natuurlijk mogelijk dat zij voor
meerdere scholen werkzaam zijn, maar we noemen hier de school die we in de steekproef
hebben opgenomen.
Tabel 2: Achtergrondkenmerken van de scholen (n=8) en muziekpartners (n=11) die aan de
focusgroepen deelnamen
Achtergrondkenmerk
Dimensie
Focusgroep Focusgroep
scholen
muziek(n= 8)
partners
(n = 11)
Type
Regulier
7 (87,5%)
10 (90,9%)
Speciaal (basis)onderwijs
1 (12,5%)
1 (9,1%)
Regio
Noord
2 (25%)
3 (27,3%)
Midden
4 (50%)
6 (54,5%)
Zuid
2 (25%)
2 (18,2%)
Stedelijkheid
Stad
2 (25%)
4 (36,4%)
Landelijk gebied
6 (75%)
7 (63,6%)
Impulsregio
Ja
5 (62,5%)
7 (63,6%)
Nee
3 (37,5%)
4 (36,4%)
Denominatie
Openbaar
1 (12,5)
7 (63,6%)
Bijzonder
7 (87,5%)
4 (36,4%)
Onderwijsconcept
Speciaal (basis)onderwijs
1 (12,5%)
1 (12,5%)
Jenaplan
Samenlevingsschool
IKC
Grootte van de school
< 100 leerlingen
3 (37,5%)
5 (45,5%)
100-300 leerlingen
1 (12,5%)
3 (27,3%)
> 300 leerlingen
2 (25%)
3 (27,3%)
% gewichtenleerlingen <20%
6 (75%)
7 (63,6%)
>20%
2 (25%)
4 (36,4%)
Samenwerkingspartner Centrum voor de Kunsten
3 (37,5%)
7 (63,6%)
Muziekschool
2 (25%)
1 (9,1%)
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Expertisecentrum voor muziekonderwijs
Collectief van muziekdocenten
Professioneel muziekgezelschap/podium
Amateurmuziek
Overig

2 (25%)
1 (12,5%)
0
0
0

2 (18,2%)
0
0
1 (9,1%)
0

De tabel laat ook hier een goede spreiding over de verschillende achtergrondkenmerken zien.
De regio midden is voor beide focusgroepen iets oververtegenwoordigd. Dat hangt samen met
de bereidheid naar Utrecht te reizen voor de focusbijeenkomst. We zien iets meer deelnemers
uit niet-stedelijke gebieden. In de focusgroep voor de scholen zijn de bijzondere scholen
oververtegenwoordigd, terwijl de focusgroep voor de muziekpartners meer scholen met een
openbare signatuur bevat. We zien minder variatie in de specifieke onderwijsconcepten, wat
samenhangt met het feit dat de selectie hierop minder streng is geweest. We zien scholen van
verschillende grootte en met een verschillend percentage gewichtenleerlingen. In beide
focusgroepen is het Centrum voor de Kunsten relatief vaak de samenwerkingspartner. Dat
komt overeen met de totale groep scholen die de Muziekimpuls heeft gekregen: daar is voor
bijna dertig procent van de 540 scholen een Centrum voor de Kunsten de eerste
samenwerkingspartner.

Representativiteit

Ondanks dat voor dit onderzoek een gevarieerde groep scholen en muziekpartners is
geselecteerd met een breed palet aan achtergrondkenmerken, is het nadrukkelijk niet de
bedoeling en ook niet mogelijk om met deze kleine steekproef een representatief en algemeen
geldend beeld van de totale groep van meer dan vijfhonderd deelnemende scholen te
schetsen. De variatie is zichtbaar, maar op basis van de interviews en de focusbijeenkomsten
kunnen geen harde conclusies voor de gehele groep getrokken worden. Wel geeft dit
kwalitatieve onderzoek een goed beeld van achterliggende motieven, wijze van uitvoering en
succes- en belemmerende factoren die scholen ervaren.
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3.

Feitelijke invulling van de regeling: vormgeving van aanvraag,
uitvoering en borging
Dit hoofdstuk beschrijft hoe scholen en muziekpartners de aanvraag, uitvoering en borging van
de Impuls hebben vormgegeven. We presenteren de resultaten van de interviews en van de
twee focusbijeenkomsten.
Aan het einde van elke paragraaf vatten we de werkzame elementen van de regeling samen:
de factoren die volgens de scholen en muziekpartners bijdragen aan een succesvolle aanvraag,
uitvoering en borging van de Impuls Muziekonderwijs.

3.1 Aanvraag
Motivatie en visie

Ongeveer twee derde van de geïnterviewde scholen geeft aan dat de Impuls is aangevraagd,
omdat men op school meer met muziek wilde gaan doen. Scholen merkten dat
muziekonderwijs een ondergeschoven kindje was geworden in het soms overbelaste
lesprogramma: “Muziek was doodgebloed”, “Ik hoorde geen muziek meer in de school”, “Het
was zo stil op school”. Veel geïnterviewden vertellen dat ze muziek belangrijk vinden voor de
individuele ontwikkeling van hun leerlingen en voor de omgang met elkaar binnen de school:
“Muziek verbindt”, “Muziek is goed voor de hersenontwikkeling”, “Muziek leert je om naar
elkaar te luisteren”, “Muziek is goed voor de sfeer op school”.
Ongeveer een derde van de geïnterviewde scholen had voorafgaand aan de Impuls al een
stevige inzet op muziek, bijvoorbeeld door deelname aan Meer Muziek in de Klas of
Cultuureducatie met Kwaliteit. Bij deze scholen zien we andere redenen voor aanvraag van de
Impuls. Het gaat dan meestal om een uitbreiding en verdieping van het bestaande lesaanbod,
bijvoorbeeld het uitbreiden van bestaand aanbod in bepaalde leerjaren naar een breder
aanbod voor de hele school, meer focus op het spelen met instrumenten of het opzetten van
een schoolkoor of schoolorkest. “We wilden een slag verder slaan” is een veelgehoorde
opmerking.
Ongeveer de helft van de scholen benadrukt dat men het belangrijk vindt om de leerlingen aan
te spreken op hun talenten en ze de kans te geven deze te ontplooien: “Het gaat op school om
meer dan goed zijn in taal en rekenen”, “We moeten veel breder naar kinderen kijken”, “We
hebben als school de taak om vuurtjes aan te wakkeren.”

Doelen

Een overgrote meerderheid van de scholen (directeuren, leerkrachten, ICC’er) noemt het
ervaren van plezier als belangrijkste doel van het muziekonderwijs: “Het gaat om de lol van
samen muziek maken”, “Het plezier hebben in muziek”.
Hier zien we wel een verschil tussen scholen: scholen met veel leerlingen met een
migratieachtergrond of een zwakkere sociaaleconomische status noemen daarnaast vaak als
belangrijk doel dat zij kinderen in aanraking willen brengen met kunst en cultuur. “Onze
leerlingen komen van huis uit vaak niet in aanraking met muziek, een koor of instrumenten.
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Daar is thuis het geld niet voor, maar soms ook niet de energie. Wij willen kinderen die bagage
wél meegeven”. Een andere school noemt: “Het zou mooi zijn als muziek via de school het
gezin binnenkomt”.
CmK-scholen kiezen wat vaker voor een verbreding of verdieping van hun aanpak met de
Impuls Muziekonderwijs dan de andere scholen.
Er lijken ook regionale verschillen tussen de scholen in de doelen die zij hebben. Zo zien we dat
leerlingen van scholen in het zuiden van het land, volgens de geïnterviewden, nog relatief veel
betrokken zijn bij muziekverenigingen in de gemeente, zoals de fanfare en de harmonie. In de
provincie Drenthe heeft men juist weinig buitenschools muziekaanbod voor de jeugd of is dit
te ver weg, waardoor weinig kinderen thuis geen instrument spelen. “De school heeft dan ook
meer de taak om kinderen hieraan te laten proeven.”
Een ander doel, dat bijna elke school noemt, is het vergroten van de vaardigheden en het
zelfvertrouwen van de leerkrachten om muziekonderwijs te geven: “Leerkrachten wegwijs
maken in het muziekonderwijs”, “Leerkrachten tools bieden om de lessen te geven”,
“Leerkrachten vertrouwd laten voelen met het geven van muziekonderwijs”.
Het ontwikkelen van muzikale kennis en vaardigheden bij de leerlingen wordt genoemd, maar
zelden als belangrijkste doel. “Het gaat ons om het proces, niet om de uitkomsten.” Om welke
vaardigheden het dan gaat, vinden de scholen moeilijk aan te geven. Als we doorvragen,
noemen ze: “toon houden”, “zuiver zingen” en “maat en ritme”. Scholen spreken nauwelijks
over een opbouw of differentiatie naar leeftijd, zoals bijvoorbeeld beschreven in de SLOdoelen. Een enkele geïnterviewde school wil een doorgaande leerlijn ontwikkelen met de
Impuls. In de aanvragen komt dit doel vaak voor.
Andere doelen die één of enkele keren genoemd worden: samenwerken, verbeteren van de
sfeer op school, sociaal-emotionele ontwikkeling, vakoverstijgend werken en het organiseren
van muziekevents.
Het komt zelden voor dat scholen een ‘drietrapsraket’ hanteren in het kader van
talentontwikkeling: muziek onder schooltijd muziek in het naschoolse aanbod toeleiding
naar muziek op de muziekschool. Opvallend is dat slechts één school als doel noemt om de
kinderen de weg te laten vinden naar buitenschoolse muzieklessen: “Je hoopt dat ze het leuk
vinden en er ook buiten schooltijd wat mee gaan doen”.
Een heel ander doel vinden we op een school in Drenthe: daar hebben een openbare en een
christelijke school die in een fusietraject zaten, samen de Impuls aangevraagd. Muziek werd
gezien als een neutraal vehikel om zowel de leerkrachten als de leerlingen met elkaar kennis te
laten maken en samen te laten werken.

Initiatief tot de aanvraag

We zijn op de scholen verschillende manieren tegengekomen waarop de aanvraag tot stand is
gekomen, vaak afhankelijk van de beginsituatie op de school. Op de scholen waar al veel met
muziek werd gedaan, bijvoorbeeld in het kader van CMK of Meer Muziek in de Klas, heeft de al
bestaande samenwerkingspartner dikwijls een grote rol gespeeld in de aanvraag. Het plan is
samen bedacht, opgesteld en uitgeschreven.
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Op scholen waar nog geen externe samenwerkingspartner was, ligt het initiatief voor de
aanvraag vaker bij de school. Hoe de aanvraag de school ter ore is gekomen, verschilt: via een
collega-directeur, via een ouder, via een leerkracht, via een mail, via een nieuwsbrief of via een
informatiebijeenkomst. We horen een aantal keer dat men eigenlijk bij toeval op de
subsidiemogelijkheid stuitte: “We krijgen als school zoveel mails, ik had het bijna weggegooid
als reclame.”
Een aantal van deze scholen wist snel de weg naar een muziekpartner te vinden en schreef
samen een aanvraag. De muziekpartner was er dan vooral om te inspireren én om te kaderen.
In de focusgroep met muziekpartners wordt nadrukkelijk genoemd: “Scholen hebben geen
idee wat mogelijk is, wat goed muziekonderwijs inhoudt en wat ze daar voor nodig hebben”.
Ze zeggen: “Ik wil dit en dit, en dit, en alles wat ik nog niet genoemd of bedacht heb”.
We horen op een meerderheid van de scholen dat de aanvraag niet was gedaan zonder het
enthousiasme van een enkele persoon binnen de school: een directeur die veel met muziek
heeft, een muzikale leerkracht, een ICC’er die stappen wil maken. Vaak neemt deze persoon
het voortouw in de aanvraag, blijft gedurende het traject het aanspreekpunt binnen de school
en onderhoudt de contacten met de samenwerkingspartner.

Type samenwerkingspartner

We zien een grote variëteit aan samenwerkingspartners: Centra voor de Kunsten,
expertisecentra voor cultuuronderwijs, amateurverenigingen, poppodia, professionele
muziekgezelschappen (zoals een orkest), conservatoria en collectieven van muziekdocenten.
Meestal werkt een school samen met een Centrum voor de Kunsten. Deze zijn altijd lokaal of
regionaal georganiseerd en begeleiden een groot aantal scholen met cultuur- en
muziekonderwijs. Een derde van de scholen heeft meerdere samenwerkingspartners, vaak
gaat het dan om de combinatie van een Centrum voor de Kunsten en een plaatselijk
muziekgezelschap.

Keuze voor samenwerkingspartner

Hoe de keuze voor een samenwerkingspartner tot stand is gekomen, verschilt per school. Zoals
hierboven beschreven, was in veel gevallen de partner al betrokken bij het muziekonderwijs
op school. De grotere Centra voor de Kunsten hebben zich in een aantal gevallen ‘aangeboden’
aan de scholen. We horen bijvoorbeeld over gemeentebrede informatiebijeenkomsten en
presentaties in ICC-netwerken waar scholen werden geïnformeerd over de Impuls.
De keuze voor de samenwerkingspartner hangt op veel scholen samen met de doelen die de
school heeft. Een school die tot doel had leerlingen meer in aanraking te laten komen met
instrumenten, heeft heel bewust voor een fanfare gekozen. Scholen die daarentegen meer
willen inzetten op het implementeren van een methode of op deskundigheidsbevordering van
het team doen dit vaak samen met een Centrum voor de Kunsten. Een school in een
achterstandswijk koos bewust voor een samenwerkingspartner met een leerlijn op het gebied
van wereldmuziek, om zo aan te sluiten bij de culturele achtergrond van de leerlingen op
school.
In drie interviews horen we dat de school niet alleen wil halen bij de partner, maar ook wil
brengen, bijvoorbeeld omdat er in de gemeente muziekinstellingen of -verenigingen zijn die
een impuls goed kunnen gebruiken. Een school in een kleine gemeente in Gelderland: “Door
een samenwerking aan te gaan met de harmonie blazen we hen ook weer wat nieuw leven in.
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Ze krijgen de kans om de leerlingen te enthousiasmeren voor hun jeugdorkest.” Dat is niet
alleen goed voor de vereniging, maar voor het hele dorp: “Het zou zonde zijn als we hier
verder moeten zonder harmonie”. Een school in een achterstandswijk noemt de verbinding
met de wijk als belangrijke onderliggende motivatie: “We zouden nooit kiezen voor een
samenwerkingspartner van buiten de gemeente. We waren specifiek op zoek naar mensen die
hier uit de buurt komen, die snappen wat hier speelt en die een goed netwerk hebben in de
wijk. Daarmee haal je zoveel meer de school in.”
Een andere school noemt het juist als nadeel om samen te werken met een lokale
amateurvereniging: “Ze zien wel dat er extra geld is, maar vinden het moeilijk hun rol te
pakken. Het is belangrijk dat ze educatie zien als een doel, niet alleen als een middel om geld
te krijgen. Ze moeten een interne motivatie voelen om kinderen met muziek in aanraking te
brengen”. Weer een andere school noemt het als nadeel dat amateurverenigingen niet altijd
de mensen in huis hebben die voor een groep leerlingen kunnen staan: “Het vraagt ook nogal
wat, lesgeven aan een groep van dertig uitgelaten kinderen die allemaal op jouw trompet
willen blazen”.
Sommige samenwerkingspartners zijn overrompeld door het grote aantal scholen dat ze onder
hun hoede kregen door de Impuls: “We hadden in eerste instantie niet de capaciteit om
twintig scholen te begeleiden en zeker niet om dan ook nog maatwerk te leveren”.

Vraaggericht versus aanbodgericht

De muziekpartner biedt in veel gevallen een pakket aan diensten aan de school. Het gaat vaak
om (combinaties van) binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, deskundigheidsbevordering, coördinatie en evaluatie van het muziekonderwijs en de ontwikkeling van
leerlijnen en lesmateriaal.
We horen in bijna alle gevallen dat er sprake is van maatwerk. De samenwerking is dus eerder
vraaggericht vanuit de school dan aanbodgericht vanuit de muziekpartner, waarbij de scholen
die deelnemen aan de regeling CMK meestal goed kunnen definiëren waar zij op in willen
zetten.
De muziekpartner heeft in de meeste gevallen zo’n breed aanbod dat de school haar eigen
keuzes daaruit kan maken. In een enkel geval is het aanbod van de muziekpartner beperkt,
bijvoorbeeld in sommige ‘krimpgebieden’. Daar zijn weinig vakdocenten beschikbaar, de
muziekscholen zijn failliet gegaan en er is weinig cultureel aanbod in de dorpen. “Langzaam
verdwijnt dit soort diensten steeds meer naar de grote stad en wordt daarmee onbereikbaar
voor de scholen in kleine gemeenten.”
In de focusgroepen ziet men een verschuiving in de rol die de muziekpartner speelt op
scholen: “Vroeger ging het op school niet veel verder dan blokfluiten. Kinderen die meer
wilden, gingen naar de muziekschool om kennis te maken met muziekinstrumenten. Er waren
carrousels, waarin kinderen steeds een ander instrument konden proberen. Nu zijn deze
lessen steeds meer verschoven naar de school. De algemene muzikale vorming in de
onderbouw wordt steeds meer vervangen door een gevarieerd en spelenderwijs aanbod mét
instrumenten. Met deze manier van werken, ondermijnen we eigenlijk ons eigen
buitenschoolse aanbod. Ouders denken: mijn kind heeft op school al goed muziekonderwijs,
waarom zou ik hem/haar ook nog naar een dure muziekles brengen?”

26

Rol van het schoolbestuur

De rol van het schoolbestuur bij het schrijven van de aanvraag is in de meeste gevallen niet erg
uitgesproken: “Ze hebben ons alleen op de hoogte gebracht”, “Ze waren het er mee eens”. Een
enkele school meldt negatieve reacties van het bestuur: “Heel veel werk zo’n aanvraag, doe
maar niet.” Bijna alle directeuren geven aan dat zij hun initiatief deelden met andere
directeuren binnen het schoolbestuur en hen hebben gewezen op de aanvraag. Eén school is
door een andere directeur op de aanvraag gewezen: deze collega-school ontving de subsidie
uiteindelijk niet, de eigen school wel. “Een goede reden om meer te gaan samenwerken op
muziek, wij helpen deze school nu met het opzetten van de kerstmusical, daar hebben we in
het eerste jaar al veel ervaring mee opgedaan.”

De school als aanvrager

De muziekpartners geven in de focusgroep aan dat het goed is dat de scholen verantwoordelijk
zijn voor de aanvraag. Door het eigenaarschap bij de school te leggen, zorg je voor maatwerk.
“De school wordt gedwongen om actie te ondernemen, kan het niet laten verslonzen.” “De
school kan een eigen stempel op de aanvraag drukken en het plan bij de school laten
aansluiten.” Een geïnterviewde school: “Samen aanvragen, zoals nu veel gebeurd is, is goed.
Dan kun je er gelijkwaardig instappen en allebei je eigen belangen inbrengen”. Voor de
muziekpartners bracht het soms uitdagingen met zich mee: “Acht maatwerkplannen indienen
en uitvoeren, het was in het begin bijna niet te doen. Elke school wil wat anders”.

Complexiteit van de aanvraag

Er bestaat verschil van mening over de complexiteit van de aanvraag. Sommige scholen geven
aan dat het duidelijk was en niet al te veel werk, terwijl andere scholen het een flinke klus
vonden. “Je moet van tevoren al heel veel weten en opschrijven. Terwijl de aanvraag juist
dient om je in muziekonderwijs te gaan verdiepen wat je als school wilt en kunt.” “De hobbel
naar de aanvraag is groot. Het kost veel tijd en is niet makkelijk. Ik heb van andere scholen
gehoord dat dat de reden is om het niet te doen. Juist voor scholen die het hard nodig hebben,
is het een drempel.” Ook de muziekpartners hebben gemerkt dat het met name voor scholen
die nog weinig met muziek doen heel lastig was: “Ze weten niet wat goed muziekonderwijs is
en wat er mogelijk is, daar hebben ze echt hulp van buiten bij nodig”.
Sommige muziekpartners in de focusgroep hebben pogingen gedaan om de
aanvraagprocedure voor scholen te vergemakkelijken en de behoefte van scholen goed in
kaart te krijgen. Zo noemt een Centrum voor de Kunsten dat zij een digitale aanvraag-toolbox
hebben gemaakt voor scholen. Een andere muziekpartner heeft iedere school voorafgaand
aan de aanvraag bezocht voor een brainstormsessie met het team: wat vinden jullie belangrijk,
wat is jullie startsituatie en wat willen jullie bereiken?
Scholen en muziekpartners zijn het er in het algemeen over eens dat de regeling genoeg
vrijheid biedt om een eigen invulling te geven aan het muziekonderwijs. Men vindt het goed
dat er kaders worden geboden en dat er verplichtingen zijn, zoals het structureel
samenwerken met een muziekpartner in de regio. Scholen worden zo gedwongen na te
denken over kwaliteit en borging. “Het gaat om meer dan het aanschaffen van instrumenten”.
Een enkele school vindt het juist vreemd dat er verplicht een samenwerkingspartner de school
in moet worden gehaald: “Wat als er al een bekwaam iemand in de school aanwezig is?”
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Subsidieduur en -bedrag

Over het algemeen zijn scholen en muziekpartners tevreden over de hoogte van het
subsidiebedrag en de subsidieduur (drie jaar). Alle geïnterviewde scholen geven aan
(vooralsnog) financieel uit te komen en soms zelfs nog extra investeringen te kunnen doen. Ze
zijn niet voor financiële verrassingen komen te staan. “De hoogte van het bedrag is goed,
omdat je gedwongen wordt om de externe muziekdocent af te bouwen. Dat is goed voor de
borging, je moet echt nadenken over de periode erna.” Een andere school: “Ik vind het wel
goed om er niet te lang aan te wennen. Het moet niet worden: “Muziek, dat hadden we toch
altijd al.” Een andere school vindt het na drie jaar tijd voor een andere impuls: “Drie jaar
muziek op de agenda, en daarna is het tijd voor het volgende. Je houdt het meer in beweging
wanneer je afwisselt met andere disciplines.” In de focusgroep met scholen denken sommigen
hier anders over: “Drie jaar is te kort. Het eerste jaar ben je echt nog veel aan het afstemmen
en moeten de kinderziektes er nog uit. Als het vijf jaar zou zijn, dan is het pas echt
geïntegreerd in de school en weet je niet meer beter dan dat er muziek is in de school. Dan
raakt het minder verloren en heb je meer tijd voor borging.” Een andere school: “Met drie jaar
moet je steeds maar door, er is geen tijd om even stil te staan. Eigenlijk zou je nog een klein
subsidiebedrag willen voor jaar vier en vijf. Niet om de methode of instrumenten aan te
schaffen, want die heb je dan al. Maar om toch nog wat coaching in de school over te houden,
al is het in afgeslankte vorm”.

Samenvatting

De meeste scholen hebben gekozen voor de Impuls Muziekonderwijs, omdat zij muziek missen
in het curriculum of omdat zij muziekonderwijs een vastere plaats willen geven. Het
belangrijkste doel is het vergroten van plezier in muziek bij de leerlingen. Ook het belang van
een brede vorming en het ontdekken van individueel muzikaal talent worden meermalen
genoemd als doel. Om het muziekonderwijs steviger in de school te verankeren, is behoefte
aan deskundigheidsbevordering, maar ook aan het vergroten van zelfvertrouwen van
leerkrachten.
Op alle deelnemende scholen is een duidelijke kartrekker aan te wijzen. Een leerkracht,
vakdocent of schoolleider met enthousiasme voor muziek die aan de basis stond van de
aanvraag en aanspreekpunt is voor het team en de externe partij(en). De inrichting van de
regeling stuurt nadrukkelijk op eigenaarschap bij de school. Externe partijen leveren maatwerk
en worden nogal eens gekozen op basis van de populatie en de doelen van de school. Het
vormgeven van de aanvraag was in alle gevallen een gezamenlijk proces, waarbij CmK-scholen
wat vaker kiezen voor een verbreding of verdieping van hun aanpak met de Impuls
Muziekonderwijs, terwijl de andere scholen muziek vooral (weer) op de kaart willen zetten.
De inzet van kennis en expertise van de muziekpartner vanaf de start is een grote succesfactor
in de inrichting van de regeling, evenals de inhoudelijke vrijheid voor een eigen invulling. Om
het muziekonderwijs echt te borgen, hebben sommige scholen behoefte aan een verlenging of
een ‘uitloopregeling’.
Op basis van de interviews en de beide focusbijeenkomsten kunnen we een aantal
succesfactoren / voorwaarden identificeren die te maken hebben met de regeling.
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Succesfactoren met betrekking tot de aanvraag
De motivatie om deel te nemen aan de Impuls en de doelen worden breed gedragen: het
hele team wil met muziek aan de slag.
De doelen die de school heeft met de Impuls passen bij de school, bij de leerlingenpopulatie
en bij de mogelijkheden in de wijk en/of de gemeente.
De doelen zijn breder dan alleen muziek. De doelen zijn gericht op het verrijken van de
leefwereld van leerlingen, op brede talentontwikkeling of op het verbeteren van de sfeer op
school. Een bredere visie kan helpen om een groter deel van het team enthousiast te
krijgen.
De keuze voor de muziekpartner is bewust gemaakt en past bij de doelen die de school met
de Impuls heeft.
De aanvraag is gezamenlijk gedaan door school en muziekpartner. Zo kan er maatwerk
geleverd worden door de muziekpartner.
De muziekpartner helpt de school bij het concretiseren van de vraag en het inventariseren
van de mogelijkheden.
De school en de muziekpartner hebben beide iets te winnen bij de samenwerking.
Bij het schrijven van de aanvraag is vanuit de school niet alleen de directeur of ICC’er
betrokken, maar het hele team.
De regeling biedt voldoende vrijheid voor een schooleigen invulling, maar ook kaders en
verplichtingen.
Het subsidiebedrag en de subsidietermijn dwingen scholen om na te denken over borging.

3.2 Uitvoering
In deze paragraaf beschrijven we de muziekactiviteiten van scholen, zowel onder als buiten
schooltijd. Veel van deze activiteiten vonden al plaats, maar de Impuls heeft ervoor gezorgd
dat zij verder ontwikkeld werden. Andere activiteiten zijn nieuw en na de Impulsregeling tot
stand gekomen. In hoofdstuk 3 beschrijven we wat de regeling in dit opzicht tot stand heeft
gebracht.

Binnenschoolse lessen en activiteiten

Binnenschoolse activiteiten zijn activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden. Zij hoeven niet
binnen het schoolgebouw plaats te vinden.
Op bijna alle scholen die bezocht zijn voor een interview staat er wekelijks een muziekles op
het programma. In de meeste gevallen gaat het om lessen van een half uur tot drie kwartier.
Wie de lessen verzorgt, verschilt per school. Ongeveer tachtig procent van de scholen schakelt
een externe muziekdocent in. In die gevallen zijn er de volgende vormen:
- De leerkracht geeft alle lessen zelf en wordt ‘op afstand’ gecoacht door de muziekdocent.
De intensiteit van deze coaching varieert: van wekelijks tot drie keer per jaar.
- De leerkracht en muziekdocent geven afwisselend een les (vaak echo-lessen genoemd).
- De leerkracht en muziekdocent geven samen les (“co-teaching”).
- De muziekdocent geeft alle lessen en de leerkracht is daarbij al dan niet aanwezig.
Het inzetten van een externe muziekdocent is vaak een bewuste keuze. In de meeste gevallen
horen we dat de externe muziekdocent ervaring en competenties de school inbrengt die de
gemiddelde leerkracht niet heeft. Men ziet het geven van muzieklessen als een vak apart. Een
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andere reden voor het inzetten van een externe muziekdocent is dat scholen de leerkrachten
niet willen belasten met het geven van muziek: “Ze moeten al zoveel” (zie ook:
Deskundigheidsbevordering).
De inzet van de vakdocent is voor de meeste scholen intensief in het eerste jaar van de Impuls
en wordt daarna langzaam afgebouwd. De achterliggende reden hiervoor is dat de school er
van uitgaat dat de leerkrachten na drie jaar in staat zijn om zelf de muzieklessen te geven.
Op vijf van de vijftien scholen geeft niet (alleen) een externe muziekdocent de lessen, maar
(ook) iemand uit het eigen team. Het gaat dan vaak om een leerkracht die één dag(deel) in de
week is vrijgeroosterd. In alle gevallen is dit een leerkracht met extra scholing, bijvoorbeeld
conservatorium of een opleiding tot muziekvakspecialist.
Op ongeveer twee derde van de scholen beginnen de lessen in groep 1 en op ongeveer een
derde van de scholen vindt structureel muziekonderwijs plaats vanaf groep 3. Op sommige
scholen is de inzet van de muziekpartner gelijk voor alle groepen, in iedere klas wordt
bijvoorbeeld met dezelfde methode gewerkt. Vaker horen we scholen over een
gedifferentieerd aanbod voor de verschillende groepen: bijvoorbeeld een kennismaking met
muziek in de onderbouw, met instrumenten werken in groep 5 en 6 en meer projectmatig
werken in 7 en 8. Eén muziekpartner vertelt over de Schijf van Vijf, waarbij leerlingen zelf een
keuze kunnen maken uit vijf “workshops”, zoals zang, algemene muzikale vorming en
presentatie.
Aanvullend op de muzieklessen organiseren de scholen verschillende activiteiten onder
schooltijd. De volgende initiatieven zijn in de interviews en focusgroepen genoemd:
- Een schoolkoor of schoolorkest onder schooltijd
- Een hafabra-klas tijdens de middagpauze
- Het voorbereiden en uitvoeren van een musical of voorstelling: met Kerst, een
afscheidsmusical in groep 8, een passievoorstelling met Pasen, etc.
- Het binnenhalen van musici in de school en klas, met name om de leerlingen kennis te
laten maken met instrumenten, zoals bijvoorbeeld studenten van een nabijgelegen
conservatorium of leden van een orkest of harmonie.
- Muzikale activiteiten verzorgd door vrijwilligers, bijvoorbeeld ouders, opa’s en oma’s, een
oud-conciërge, leden van een plaatselijke muziekvereniging of koor. Vaak vinden deze
activiteiten eenmalig of enkele keren plaats.
- Het bezoeken van concerten, voorstellingen, podia, etc.
In de meeste gevallen zijn de binnenschoolse activiteiten bedoeld voor alle leerlingen.
Sommige onderdelen (zoals een musical of koor) zijn vrijwillig. We horen geen enkele keer dat
ouders een aparte financiële bijdrage moeten betalen voor de binnenschoolse activiteiten. Eén
school zet de algemene ouderbijdrage ook voor culturele uitstapjes in. Op een school in een
grote stad maken muziekactiviteiten deel uit van de verplichte onderwijstijdverlenging voor
alle leerlingen. Dit gaat om scholen in wijken met veel achterstand. Dat wordt deels betaald uit
het gemeentelijke onderwijsachterstandenbudget.
In de klassikale muzieklessen is volgens scholen en muziekpartners nauwelijks sprake van
differentiatie: ze zijn bedoeld voor alle leerlingen, ongeacht motivatie of talent. Iedereen doet
mee, waarbij het niveau niet uitmaakt. Extra aanbod buiten de muziekles is vaak wel
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verdiepend: voor het schoolkoor of schoolorkest melden zich vaak leerlingen aan die al een
muziekinstrument spelen of goed kunnen zingen. De activiteiten staan wel in bijna alle
gevallen open voor iedereen. Als er auditie plaatsvindt, dan is dit op basis van motivatie en
niet op basis van talent. Eén school vormt een uitzondering, waar kinderen voor het
schoolorkest auditie moeten doen en een stuk moeten voorspelen aan een jury.

Buitenschoolse lessen en activiteiten

De volgende buitenschoolse activiteiten (d.w.z. activiteiten buiten schooltijd) worden door de
scholen en muziekpartners genoemd:
- Een (schooloverstijgend) schoolkoor, schoolorkest of schoolband na schooltijd, al dan
niet begeleid door de muziekpartner.
- Muzieklessen op school of een andere locatie, vaak tegen gereduceerd tarief.
- Muziekactiviteiten van de naschoolse opvang.
- Een koor of orkest voor ouders (meestal niet gefinancierd uit de Impuls, maar wel in
deze tijd ontstaan).
- Leerlingen en leerkrachten uitnodigen bij concerten van de samenwerkingspartner,
vaak tegen gereduceerd tarief.
De buitenschoolse muzieklessen vinden zowel op als buiten de school plaats. Voor
buitenschoolse activiteiten werken de scholen vaak samen met de muziekpartner uit de
Impuls. Ook zien we samenwerkingen met andere partners, zoals het wijkcentrum, de brede
school of buitenschoolse opvang. In alle gevallen is deelname aan buitenschoolse activiteiten
vrijwillig. Eén school houdt audities voor het schoolorkest, waarbij motivatie een belangrijker
selectiecriterium is dan talent. De financiële bijdrage verschilt per activiteit. Het schoolkoor of
schoolorkest is vaak gratis of er wordt een klein symbolisch bedrag gevraagd. Voor
muzieklessen geldt vaak een financiële bijdrage, al gelden soms wel gereduceerde tarieven. In
een enkel geval betaalt de school de lessen uit de subsidie.

Deskundigheidsbevordering

Een van de voornaamste zaken die scholen met behulp van de Impuls oppakken, is
deskundigheidsbevordering van het team. We komen vele vormen tegen:
- De muziekpartner geeft voorbeeldlessen en/of echolessen in de klas.
- De muziekpartner geeft de muzieklessen samen met de leerkracht.
- De leerkracht geeft de les en de muziekpartner coacht de leerkracht voorafgaand en/of na
afloop van de les op individuele basis.
- Combinatie van bovenstaand: eerst geeft de muziekdocent de les in aanwezigheid van de
groepsleerkracht, daarna geeft de groepsleerkracht een les in aanwezigheid van de
muziekdocent, tenslotte geeft de groepsleerkracht geheel zelfstandig de muzieklessen.
- De muziekpartner coacht het team, bijvoorbeeld door middel van workshops.
- De leerkrachten volgen zelf muzieklessen (meestal schooloverstijgend), bijvoorbeeld
gitaar of zang.
- Eén of enkele leerkrachten van het team volgen een muziekopleiding, bijvoorbeeld tot
vakspecialist muziek.
- De leerkrachten vormen samen een leerkrachtenkoor, om hun angst voor zingen te
verminderen.
Op drie van de vijftien scholen wordt de deskundigheidsbevordering niet opgepakt door de
externe muziekpartner, maar door een leerkracht van de school die muziekonderwijs in
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zijn/haar takenpakket heeft. Vaak is dit een leerkracht met een achtergrond of specialisatie in
muziek (bijvoorbeeld het conservatorium of de opleiding tot vakspecialist).
Soms vindt deskundigheidsbevordering plaats binnen de eigen school, soms heeft deze een
schooloverstijgend karakter. Er zijn muziekpartners die voor meerdere scholen tegelijk
workshops en lessen aanbieden, bijvoorbeeld op het gebied van zang en gitaar, maar ook in
het leren werken met de methode.
Scholen verschillen in hun behoeften op het gebied van deskundigheidsbevordering. Sommige
leerkrachten willen het liefst uitgeschreven lessen, andere leerkrachten willen vooral inspiratie
om zelf aan de slag te gaan in de lessen. “De kruisbestuivingen met kunstenaars zijn voor onze
school al meer dan voldoende, de kunstenaars hoeven niet zelf de lessen te geven.”

Methode en doorgaande lijn

Bijna alle scholen hebben van de Impulsgelden een nieuwe methode aangeschaft. Dikwijls gaat
het om digitale methodes, zoals 123Zing en Eigenwijs. Ongeveer een derde van de scholen
gebruikt de methode vooral vanaf groep 3, omdat zij hem voor kleuters minder geschikt
vinden.
Daarnaast zijn de scholen en muziekpartners volop bezig met het ontwikkelen van leerlijnen.
Het gaat in de meeste gevallen om een uitwerking van doelen en bijbehorende activiteiten die
na afloop van de Impuls door de leerkracht zelf kunnen worden uitgevoerd, zonder begeleiding
van de muziekdocent. Vaak werken zij de doelen en activiteiten per leerjaar uit, maar soms
ook per bouw (onderbouw, middenbouw, bovenbouw). In één geval is de leerlijn opgesteld
samen met de fanfare en de muziekschool in het dorp.
Er zijn geen scholen die bewust beleid voeren om een doorgaande lijn tussen het binnen- en
buitenschoolse aanbod tot stand brengen, zoals bijvoorbeeld de eerder genoemde
‘drietrapsraket’.

Financiering

Financiering van deze werkzaamheden vindt in de meeste gevallen plaats uit de subsidie.
Sommige scholen hebben er zelf extra geld voor vrijgemaakt, bovenop de subsidie, andere
scholen en muziekpartners ontvangen een subsidiebedrag van de gemeente of provincie.

Aanschaf materialen

Alle geïnterviewde scholen geven aan van de Impuls instrumenten te hebben aangeschaft.
Veel scholen noemen de boomwackers, maar er zijn ook scholen die bewust inzetten op
“echte instrumenten”. Zo heeft één van de geïnterviewde scholen zeven gitaren aangeschaft.
Na schooltijd krijgen kinderen die dat willen gitaarles. Er zijn later ook hoezen gekocht, zodat
de gitaren mee naar huis kunnen om thuis te oefenen.

Integratie met andere (cultuur)vakken

Er zijn grote verschillen tussen de scholen in de mate waarin zij vakken met elkaar verbinden.
Ongeveer de helft van de geïnterviewde scholen zet stevig in op kunst en cultuur en daar
maakt muziek in de meeste gevallen onderdeel van uit. Vaak is er op deze scholen een ICC’er
en een cultuurwerkgroep, die samen aansturen, plannen bedenken en uitvoeren. Sommige
scholen werken met thema’s of projecten waarbij zij alle kunst- en cultuuractiviteiten
clusteren, bijvoorbeeld ‘De Gouden Eeuw’ of het thema van de Kinderboekenweek. Op andere
scholen is integratie met andere cultuurvakken alleen zichtbaar bij musicals en andere
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voorstellingen, waarbij zij muziek combineren met dans en/of theater. De Impuls
Muziekonderwijs kan als trigger werken om meer bezig te zijn met beeldend, drama en dans,
maar daar maken maar weinig scholen gewag van. Op scholen die nog niet eerder werkten
met de regeling CMK of die weinig inzetten op project- of themagericht onderwijs, is muziek
de centrale inzet van de regeling.
Ongeveer een vijfde van de scholen combineert in de bovenbouw muziek met Engels, door
middel van de methode ‘Groove me’. Scholen vinden dit praktisch: “Het zijn twee vakken die
allebei niet bovenaan het prioriteitenlijstje staan en zo vang je twee vliegen in één klap.”
Een van de geïnterviewde scholen gebruikt voor wereldoriëntatie de methode “Alles in 1’,
waarin de kunstvakken geïntegreerd zijn. Een school die veel bezig is met ontdekkend en
ontwerpend leren, laat kinderen zelf muziekinstrumenten maken. Een aantal scholen noemt
het gebruik van liedjes als energizer tijdens de lessen, als dagopening of voor het leren van de
tafels bij het rekenen. Ook hebben verschillende scholen bij de kleuters liedjes geïntegreerd in
het dagprogramma, zoals bij het opruimen, eten, afscheid etc. De traditionele vernieuwingsscholen (Jenaplan, Montessori) in dit onderzoek wijken niet af van het algemene beeld. Wel
zien we op de Jenaplanschool meer vieringen, waarbij kunst een rol speelt.

Ouderbetrokkenheid

De meeste scholen hebben geen of nauwelijks beleid wat betreft het betrekken van ouders bij
het muziekonderwijs. Alle scholen nodigen ouders uit voor uitvoeringen of musicals. Ouders
komen hier naartoe. Op twee scholen is er een ouderorkest/koor dat soms voor de leerlingen
optreedt. Ook komen ouders weleens met een muziekinstrument in de klas. Op één school is
een muziekwerkgroep, waarin naast leerkrachten ook twee ouders zitting hebben. Scholen in
krimpregio’s ervaren dat ouders blij zijn met de mogelijkheden voor muzieklessen op school of
in de buurt. Bij de focusbijeenkomst voor scholen komt naar voren dat muziek een
mogelijkheid is om je te profileren als school: “Het is voor ouders van nieuwe leerlingen soms
echt een pré als je kunt zeggen dat je veel met muziek doet als school.”

Samenvatting

Scholen geven op uiteenlopende manieren inhoudelijke invulling aan de Impuls. De
doorgaande lijn realiseren zij vooral door het werken met een methode. Een verbinding tussen
het binnen- en buitenschoolse aanbod is nagenoeg afwezig. Wel bieden de meeste scholen
een variëteit aan naschoolse activiteiten, zoals een schoolkoor of –orkest, workshops, een
schoolmusical of muzieklessen. Vooral voor scholen met veel leerlingen met een zwakke
sociaal-economische status of scholen in een regio met beperkt cultureel aanbod is dit een
waardevolle aanvulling. In hoeverre muziek wordt verbonden met andere vakken is sterk
afhankelijk van de mate waarin de school haar onderwijs (soms) thematisch of projectmatig
vormgeeft. Is dit het geval, dan wordt muziek ‘meegenomen’.
Alle scholen hebben de regeling benut om nieuwe methoden en/ of instrumenten aan te
schaffen. De muziekpartner ondersteunt in het leren benutten van methode en materialen.
Vrijwel alle scholen combineren de deskundigheidsbevordering met het gezamenlijk met de
muziekpartner invullen van de lessen. Sommige scholen hebben een intensieve samenwerking
met de muziekpartner en hanteren een systeem van ‘voordoen - samen doen - nadoen’. Op
andere scholen is sprake van coaching aan de hand van observaties. Vrijwel geen enkele school
betrekt ouders bij de uitvoering van de Impuls. Een uitzondering hierop vormt de school waar
ouders in de muziekwerkgroep meedraaien.
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Welke succesfactoren en voorwaarden kunnen we afleiden uit de wijze waarop de scholen en
de muziekpartners de regeling uitvoeren?
Succesfactoren met betrekking tot de uitvoering
Er is bewust nagedacht over het al dan niet inzetten van een externe muziekdocent voor het
geven van de muzieklessen onder schooltijd.
Er is bewust nagedacht over de manier waarop de externe muziekdocent de lessen verzorgt
(alleen, samen met de leerkracht, afwisselend).
Er is een methode aangeschaft die zorgt voor een doorgaande leerlijn.
Er zijn muziekinstrumenten aangeschaft die passen bij de visie op muziekonderwijs van de
school.
Muziek maakt een integraal onderdeel uit van het curriculum en wordt – waar mogelijk –
verbonden met andere leerstofonderdelen.
De stem van de ouders is belangrijk, laat ze bijvoorbeeld participeren in een kunst- en
cultuur- of muziekwerkgroep.
Nodig ouders uit voor muziekactiviteiten op of buiten school om ze te betrekken bij het
muziekonderwijs.

3.3 Borging
Alle geïnterviewde scholen denken na over borging: hoe zorgen we ervoor dat het
muziekonderwijs na de Impuls een vaste plaats behoudt binnen de school? Scholen en
muziekpartners ondernemen hiervoor verschillende activiteiten.

Aanschaf methode en materialen

Het aanschaffen van een methode zien de scholen als belangrijk instrument voor borging: “De
vakdocent gaat misschien weg, maar de methode blijft. Met de methode kunnen we de
muzieklessen voort blijven zetten.” De methode vormt de basis van het muziekonderwijs en
waarborgt een doorgaande lijn. We zien dat de meeste scholen de muziekmethode niet alleen
aanschaffen, maar zij investeren ook in de implementatie. “Leerkrachten moeten er mee leren
werken en daar is vaak begeleiding en coaching bij nodig.” Een aantal scholen vindt dat naast
de methode ook goed en compleet materiaal een basisvoorwaarde is voor borging. “Je moet
genoeg instrumenten uit de kast kunnen pakken om de les te geven, (ontbreken van) materiaal
mag nooit belemmerend zijn.”

Opzetten leerlijn voor de school

Veel scholen zijn samen met de muziekpartner bezig om een doorgaande leerlijn op te stellen
voor de school, die zorgt dat er na de Impuls een plan klaar ligt met doelen en activiteiten per
leerjaar of per bouw. De leerlijnen kennen verschillende vormen. Soms is er alleen een
overzicht van doelen. Het komt ook voor dat aan de doelen “aftekenlijstjes” van activiteiten
gekoppeld zijn en er zijn scholen die een bestand van voorbeeldlessen samenstellen. Een
aantal scholen heeft een deel van de subsidie vrijgemaakt voor de inzet van de muziekpartner
hierbij. Het komt voor dat de muziekpartner een schooloverstijgend ‘bestand’ heeft waarin
scholen online op zoek kunnen naar lesuitwerkingen.
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Deskundigheidsbevordering groepsleerkrachten

Bij de verankering van het muziekonderwijs zien de scholen een grote rol weggelegd voor de
deskundigheidsbevordering van het team. De meeste scholen zijn het erover eens dat het geen
zin heeft om uitsluitend een externe muziekdocent alle lessen te laten geven. Het vaardiger
maken van leerkrachten garandeert een hogere kwaliteit van muziekonderwijs op de lange
termijn. Tegelijkertijd ziet men dat deze methode ook kwetsbaar is: er zijn op school nogal
eens personele wisselingen, waardoor de expertise zomaar uit de school kan verdwijnen.

Instellen van een werkgroep of ambassadeurs

Om te voorkomen dat het muziekonderwijs teveel van de externe muziekdocent of van één
persoon binnen de school afhankelijk is, kiezen sommige scholen voor een muziekwerkgroep,
een muziekteam of muziekambassadeurs. In een aantal gevallen is (een deel van) de
deskundigheidsbevordering specifiek op deze personen gericht: Hoe houd je muziek levend in
de school? Hoe blijf je het team enthousiasmeren? Het voordeel van het werken met
ambassadeurs binnen de school, is dat zij weten wat haalbaar is en wat niet.
Voor grote scholen is het gemakkelijker om een leerkracht taakuren voor muziek te geven dan
voor kleine scholen. Een team van slechts enkele leerkrachten heeft onderling veel taken te
verdelen, waardoor muziek er nog weleens bij inschiet. Een kleine school heeft daarentegen
weer andere voordelen: de lijntjes zijn een stuk korter en het is gemakkelijker om iedereen aan
te spreken en erbij te houden. Een ICC’er van een grote school: “Om in je eentje vijfentwintig
collega’s te blijven aanzwengelen, vraagt nogal wat tijd en energie.”
In enkele gevallen hebben muziekpartners bovenschoolse werkgroepen ingesteld. Zo is er een
muziekpartner die een cursus Soundtrap (digitaal componeerprogramma) aanbiedt aan
leerkrachten van verschillende scholen. Zijn intentie is een pool van Soundtrap-experts op te
richten, die regelmatig bij elkaar komt en een rol kan vervullen in het coachen van scholen die
met deze methode aan de slag willen.

De inzet van de muziekpartner afbouwen

Vrijwel alle scholen denken bewust na over de inzet van de muziekpartner gedurende de
looptijd van de Impuls, met als doel zich voor te bereiden op de tijd dat de muziekpartner er
niet meer is. Ten eerste zien we op bijna alle scholen dat de begeleiding afneemt in intensiteit.
Waar in het eerste jaar de muziekdocent bijvoorbeeld alle veertig schoolweken in de school
aanwezig is, is dat in het derde jaar nog maar tien weken. Ten tweede zien we dat de
begeleiding verandert van aard: waar in het begin vaak nog wordt ingezet op voorbeeldlessen
en echolessen, krijgt de muziekdocent later meer een rol als coach op afstand.

Betrekken van externe partners

Bij sommige scholen en muziekpartners speelt de gemeente en/of provincie een rol bij de
verankering van muziekonderwijs. Voorbeelden zijn:
- Een gemeente die de muziekpartner subsidieert voor het schrijven van lesbrieven.
- Een gemeente die samen met de scholen en muziekverenigingen een plan schrijft om
muziek een structurele plek te geven in het onderwijs en helpt bij de fondsenwerving.
- Een gemeente die de muziekcoördinator van het schoolbestuur betaalt.
- Een provincie die amateurverenigingen subsidie aanbiedt wanneer zij naschoolse
activiteiten organiseren op scholen.
- Een provincie die uitwisseling organiseert tussen scholen.
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Rol van de directie en de ICC’er

De muziekpartners zien de directeur als essentieel voor de borging. Deze heeft een spilfunctie
en een belangrijke rol in het motiveren en aanjagen van het team, desnoods door muziek een
verplichtend karakter te geven en een vaste plek op het rooster. Een muziekpartner merkt op
dat er op scholen veel wisselingen zijn in directieleden en personeel. Dat vormt een gevaar
voor de continuïteit: “Dan hebben we de aanvraag en het eerste subsidiejaar gedaan met een
enthousiaste directeur, komt er dit schooljaar een nieuwe directeur die niets in muziek ziet en
het liever uit het programma schrijft…” Hetzelfde geldt voor de inzet van ICC’ers: “Het kan
zomaar zijn dat een ICC’er ineens geen taakuren meer heeft, omdat de school anders de
formatie niet rond krijgt. De ICC’er is dan weer alleen leerkracht en heeft geen tijd meer voor
taken voor cultuuronderwijs.” Een Centrum voor de Kunsten: “Wij zijn daarom bezig een
borgingssysteem te ontwikkelen, waarin alle afspraken en activiteiten rond muziek op een
school worden vastgelegd. Zo kunnen we altijd verder, ongeacht personeelswisselingen”.

Tijdig en regelmatig evalueren

Een school: “Door steeds tussentijds te monitoren kunnen we sneller bijsturen en zorgen we
dat we op schema blijven. Dat is indirect van belang voor de borging: we weten nu veel beter
wat nodig is om muziek op deze school te behouden. Het feit dat leerkrachten zich nog steeds
erg onzeker voelen, ondanks de echolessen en digitale methode, laat ons zien dat we niet
zonder externe hulp kunnen na drie jaar.” Een muziekpartner van een andere school: “Ik ben
bewust bezig met evaluatie. Ik ben daarbij vooral aan het uitvogelen hoe het team in elkaar zit:
wie kan op deze school de kartrekker van het muziekonderwijs worden? Dit moet zo vroeg
mogelijk in de Impulsperiode duidelijk worden.” En een directeur: “Het tijdspad is krap, maar
neem de tijd en neem af en toe gas terug. In plaats van steeds maar doorrossen. Je wilt
eigenlijk meteen het totaalpakket uit de aanvraag realiseren. Je moet leren om af en toe stil te
staan en te kijken of bepaalde dingen wel of niet werken op je school.”
Vrijwel alle scholen evalueren de samenwerking met de muziekpartner. Er zijn echter grote
verschillen in hoe vaak en op welke manier dit plaatsvindt. Op ongeveer twee derde van de
scholen vindt evaluatie plaats tussen directeur en partner. Deze is vooral gericht op de
algemene tevredenheid en praktische en organisatorische zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de financiën of veranderingen in het rooster. Directeuren vertellen dat muziek vaker aan de
orde komt in de teamvergaderingen en zij deze input gebruiken in de terugkoppeling naar de
partner. Muziekpartners vinden dat de directeur vaak niet heel inhoudelijk betrokken is: “Er
wordt zelden gevraagd wat ik in de lessen doe en hoe de leerkrachten het doen. Directeuren
hebben echt niet altijd een idee welke leerkrachten lekker gaan en welke niet.”
In een aantal gevallen vindt evaluatie regelmatig plaats en is inhoudelijk van aard. Een school
vertelt bijvoorbeeld dat er iedere week afstemming is tussen de ICC’er en de twee
muziekdocenten: “Zij schetsen via de mail waarmee ze die week aan de gang gaan en koppelen
na afloop van de lessen terug hoe het is gegaan.” Een directeur: “Ik vraag de vakdocent iedere
week wat de lesvoorbereiding is en mail deze naar mijn collega’s. Ik evalueer altijd hoe haar
dag is geweest en of er bijzonderheden zijn.” Op twee scholen horen we dat aan het einde van
het eerste subsidiejaar een vragenlijst is uitgezet onder de leerkrachten om de tevredenheid
met het muziekonderwijs en de muziekpartner te peilen.
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Accent verleggen na de Impuls Muziekonderwijs

Tijdens de focusbijeenkomst voor scholen komt naar voren dat sommige scholen bewust niet
kiezen voor doorgaande aandacht voor muziekonderwijs: “Als er over drie jaar geen nieuw
potje voor muziek komt, gaan we gewoon wat anders doen. Drama of dans bijvoorbeeld.” Een
andere school: “Je hebt nu dadelijk drie jaar geïnvesteerd in muziek, dan is het ook leuk om
weer eens wat nieuws te doen als school.”

Samenvatting

Voor de scholen vormt de methode een belangrijke manier om muziekonderwijs te borgen.
Ook voldoende, complete en prikkelende materialen en instrumenten zijn een
basisvoorwaarde voor verduurzaming van het muziekonderwijs. Het merendeel van de scholen
geeft aan dat muziek steeds vaker een onderwerp is op de agenda van teamoverleg of bij
onderlinge gesprekken. In vrijwel alle aanvragen zit een bewuste afbouw van intensiteit van de
begeleiding.
De ontwikkeling van een leerlijn en het bewaken van kwaliteit is nogal eens een taak van de
muziekpartner. Zij hebben de expertise en zijn soms ook de constante factor. Het valt de
externe partijen op dat er sprake is van veel personeelswisselingen binnen het onderwijs. Dit
kan ingezette veranderingen, zoals de Impuls Muziekonderwijs, ondermijnen. Een oplossing
kan liggen in breder eigenaarschap. Niet één ‘best person’, maar een gezelschap van
ambassadeurs of een werkgroep. Wat de externe partijen ook opvalt, is dat de evaluatie en
kwaliteitsbewaking steviger en systematischer kan worden ingezet door de scholen.
Ook voor dit onderdeel, de borging, kunnen we uit de interviews en de focusbijeenkomsten
een aantal succesfactoren / voorwaarden afleiden.
Succesfactoren met betrekking tot de borging
Het aanschaffen én implementeren van een muziekmethode.
Het aanschaffen van voldoende instrumenten.
Het opzetten van een leerlijn voor de hele school.
Het documenteren van lessen en ze opslaan in een (digitaal) bestand, zodat ze ook voor
andere leerkrachten en in de jaren daarna beschikbaar zijn.
De muziektaken in een school niet bij één persoon beleggen, maar bij een werkgroep of een
aantal ambassadeurs.
De directeur is enthousiasmerend en faciliterend.
De ICC’er en de groepsleerkrachten krijgen ruimte in hun jaartaken voor muziekonderwijs.
De intensiteit van de begeleiding door de muziekpartner wordt afgebouwd tijdens de
looptijd van de Impuls.
Het betrekken van externe partijen voor (vervolg)subsidies (denk aan gemeente,
bedrijfsleven).
Regelmatig evalueren en op tijd behoeften voor de toekomst uitspreken.
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4.

Ervaren opbrengsten van de regeling
In dit hoofdstuk beschrijven we de veranderingen die de Impuls Muziekonderwijs teweeg heeft
gebracht bij scholen en muziekpartners. Ook hebben we de scholen gevraagd wat zij
verwachten te behouden als de Impuls na drie jaar voorbij is.
Alle scholen benoemen dat muziek door de Impuls weer een plek in de school heeft gekregen:
“Er wordt weer gezongen”, “Er is meer structurele aandacht voor muziek”, “Muziek is weer
meer dan een hobby van enkele leerkrachten”, “Ik realiseer me steeds meer dat een school
zonder muziek eigenlijk geen school is”, “De sfeer op school is verbeterd door muziek”. Dat
betekent dat door de regeling Impuls Muziekonderwijs muziek op de kaart is gezet op de
scholen die meedoen aan de regeling.
Ook zien de leerkrachten dat leerlingen opbloeien door de extra aandacht voor muziek: “Je ziet
soms een hele andere kant van leerlingen.” Een school voor speciaal onderwijs vertelt: “We
hebben sommige kinderen echt zien groeien gedurende het eerste schooljaar: van helemaal
niet mee willen doen aan het begin van het schooljaar, tot zachtjes meetikken bij een liedje
halverwege het schooljaar, tot meezingen aan het einde van het schooljaar.”
Tevens observeert men dat het niveau van bijvoorbeeld de musical veel hoger is geworden en
dat leerlingen beter zijn gaan zingen. Maar zoals een school zegt: “Daar is geen
meetinstrument voor en dus is het moeilijk aan te tonen.”
Om de opbrengsten van de Impuls preciezer te kunnen beoordelen bespreken we in dit
hoofdstuk de drie indicatoren voor kwalitatief goed muziekonderwijs:
1) Deskundigheidsbevordering van mensen die voor de klas staan
Groepsleerkrachten, vakleerkrachten en muziekdocenten hebben voldoende vaardigheden
en vertrouwen om goed muziekonderwijs te geven
2) Het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd
Er is sprake van een doorgaande leerlijn en een structurele samenwerkingspartner
3) Het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie
Binnenschools- en buitenschools muziekonderwijs zijn geïntegreerd en leerlingen vinden
gemakkelijk de weg naar buitenschoolse muziekactiviteiten

4.1 Deskundigheidsbevordering
Meer vaardigheden en vertrouwen, maar grote verschillen

Bijna alle scholen melden dat leerkrachten zich door de Impuls competenter zijn gaan voelen
in het geven van muzieklessen. Door de voorbeeldlessen en coaching hebben ze veel tips en
ideeën opgedaan en weten zij beter wat er mogelijk is. Ze werken aan hun vaardigheden en
durven de les te geven. De voorbereiding kost ze minder tijd en ze slaan minder vaak een
muziekles over. Dat laatste lijkt soms vooral een gedwongen keus, omdat muziek een vaste
plek op het rooster heeft en de muziekdocent in de klas komt.
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Een leerkracht: “Ik ben zelf echt a-muzikaal, ik merkte dat ik heel veel vaardigheden miste om
een leuke muziekles te kunnen geven, ik sloeg het snel een weekje over. Dat doe ik nu niet
meer. De lessen zien er door de hulp van de coaches hartstikke leuk uit en zijn bovendien leuk
om te geven. Vroeger durfde ik de muziekles alleen met de deur dicht te geven, nu staat de
deur gewoon open.”
Ondanks dat de gemiddelde leerkracht zich muzikaal competenter voelt, blijven er grote
verschillen. “Ik ga nooit kunnen wat de vakdocent kan.” Muziekpartners benadrukken hoe diep
dit gevoel geworteld zit en soms moeilijk om te buigen. Zij noemen in dit opzicht ook de
nadelige effecten van televisieprogramma’s als Idols en The Voice of Holland: “Het lijkt
daardoor of iedereen goed kan zingen, zelfs kinderen. Het legt de lat onterecht erg hoog.”

Competent genoeg?

Over de vraag of de leerkrachten competent genoeg zijn om zelf goede muzieklessen te geven,
verschillen de meningen. De focusgroep met muziekpartners vindt van niet: “Zeker de helft
van de leerkrachten niet”, “90% van de leerkrachten niet”. Maar ook hier is nuance nodig
volgens de geïnterviewden: “Je kunt ook niet meer verwachten, met zulk slecht
muziekonderwijs op de PABO”, “Het is een vak waar mensen vier jaar voor studeren”. “We
moeten van basisscholen geen kleine conservatoriumpjes willen maken.”
Waar de scholen en muziekpartners het over eens zijn, is dat leerkrachten moeten beseffen
dat muziekonderwijs op verschillende manieren en op verschillende niveaus gegeven kan
worden en dat ze een eigen invulling aan de les mogen geven. “Ze hoeven niet meteen een
lied te zingen voor de klas of muziek te componeren. Met de leerlingen naar muziek luisteren
of over muziek vertellen kan ook.” Een samenwerkingspartner vertelt: “Wij zijn verschillende
spelvormen aan het ontwikkelen waarmee leerkrachten op een laagdrempelige manier aan de
slag kunnen met muziek, een ‘Wie is de mol’ spel bijvoorbeeld.”

Positieve instelling

De muziekpartners vinden dat het in de meeste gevallen gaat om durven en een positieve
grondhouding: “Leerkrachten die er niets mee hebben, moet je in kleine stapjes uitdagen,
anders gebeurt er niks”. Het helpt volgens veel vakdocenten als leerkrachten zelf ervaren hoe
het is om voor de groep te staan. Bijvoorbeeld als ze tijdens een leerkrachtworkshop zelf een
stukje moeten spelen of zingen. “Dan pas valt de spanning er meestal echt af.” Een andere
school: ”Eerst moet de schroom weg, dan pas kun je aan de slag”.
Een mooie insteek zien we op een school waar de nadrukt ligt op het van elkaar leren: “De
deskundigheidsbevordering gaat over en weer: de leerkrachten leren hoe ze een leuke
muziekles kunnen geven, de muziekdocenten leren hoe ze het pedagogisch-didactisch kunnen
aanpakken met een groep leerlingen.”

Spreiding of concentratie bij een leerkracht?

We merken dat sommige scholen in een tweestrijd verwikkeld zijn: willen we dat in de
toekomst iedere leerkracht goede muzieklessen kan geven of beleggen we deze taak bij één of
enkele leerkrachten die de lessen voor de hele school verzorgen? Voor beide vormen worden
voor- en nadelen genoemd. Als voordelen voor concentratie bij één of enkele leerkrachten:
“Het is goed om binnen een team mensen aan te spreken op hun talenten”, “We willen in
iedere klas kwaliteit, dus dan moet je het muziekonderwijs niet bij slechte of ongemotiveerde
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leerkrachten beleggen” en “Het is veel efficiënter qua voorbereiding als niet iedere leerkracht
elke week zelf het wiel moet uitvinden.” Ook noemen scholen hier het gevaar van
personeelswisselingen. Wanneer slechts één of enkele leerkrachten muziekonderwijs kunnen
of willen geven en deze persoon verdwijnt van de school, dan is daarmee ook de
muziekexpertise verdwenen. Als voordeel voor muziekonderwijs door elke groepsleerkracht
ziet men: “Het geeft veel meer rust als de klas gewoon bij de eigen leerkracht blijft”. Overigens
is er een tussenoplossing. Omdat vrijwel elke school tegenwoordig duo-leerkrachten voor elke
groep heeft, hoeft niet elke leerkracht muziekonderwijs te geven. De duo’s kunnen onderling
afspraken maken.

Schooloverstijgend

Sommige muziekpartners verzorgen niet alleen deskundigheidsbevordering op een school,
maar ook voor meerdere scholen tegelijk. Denk bijvoorbeeld aan workshops, zang- of
gitaarlessen voor leerkrachten of uitleg rond het implementeren van een nieuwe methode.
Hierdoor krijgen scholen de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren,
zo geven de geïnterviewden aan.

Samenvatting

Leerkrachten geven met meer plezier en zelfvertrouwen muziekonderwijs. Zij slaan de
muziekles minder vaak over en durven nu meer, omdat ze scholing hebben gehad, meestal in
de vorm van coaching door een externe muziekdocent. Er is op veel scholen een meer
positieve houding ten opzichte van het geven van muziek. Tegelijkertijd ervaren de scholen
ook dat muziekonderwijs echt een vak is. De geïnterviewden vinden dat, als je echt wilt
inzetten op beter muziekonderwijs, er geïnvesteerd moet worden in de vooropleiding, dus de
Pabo. 8
In de focusbijeenkomsten komt ook ten aanzien van deskundigheidsbevordering de
toegevoegde waarde van meer uitwisselen van kennis en ervaring aan bod.
Wat zijn de succesfactoren / voorwaarden bij het onderdeel deskundigheidsbevordering?
Succesfactoren met betrekking tot deskundigheidsbevordering
Leerkrachten krijgen en voelen de ruimte om de muzieklessen op hun eigen manier en op
hun eigen niveau vorm te geven.
Leerkracht en muziekpartner staan open om over en weer van elkaar te leren.
Schooloverstijgende deskundigheidsbevordering stimuleert de onderlinge samenwerking en
uitwisseling tussen scholen.

4.2 Het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd:
doelen, doorgaande leerlijn en vaste samenwerkingspartner
Weet wat je wil bereiken

Alle scholen hebben doelen opgesteld voor muziekonderwijs, een voorwaarde van de regeling.
Niet altijd zijn dat specifieke doelen die met muziek te maken hebben, veelal gaat het om het
hebben van plezier in muziek. Een aantal muziekpartners vindt het heel belangrijk om met
8
Mede om die reden is er een subsidieregeling Professionalisering muziekonderwijs op pabo’s in het leven geroepen, zie:
www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/professionalisering-muziekonderwijs-pabo.html
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elkaar over leerdoelen te praten: “Het is goed om zelf na te denken over de doelen die je
nastreeft. Dat zou altijd het beginpunt moeten zijn: Wat wil je als team bereiken, maar vooral
ook: wat wil jij als individuele leerkracht bereiken?” Een andere muziekpartner vertelt: “Ik
begin de teamcoaching altijd met een SLO-quiz, met vragen als: wanneer moeten leerlingen
met een tamboerijn kunnen spelen? De meeste leerkrachten hebben geen idee. Maar het is
wel belangrijk als je echt wil sturen op kwaliteit.” Op één geïnterviewde school horen we het
tegenovergestelde geluid: “Eerst het team enthousiast aan de slag krijgen, dan pas is er basis
om te praten over doelen en leerlijnen.”

Doorgaande leerlijn

De geïnterviewde scholen zijn volop bezig met het ontwikkelen en implementeren van een
doorgaande leerlijn voor muziek. Bijna alle scholen hebben van de Impulsgelden een methode
aangeschaft, in de meeste gevallen een digitale methode. Scholen zijn hierover te spreken en
noemen de volgende voordelen:
- Het biedt houvast voor het geven van de les
- Het geeft inspiratie voor leuke liedjes en activiteiten
- Het bespaart voorbereidingstijd
- Het zorgt voor een doorgaande leerlijn, er zit een opbouw in over de leerjaren
- Het maakt niet uit als je zelf niet vaardig bent, de digitale les doet het werk
In een enkel geval klinkt er ook kritiek. Een muziekspecialist van één van de geïnterviewde
scholen is van mening dat de digitale methode Eigenwijs de groepsleerkracht niet aanzet om
zelf na te denken over goed muziekonderwijs.
De muziekpartners zijn over het algemeen te spreken over de methoden. Het geeft opbouw en
houvast. Hiermee is een doorgaande leerlijn beter dan voorheen gegarandeerd. Maar ook zij
vinden het, evenals de muziekspecialist die we hierboven aanhaalden, belangrijk dat de les
“persoonlijk” blijft. “Kijk hoe de les landt in je klas, zet de les af en toe stil en vul zelf aan.”
Verschillende muziekdocenten melden dat zij extra activiteiten hebben ontwikkeld om de
digitale methodes aan te vullen en beter te laten aansluiten bij de doelgroep. Zo is een school
die al verder was met het muziekonderwijs soms snel door de lessen uit 123Zing heen, vooral
vanwege het hoge niveau van de leerlingen. De vakdocent vult op deze school de methode aan
met verdiepingsopdrachten.
We merken dat een aantal scholen al bezig is met de volgende stap: ze gebruiken de methode
om een schooleigen leerlijn te ontwikkelen en in te voeren. Dat is iets wat de scholen meestal
oppakken met de samenwerkingspartner. In de focusgroep met muziekpartners blijkt dat bijna
iedere samenwerkingspartner hier mee bezig is. Men ontwikkelt een doorlopende leerlijn met
doelen en activiteiten per leerjaar of per bouw, die na afloop van de subsidie het raamwerk
vormt om het muziekonderwijs in de school vorm te geven.
De muziekpartners dringen aan op uitwisseling van deze leerlijnen: “Iedereen is los van elkaar
eigen leerlijnen, werkbladen en productkaarten aan het ontwikkelen, wat ontzettend zonde is
van alle tijd, energie en overheidsgeld. Eigenlijk zouden deze verplicht ontsloten moeten
worden, bijvoorbeeld via een online platform. Het niveau van het muziekonderwijs in
Nederland zou er zeker door omhoog gaan.”

De vaardigheden van leerlingen

Of leerlingen de SLO-doelen behalen of vaardiger zijn geworden in aspecten van muziek,
kunnen de meeste scholen niet aangeven. Dat heeft nogal eens te maken met het ontbreken
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van leerlingspecifieke muziekdoelen die verder gaan dan ‘plezier in muziek’. De
muziekpartners zien hier een taak voor zichzelf: “We mogen echt wel eisen stellen aan de
vaardigheden van leerlingen. Als je vanaf groep 1 met muziekonderwijs bezig bent, mag je
verwachten dat een leerling in groep 8 een ingewikkelde melodie kan spelen. Ik zie deze
verwachtingen niet terug bij leerkrachten, maar ik vind dat wij deze kwaliteit van het
muziekonderwijs moeten bewaken.” Een muziekdocent op een school: “Ik zie dat leerkrachten
het niveau van leerlingen ook moeilijk kunnen beoordelen. Als je zelf geen innerlijk gehoor
hebt voor muziek is dat ook heel lastig. Ik hoor meteen of een leerling zuiver zingt of niet.”
Vakdocenten en muziekpartners vinden het belangrijk dat leerkrachten en leerlingen de lessen
serieus nemen. Ze begrijpen dat leerlingen het soms gek of spannend vinden, maar
verwachten wel inzet. Zo is er verbazing over een leerkracht die tijdens de muziekles tegen een
leerling zegt: “Als jij niet leuk meedoet, dan ga je eruit. Dat gebeurt toch ook niet zo bij
rekenen?”
Tijdens de focusbijeenkomst herkennen de muziekpartners de conclusie dat scholen vinden
dat muziek vooral leuk moet zijn. Een focus op kwaliteit vinden zij echter minstens even
belangrijk. Een muziekdocent: “Ja, een goede les kan ook leuk zijn. Maar omgekeerd is een
leuke les niet altijd goed. Het gaat in de eerste plaats om het aanbieden van goede lessen.”
Muziekpartners begrijpen wel dat scholen vooral plezier belangrijk vinden bij muziek: “Er moet
al zoveel op de basisschool”.
Op een enkele school staat muziek op het rapport, al gaat het dan in alle gevallen om een
waardering van de inzet, niet van het niveau. Eén school pleit voor het inzetten van portfolio’s
bij muziek: “Om de ontwikkeling te volgen, niet om te toetsen. Met een portfolio kun je de
leerlijn beter in de gaten houden. Je kunt bijhouden wat een leerling al heeft gehad, en wat
nog niet. Zie het als een soort afstreeplijst die je naast de leerlijn kunt leggen.”

Tevredenheid met de samenwerkingspartner

Alle scholen werken in het kader van de muziekimpuls structureel met één of meer partners
samen, een voorwaarde bij de regeling. Zoals hierboven beschreven, kent de samenwerking
vele vormen en verschillen het aanbod en de inzet van de muziekpartner. Over het algemeen
zijn ervaringen van de scholen met de samenwerkingspartner positief. Ze krijgen leuke tips en
ideeën aangereikt en ze leren met de methode werken. “De vakdocent brengt iets in de school
wat we zelf niet in huis hebben.”
De scholen waarderen het eigentijdse aanbod van de muziekpartner. Blokfluitlessen zijn
vervangen door pop-, componeer- en DJ-lessen. “De Algemene Muzikale Vorming in de
onderbouw is steeds speelser van opzet en veel uitdagender geworden”. Ook proberen
sommige muziekpartners aan te sluiten op thema’s van de school: een speciaal geschreven lied
voor het Afrikathema bijvoorbeeld. De focusgroep van scholen herkent dit beeld: “Een
ouderwetse manier van lesgeven past niet meer bij de jeugd van tegenwoordig. Leerlingen
hebben liever iets los en iets moderns. Ze moeten niet het idee hebben als kleuters behandeld
te worden. Soundtracks maken, mixen achter draaitafels, daar ligt de toekomst.”

Het belang van een goede start

In een aantal gevallen zijn de ervaringen met de samenwerkingspartner (in eerste instantie)
minder positief dan verwacht. Er waren startproblemen, met name omdat er geen klik was
tussen de muziekpartner/docent en de school. “De docent die aan de school gekoppeld werd,
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wilde de lessen veel te klassikaal inrichten. Dat past niet bij de visie van onze school en onze
leerlingen zijn het niet gewend. Na een half jaar kregen we een nieuwe docent en hiermee is
er een veel betere klik.” Op twee scholen heeft de samenwerking een tijdje stil gelegen door
ziekte van de docent. De deelnemers aan de focusgroep voor scholen benadrukken dat een
structurele samenwerking niet vanzelfsprekend is: “Je moet er echt samen aan werken. Het
kan je als school zomaar ontglippen.”
Ook in de focusbijeenkomst met muziekpartners wijzen meerdere deelnemers op het belang
van een goede start. De muziekpartners zijn soms begonnen met een kick-off bijeenkomst op
de school om kennis te maken met het team, verwachtingen af te stemmen en een
vertrouwensband te creëren: “Leerkrachten moeten meegaan in het idee en het gevoel krijgen
dat ze er toe doen, dat ze het echt wel kunnen. Er zijn verschillende manieren en niveaus om
als leerkracht met muziek om te gaan. En vanuit een goede vertrouwensband kun je steeds
een stapje verder gaan.”

De vakdocent

Waar het bij de leerkrachten soms ontbreekt aan muzikale competenties, vinden scholen dat
het de muziekdocenten soms ontbreekt aan pedagogisch-didactische competenties. Zo zijn
muziekdocenten niet altijd gewend om voor een grote groep leerlingen te staan. Zeker als het
om een bijzondere doelgroep gaat. Een muziekpartner van een school voor speciaal onderwijs:
“Het was echt een sprong in het diepe, ik ben in het begin bang geweest of het wel ooit goed
zou komen. Ik heb echt moeten leren hoe je de leerlingen aanspreekt. De sfeer op school is
heel anders dan op de muziekschool. Hier worden kinderen veel strakker gehouden en wordt
er soms echt onvriendelijk met de leerlingen gecommuniceerd. Dat was ik niet gewend. We
hebben echt veel geleerd van de leerkrachten en samen gedragsregels voor de muzieklessen
opgesteld. Ook hebben we als muziekdocenten meegedaan aan de schoolbrede
trainingsdagen, bijvoorbeeld rond Positive Behaviour Support.”

Samenwerking niet structureel

Dat de samenwerking maar beperkt structureel van aard is, blijkt als we vragen wat er gebeurt
met de externe muziekdocent na afloop van de Impuls. Geen enkele school zegt de externe
muziekdocent vanuit eigen middelen te kunnen behouden. “Het enige waar we misschien wat
kunnen doen, is een leerkracht een taakstelling geven op muziek.” Veel scholen vrezen het
moment dat de vakdocent er niet meer is en vragen zich af of leerkrachten het
muziekonderwijs zelf kunnen en willen oppakken. “Zonder de inzet van experts kunnen we
niet de kwaliteit behouden die we nu aan het opbouwen zijn.” Dan gaat het niet alleen om de
muziekdocenten die de muzieklessen geven, maar ook om muziekdocenten die het schoolkoor
of schoolorkest begeleiden: “Daar heb je echt een vakdocent voor nodig, dat kun je niet van
een leerkracht vragen.”

Samenvatting

Met name de muziekpartners en de geïnterviewde muziekspecialisten wijzen op het belang
van heldere doelen. Bedenk vooraf: wat kan ik redelijkerwijs verwachten en wat wil ik
bereiken? De geïnterviewde scholen vinden het belangrijk om het muziekonderwijs dat via de
Impuls (verder) ontwikkeld is op school, te behouden. Zij zien daarvoor vooral heil in de
methode. Die biedt houvast en zorgt voor een doorgaande lijn. Een groot aantal
muziekpartners werkt aan de ontwikkeling van een bij de school passende leerlijn. Ook die
zorgt voor verankering. De deskundigheidsbevordering van het team moet eveneens zorgen
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voor continuïteit van het muziekonderwijs, ook als er geen extra budget meer beschikbaar is.
Minder zeker zijn de scholen over het vervolg van de samenwerking met de externe
muziekpartner. Zonder aanvullende financiële middelen zien de scholen weinig kans voor een
voortzetting van de samenwerking met de vakdocent. Tenslotte zou structurele uitwisseling
met andere scholen kunnen zorgen voor verankering. Op dit moment worden de inzichten en
resultaten niet met elkaar gedeeld.
Welke succesfactoren en voorwaarden kunnen we uit het onderzoek halen als het om het
structureel verzorgen van muziekonderwijs gaat?
Succesfactoren met betrekking tot structureel muziekonderwijs in de school
Leerkrachten stellen gezamenlijke doelen vast voor muziekonderwijs, voor de gehele school
en per groep / bouw.
Het werken met een methode garandeert een doorgaande leerlijn en biedt houvast en
inspiratie.
Leerkrachten worden ondersteund bij het implementeren van de methode.
Ontwikkel naast de methode een leerlijn voor de school, waarin doelen en activiteiten per
leerjaar of bouw geborgd worden. Dit kunnen school en muziekpartner eventueel samen
doen.
Zorg voor een bredere ontsluiting en uitwisseling van de ontwikkelde leerlijnen tussen
scholen en muziekpartners, bijvoorbeeld door middel van een online platform.
Durf als muziekpartner eisen te stellen aan leerkrachten, leerlingen en de kwaliteit van het
muziekonderwijs op de school.
De muziekpartner sluit aan bij de visie op leren en onderwijs van de school.

4.3 Het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en
buitenschoolse activiteiten
Er zijn mogelijkheden en leerlingen worden er op gewezen

Hoewel er in veel gevallen zowel binnenschoolse als buitenschoolse muziekactiviteiten
plaatsvinden, zien we hiertussen nauwelijks verbindingen. Wat er buiten schooltijd gebeurt,
staat los van wat er onder schooltijd gebeurt. Wel zien we dat door de komst van de
muziekpartner in de school de leerlingen makkelijk hun weg vinden naar de buitenschoolse
muziekeducatie. Leerlingen worden gewezen op de mogelijkheden, bijvoorbeeld door de
muziekdocent en er zijn posters en folders van de muziekschool in de school aanwezig.
Veel scholen hebben met middelen uit de Impuls een schoolkoor of schoolorkest buiten
schooltijd opgezet. Over het algemeen zijn de scholen heel tevreden over het aantal leerlingen
dat deelneemt. Scholen ervaren dat de stap voor deelname minder groot is als het koor of
orkest op de school zelf plaatsvindt: “Ouders hoeven niet te zorgen voor vervoer en de kosten
zijn meestal laag.” We horen ook andere manieren om de financiële drempel voor ouders te
verlagen. Op één van de geïnterviewde scholen vinden na schooltijd gitaarlessen plaats,
waarbij de leerlingen gebruik mogen maken van gitaren die met de Impuls zijn aangeschaft.
Ook is er een school die vanuit de Impuls de buitenschoolse lessen co-financiert, waardoor
leerlingen tegen een gereduceerd tarief muzieklessen kunnen volgen bij een Centrum voor de
Kunsten of muziekschool.
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Scholen en muziekpartners zijn voorzichtig met de conclusie dat er daadwerkelijk meer
leerlingen deelnemen aan muziekactiviteiten buiten de muren van de school. “Negentig
leerlingen volgden proeflessen op de muziekschool en maar zes werden daadwerkelijk lid.”
“Niemand is uiteindelijk bij de harmonie gegaan.” Het is wel belangrijk om hier te vermelden
dat de meeste muziekpartners aangeven ook niet om deze reden de samenwerking te zijn
aangegaan. We horen in de interviews en focusgroepen dan ook weinig initiatieven om in de
laatste twee jaar van de Impuls hier nog extra op in te zetten.

Belang van verbinding binnenschools-buitenschools verschilt per school

Scholen en muziekpartners zijn het erover eens dat het belang van buitenschoolse
muziekactiviteiten groter is op scholen in achterstandswijken waar kinderen van huis uit
minder in aanraking komen met kunst en cultuur. Het aanbieden van laagdrempelige
muziekactiviteiten kan voor deze kinderen het verschil maken. Een schoolkoor of schoolorkest
kan een manier zijn om van muziek een hobby te maken of dienen als opstapje naar de
muziekschool. Voor scholen “waar kinderen met de jaguar worden opgehaald om naar hockey
te gaan” geldt dit argument minder: “Deze ouders vinden vanzelf wel de weg als ze het
belangrijk vinden voor hun kind. En hebben bovendien de financiële middelen.”
Ook scholen voor speciaal onderwijs noemen de beperkte toegankelijkheid van reguliere
muziekscholen voor hun leerlingen als argument om als school zelf meer in te zetten op
buitenschoolse activiteiten. “Onze leerlingen hebben vaak negatieve ervaringen bij reguliere
sport- en muziekverenigingen. Ze zijn altijd de vreemde eend in de bijt, hebben snel ruzie of
onenigheid. En muziekclubjes voor kinderen met beperkingen zijn er nauwelijks. Het zou goed
zijn als wij daarom na schooltijd, maar wel op school, in zouden zetten op muzieklessen.
Praktisch gezien is dit lastig te organiseren: de leerlingen komen uit omliggende dorpen en
worden op vaste tijden met de busjes naar huis gebracht.”
Een ander voorbeeld komt uit de provincie Drenthe, waar de culturele voorzieningen minder
bereikbaar zijn voor de kinderen in dorpen. Daar is in het kader van de Impuls samenwerking
gezocht met de cultuurcoach van de Brede School en worden verschillende muziekactiviteiten
buiten schooltijd, maar wel op de school aangeboden.
Het aanbieden van buitenschoolse activiteiten op school heeft volgens de geïnterviewden een
positief effect op de wijkfunctie van de school: “Scholen zijn nu vaak nog te veel een vesting,
om drie uur gaat de deur en het speelplein op slot. Door muzieklessen na schooltijd op school
aan te bieden, komt de wijk de school binnen.”
Structureel muziekonderwijs: doorgaande lijn en een samenwerkingspartner
We zien dat veel scholen inzetten op een doorgaande leerlijn voor de school. Dat proberen
scholen niet alleen te bereiken door een methode en materialen aan te schaffen, maar ook
door samen met de muziekpartner een leerlijn op te stellen voor de school, waarin doelen en
bijhorende activiteiten zijn gedocumenteerd.
De muziekpartner speelt op alle scholen een belangrijke rol: deze brengt doorgaande lijnen
aan, stelt doelen, zorgt ervoor dat muziek op de agenda blijft, neemt koudwatervrees weg bij
leerkrachten en waarborgt de kwaliteit. Veel scholen maken zich zorgen over behoud van het
muziekonderwijs bij het verdwijnen van de muziekpartner uit de school. Ze vragen zich of ze
het alleen af kunnen. Slechts een enkele school is nu al concreet bezig met hoe de
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samenwerking na de Impuls gecontinueerd kan worden. Zij zijn bijvoorbeeld in gesprek met de
gemeente over subsidieverlening of proberen fondsen te werven.
Verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekactiviteiten
Hoewel op alle scholen zowel binnenschools als buitenschools muziekaanbod te vinden is, zijn
de verbindingen hiertussen nog niet vanzelfsprekend. We zien wel pogingen van scholen en
muziekpartners om het buitenschools muziekaanbod laagdrempelig aan te bieden,
bijvoorbeeld door het in de school te laten plaatsvinden, door de financiële bijdrage zo laag
mogelijk te houden of door een koppeling te maken met de BSO.

Samenvatting

De verbinding tussen binnen- en buitenschoolse muziekactiviteiten is voor de meeste
geïnterviewden geen belangrijk thema. Op het merendeel van de scholen is wel een naschools
aanbod waar goed gebruik van wordt gemaakt, maar doorverwijzing naar muziekscholen of
ander cultureel aanbod gebeurt maar zeer beperkt. Vooral in regio’s waar minder cultureel
aanbod is of bij een populatie waar de culturele horizon smaller is, ziet de school hier een taak
voor zichzelf. De Impuls wordt vooral benut om muziek de school in te halen en niet om
leerlingen in aanraking te brengen met een muzikaal aanbod van externe partijen.
Succesfactoren met betrekking tot de verbinding binnenschools-buitenschools
De muziekpartner kent de mogelijkheden voor buitenschoolse muziekactiviteiten en maakt
leerlingen hierop attent.
Buitenschoolse activiteiten binnen de muren van de school hebben een lage drempel voor
ouders en leerlingen (logistiek, financieel).
Het buitenschoolse aanbod is afgestemd op de leerlingenpopulatie van de school.
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