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Voorwoord 
 

In Nederland bezoekt 96 procent van de  jongeren  tussen twaalf en negentien  jaar nooit een 

klassiek concert (Vervoorn, 2003). Ik behoor zelf tot de 4 procent van de jongeren die wel naar 

klassieke concerten gaat. Als dochter van een musicus en balletdocente, was ik al van jongs af 

aan  te vinden  in de concertzaal.  Ik zou mijn  leven niet voor kunnen  stellen  zonder klassieke 

muziek.  

 

Wanneer ik in de concertzaal zit weet ik altijd zeker dat ik de gemiddelde leeftijd drastisch naar 

beneden haal. Waarom  zitten er alleen maar grijze mensen  in de  zaal? Waarom  zijn er niet 

meer  jongeren  die  profiteren  van  allerlei  kortingsacties?  Klassieke muziek  heeft  zoveel  te 

bieden en ik weet zeker dat er meer jongeren zijn die het leuk vinden. Het probleem is dat veel 

jongeren de weg naar de concertzaal niet weten te vinden. Educatie  is een mogelijke manier 

om de weg naar de concertzaal voor  jongeren zichtbaar te maken.  In mijn geval wezen mijn 

ouders me de weg naar de  concertzaal, maar wanneer ouders de weg niet weten,  kan het 

onderwijs een handje helpen.  

 

De afgelopen vijf tot tien jaar hebben medewerkers van concertzalen, ensembles en orkesten 

zich  gerealiseerd  hoe  belangrijk  educatie  is.  In  deze  periode  zijn  vele  educatieafdelingen 

opgericht en zijn vele ideeën bedacht en gerealiseerd. Mijn perfectionistische eigenschap zegt 

dat alles altijd beter kan en dat  is dan ook de  insteek van mijn scriptie. Hopelijk kan  ik  in de 

toekomst mijn passie voor klassieke muziek overbrengen op veel  jonge mensen zodat steeds 

meer mensen de weg naar de concertzaal weten te vinden.  

 

Maartje van Houtert 
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Samenvatting 
 

In  2003  bracht  slechts  zeven  procent  van  de  jongeren  tussen  12  en  19  jaar minstens  één 

bezoek aan een klassiek concert of opera/operette (Van den Broek, 2005). Medewerkers van 

orkesten,  concertzalen,  ensembles  en  operagezelschappen  hebben  zich  de  laatste  jaren 

gerealiseerd dat educatie een manier is om jongeren te interesseren voor klassieke muziek en 

een nieuw publiek te werven voor de toekomst. 

 

Met  dit  onderzoek  wordt  een  bijdrage  geleverd  aan  de  optimalisering  van  educatieve 

activiteiten van professionele klassieke muziekinstellingen voor  leerlingen van het voortgezet 

onderwijs. Door het bestuderen van  literatuur, casussen en het houden van  interviews  is een 

antwoord gevonden op de vraag:  

 

Welke  factoren  dragen  bij  aan  de  optimalisering  van  educatieve  activiteiten  van 

professionele  klassieke  muziekinstellingen  voor  leerlingen  van  het  voortgezet 

onderwijs?  

 

De  belangrijkste  reden  voor  professionele  klassieke  muziekinstellingen  om  educatieve 

activiteiten te organiseren voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, is jongeren kennis te 

laten maken met klassieke muziek. Een bijkomend voordeel  is dat een nieuw publiek wordt 

geworven voor de toekomst.  

 

Docenten  beschikken  niet  altijd  over  de  juiste  kennis  en  creatieve  vaardigheden  en musici 

hebben niet  altijd didactische  kwaliteiten. Om de optimalisering  van  educatieve  activiteiten 

van professionele klassieke muziekinstellingen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs te 

bereiken  is  het  belangrijk  dat  de  verschillende  organisaties  samenwerken.  Er  bestaat  niet 

zoiets als “de perfecte educatiemethode”. In dit onderzoek zijn een aantal factoren opgesteld 

die bijdragen aan de optimalisering van educatieve activiteiten. Deze factoren zijn op diverse 

educatieve  activiteiten  van  toepassing.  Onderstaande  conclusies  komen  overeen  met  de 

aanbevelingen voor de muziekinstellingen en het voortgezet onderwijs.  

 

Ten eerste  is het belangrijk dat alle deelnemende en organiserende partijen muziekeducatie 

serieus nemen. Zowel de school, als de docent, als de educatiemedewerker, als de culturele 

instelling,  als  de  musicus  moeten  zich  actief  en  met  enthousiasme  inzetten  voor 

muziekeducatie. Ten tweede is het van groot belang dat leerlingen goed worden voorbereid op 

een  klassiek  concert.  Klassieke  muziek  is  voor  hen  geen  vanzelfsprekende  kunstvorm  en 

behoeft daarom voorbereiding. De voorbereiding op een concert kan worden gedaan door een 

enthousiaste en deskundige docent of kan worden georganiseerd door een culturele instelling. 
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Ten  derde  is  het  belangrijk  dat  deelname  aan  educatieve  activiteiten  voor  leerlingen  niet 

eenmalig  is. Leerlingen krijgen een goed beeld van klassieke muziek wanneer ze op continue 

basis in aanraking komen met klassieke muziek. Ten vierde is het belangrijk dat de instellingen 

zich richten op datgene waar ze goed in zijn, namelijk het uitvoeren van klassieke muziek. Deze 

kerntaken mogen  op  speelse wijze worden  uitgevoerd,  zonder  concessies  te  doen  aan  de 

kwaliteit  van  het  product.  Tenslotte  is  het  belangrijk  dat  de  instellingen  een  afwisselend 

programma bieden, met een combinatie van actieve en receptieve participatie. Een workshop 

is een goede manier om jongeren kennis te laten maken met klassieke muziek.  
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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
 

Van de  jongeren tussen twaalf en negentien  jaar  in Nederland bezoekt 96 procent nooit een 

klassiek concert (Vervoorn, 2003). Culturele instellingen hebben zich de afgelopen vijf tot tien 

jaar gerealiseerd dat er  iets moet gebeuren om meer  jongeren  in de  concertzaal  te krijgen. 

Door diverse educatieve activiteiten te organiseren hopen ze dit te bewerkstelligen. Ondanks 

dat het gezin en het opleidingsniveau een grotere  rol spelen bij cultuurparticipatie op  latere 

leeftijd  dan  kunsteducatie,  kan  kunsteducatie bijdragen  aan  de  kennismaking met  klassieke 

muziek  en  eventueel  leiden  tot  cultuurdeelname  op  latere  leeftijd  (Ganzeboom,  1989; 

Ranshuysen, 1993b; Nagel, 1996). Kunsteducatie heeft namelijk het doel negatieve factoren te 

verminderen en mensen de middelen in handen te geven om zelf een gemotiveerde keuze te 

maken  in cultuurdeelname (Ensink, 1998). Alle kinderen zouden ooit met klassieke muziek  in 

aanraking moeten komen, zodat ze vervolgens op basis van wat ze hebben gezien en gehoord 

een keuze kunnen maken of ze vaker naar klassieke muziek willen  luisteren of niet. Wanneer 

ouders  hun  kinderen  niet  kunstzinnig  of  cultureel  opvoeden,  biedt  de  school  een 

herkansingsmogelijkheid (Ensink, 1998). 

 

Scholen zijn geen culturele instellingen en leerkrachten geen kunstenaars. Het onderwijs en de 

muzieksector  zijn  twee  verschillende  organisaties.  Docenten  beschikken  niet  altijd  over  de 

juiste  kennis  en  creatieve  vaardigheden,  terwijl  musici  niet  altijd  over  didactische 

vaardigheden beschikken. Het  is belangrijk dat de  twee organisaties hun krachten bundelen, 

elkaar  aanvullen en  samen educatieprojecten  creëren.  In dit onderzoek wordt gezocht naar 

factoren die bijdragen aan de optimalisering van deze educatieprojecten,  zodat  jongeren op 

een positieve manier in aanraking komen met klassieke muziek. 
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1.2. Doel en probleemstelling 

 

Het doel van dit onderzoek  is een bijdrage  te  leveren aan de optimalisering van educatieve 

activiteiten van professionele klassieke muziekinstellingen voor  leerlingen van het voortgezet 

onderwijs. De volgende vraag zal in het onderzoek centraal staan: 

 

Welke  factoren  dragen  bij  aan  de  optimalisering  van  educatieve  activiteiten  van 

professionele  klassieke  muziekinstellingen  voor  leerlingen  van  het  voortgezet 

onderwijs?  

 

Het  antwoord  op  deze  vraag  zal  worden  geformuleerd  in  de  vorm  van  een  aantal 

aanbevelingen  voor  professionele  klassieke  muziekinstellingen  en  voor  het  voortgezet 

onderwijs.  De  hoofdvraag  wordt  beantwoord  door  het  bestuderen  van  de  volgende 

deelvragen: 

 

Waarom  organiseren  professionele  klassieke  muziekinstellingen  educatieve 

activiteiten voor het voortgezet onderwijs?  

 

Om te onderzoeken hoe educatieve activiteiten van professionele klassieke muziekinstellingen 

kunnen worden geoptimaliseerd  is het belangrijk om  te weten welke  redenen professionele 

klassieke muziekinstellingen hebben om educatieve activiteiten te organiseren.  

 

Wat  doen  professionele  klassieke  muziekinstellingen  om  leerlingen  van  het 

voortgezet onderwijs te bereiken?  

 

Het  antwoord  op  deze  vraag  geeft  een  overzicht  van  verschillende  soorten  educatieve 

activiteiten. 

 

Aan  welke  criteria  moeten  educatieve  activiteiten  van  professionele  klassieke 

muziekinstellingen  voor  leerlingen  van  het  voortgezet  onderwijs  voldoen  om 

succesvol te zijn en hoe kunnen deze criteria effectief worden ingezet?  

 

Door middel van deze vraag wordt onderzocht welke  factoren bijdragen aan het succes van 

educatieve activiteiten van professionele klassieke muziekinstellingen voor  leerlingen van het 

voortgezet onderwijs. 
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1.3. Afbakening 

 

Het  onderzoek  richt  zich  op  educatieve  activiteiten  van  professionele  klassieke 

muziekinstellingen  voor  leerlingen  van  het  voortgezet  onderwijs1.  De  term  professionele 

klassieke  muziekinstellingen  omvat  de  Nederlandse  symfonieorkesten,  concertzalen, 

ensembles en operagezelschappen die zich op een professionele manier met klassieke muziek 

bezighouden.  De  amateurkunst  zal  buiten  beschouwing worden  gelaten.  Eerder  onderzoek 

beperkte  zich  vaak  tot  symfonieorkesten,  maar  ook  ensembles,  concertzalen  en 

operagezelschappen  spelen  een  grote  rol  in  de  organisatie  van  educatieve  activiteiten.  De 

term klassieke muziek wordt niet gebruikt  in de enge zin van het woord, muziek rond 1800, 

maar  in de brede  zin  van het woord,  als  tegenpool  van  lichte, populaire muziek  (Kunstbus, 

2008).  Centra  voor  wereldmuziek,  poppodia  en  jazzpodia  maken  geen  deel  uit  van  dit 

onderzoek.  

 

Er  liggen drie  redenen  ten grondslag aan de keuze voor klassieke muziek. Ten eerste maakt 

klassieke muziek  deel  uit  van  het Nederlands  cultureel  erfgoed.  Klassieke muziek  kent  een 

lange traditie  in Nederland en Europa en  leerlingen zouden kennis moeten hebben over deze 

muziekgeschiedenis.  Ten  tweede  is  klassieke muziek  een  complexe  kunstvorm  en  om  deze 

kunstvorm  te  kunnen  leren  waarderen  moeten  competenties  worden  aangeleerd.  Deze 

competenties  kunnen  worden  aangeleerd  door  middel  van  educatie.  Het  verwerken  van 

populaire muziek vereist weinig vaardigheden en dus weinig educatie (Ganzeboom, 1989). Ten 

derde sluit de populaire muziek aan bij de leefwereld van jongeren en bezoeken jongeren veel 

vaker een popconcert dan een klassiek concert. Het bezoeken van popconcerten heeft geen 

stimulans nodig in tegenstelling tot het bezoeken van klassieke concerten.  

 

Cultuurparticipatie kan worden gerelateerd aan  leeftijd en opleidingsniveau. Wanneer beide 

factoren  buiten  beschouwing  worden  gelaten,  zou  een  zeer  groot  onderzoeksgebied  het 

gevolg  zijn.  Dit  onderzoek  richt  zich  op  leerlingen  van  het  voortgezet  onderwijs,  zowel 

Havo/Vwo‐leerlingen  als  Vmbo‐leerlingen.  De  educatieve  activiteiten  die  in  dit  onderzoek 

besproken zullen worden zijn geschikt voor alle onderwijsniveaus. Middelbare scholieren zijn 

een  interessante  onderzoeksgroep  omdat  zij  een  sterke  aversie  hebben  tegen  klassieke 

muziek. Het is een kritische groep luisteraars en dit maakt het uitdagend om deze jongeren op 

een positieve manier  in aanraking  te  laten komen met klassieke muziek. De mening van de 

leerlingen  over  educatieve  activiteiten  van  culturele  instellingen  is  niet  onderzocht. Om  de 

mening  van  leerlingen  te onderzoeken  is  een  grootschalig onderzoek nodig  en  vanwege de 

beperkte tijd van deze masterscriptie was dit praktisch niet haalbaar. Tevens zegt Devos in zijn 

                                                            
1  ‘Educatieve  activiteiten  van  professionele  klassieke  muziekinstellingen  voor  leerlingen  van  het 
voortgezet  onderwijs’  worden  in  het  onderzoek  simpelweg  aangeduid  als  educatieve  activiteiten. 
Professionele klassieke muziekinstellingen worden simpelweg aangeduid als muziekinstellingen. 
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handboek voor  jongerenmarketing dat de mening van  jongeren niet overschat moet worden 

omdat hun kennis over kunst en cultuur meestal beperkt is (Devos, 2005). 

  

1.4. Relevantie 

 

Op 13 november 2007 presenteerde Anne Bamford het  rapport Netwerken en verbindingen: 

arts and cultural education in The Netherlands aan minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Uit haar onderzoek blijkt onder andere dat verder onderzoek nodig  is naar de 

banden van het onderwijs met de creatieve industrie.  

 

Many  of  both  schools  and  arts  organizations  interviewed  bemoaned  the  lack  of  objective 

research  and  evaluation  data.  (…)  Assessment  and  evaluation  are  important  aspects  of  all 

policy‐making. To  learn  from our mistakes – and,  indeed, to utilize our positive experiences – 

we need to evaluate initiatives. But this is far from always done (Bamford, 2007, p. 98‐99).  

 

Ook uit het onderzoek Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs, meting 2007 blijkt dat er 

behoefte is aan meer onderzoek naar de relatie tussen scholen en culturele instellingen: 

 

Meer  systematisch evaluatieonderzoek  (‘Towards a  culture of evidence’)  zou een belangrijke 

bijdrage  kunnen  leveren  aan  de  kwaliteitsverhoging  van  de  samenwerking  tussen  school  en 

cultuur (Oomen, 2007, p. 46). 

 

Deze uitspraken geven de relevantie en actualiteit van dit onderzoek aan. Wereldwijd blijkt 25 

procent van de culturele activiteiten voor kinderen beneden peil te zijn en ook  in Nederland 

kunnen nog verbeteringen worden aangebracht (Twaalfhoven, 2008a). Uit het artikel van Anita 

van Twaalfhoven ‘kunst waarderen – kun je dat leren’, blijkt eveneens dat de kwaliteit van de 

educatieve  activiteiten  hoog moet  zijn  omdat  kinderen  aversie  tegen  kunst  kunnen  krijgen 

wanneer de kwaliteit van kunsteducatie ondermaats  is (Twaalfhoven, 2007b). Bamford gaf  in 

haar onderzoek aan waarom het van belang  is dat educatieve activiteiten van hoge kwaliteit 

zijn:  

 

Quality  arts  education  programmes  have  impact  on  the  child,  the  teaching  and  learning 

environment,  and  on  the  community,  but  these  benefits were  only  observed where  quality 

programmes  were  in  place.  Inadequate  programmes  do  little  to  enhance  the  educational 

potential of  the  child or build  first‐rate  schools. Poor quality programmes are detrimental  to 

children’s creative development and adversely effect teacher confidence and the participation 

of cultural agencies (Bamford, 2007, p. 169). 
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Kwalitatief  hoogstaande  educatieve  activiteiten  hebben  tot  gevolg  dat  jongeren  op  een 

succesvolle manier met klassieke muziek in aanraking komen. Door in dit onderzoek te streven 

naar  de  optimalisering  van  educatieve  activiteiten  zal  de  kwaliteit  van  de  educatieve 

activiteiten toenemen. 

 

1.5. Leeswijzer 

 

Om  tot  de  beantwoording  van  de  onderzoeksvraag  te  komen  wordt  in  hoofdstuk  2  een 

theoretisch kader opgesteld. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 besproken welke methodologie 

gevolgd  is  in  het  onderzoek.  In  hoofdstuk  4 worden  de  bevindingen  van  de  interviews  en 

casussen geanalyseerd en  in hoofdstuk 5 volgen de conclusie en discussie. Het verslag wordt 

afgesloten  met  aanbevelingen  voor  professionele  klassieke  muziekinstellingen  en  het 

voortgezet onderwijs en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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2. Theoretisch kader 
 

2.1. Het belang van muziekeducatie 

 

De waarde  van  kunst  is  vooral  intrinsiek.  Je  luistert  naar muziek  omdat  je  het mooi  vindt. 

Vervolgens doet die muziek  van alles met  je:  je  krijgt er energie  van of het ontspant  je, het 

maakt  je  vrolijk,  bedroefd  of  het  geeft  je  zelfvertrouwen  (Anne  Bamford,  in:  Twaalfhoven, 

2008a, p. 39). 

 

Kunst is namelijk niet alleen een medium dat mogelijkheden biedt voor zelfexpressie, het biedt 

ook een venster op de werkelijkheid. We verwachten dat een kind door cultuureducatie zich 

beter leert verhouden tot de eigen omgeving (George Lawson, in: Geldermans, 2008a, p. 9). 

 

Maar voor mij geldt vooral dat kunst en cultuur het  leven kleur geven. Het schoolleven moet 

prettig  zijn  en  aandacht  voor  kunst  en  cultuur  kunnen  daar  een  bijdrage  aan  leveren  (Kees 

Visschedijk, in: Geldermans, 2008b, p. 80). 

 

Bovenstaande  citaten  geven  het  belang  van  kunst(educatie)  weer.  Ieder  zal  op  zijn  eigen 

manier naar het belang van kunsteducatie kijken. Dat kunst een belangrijke  rol  speelt  in de 

opvoeding van een kind wordt door de meeste mensen bevestigd. In deze paragraaf wordt de 

cultuurparticipatie  van  jongeren  onderzocht  en  wordt  gekeken  naar  het  belang  van 

muziekeducatie volgens culturele instellingen en de Nederlandse politiek. 

 

2.1.1. Cultuurparticipatie: jongeren en klassieke muziek 

 

De  opkomst  van  de  jongerencultuur  en  popmuziek,  de  grotere  rol  van  de  media,  de 

veranderende  opvoedingsidealen,  het  gelaagde  cultuurbegrip  en  de  multiculturele 

bevolkingssamenstelling  hebben  de  belangstelling  voor  de  hoge  kunsten  bij  jongeren  niet 

bevorderd.  Is  de  deelname  van  jongeren  aan  gevestigde  cultuurvormen  gering,  klassieke 

muziek spant de kroon: 96 procent van de jongeren tussen 12 en 19 jaar in Nederland bezoekt 

nooit een klassiek concert (Vervoorn, 2003). 

 

Klassieke muziek is niet populair onder jongeren. Regelmatig wordt in de media gesuggereerd 

dat  steeds minder mensen  naar  de  traditionele  cultuuruitingen  gaan, waaronder  klassieke 

muziek.  Van  den  Broek,  Huysmans  en  De  Haan  deden  onderzoek  naar  trends  in  de 

belangstelling voor kunst en cultureel erfgoed. Zij concludeerden dat er  in de periode 1983‐

2003 met betrekking tot het bezoek aan een klassiek concert sprake is van een stijging van zes 
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procent, gebaseerd op het percentage van alle geënquêteerden (niet specifiek jongeren) die in 

de voorafgaande twaalf maanden minstens één bezoek aan een klassiek concert brachten (Van 

den  Broek,  2005). Uit  het  onderzoek  van  De  Haan  en  Knulst  naar  de  veranderingen  in  de 

belangstelling voor beeldende kunst en podiumkunst  in de periode van 1983  tot 1995 blijkt 

eveneens geen afname onder  jongeren  in de belangstelling voor klassieke muziek  (De Haan, 

2000). Echter het bezoek aan klassieke concerten door jongeren  is en blijft minimaal. In 2003 

bracht slechts zeven procent van de  jongeren tussen 12 en 19  jaar minstens één bezoek aan 

een  klassiek  concert of opera/operette  in de  twaalf maanden  voorafgaand  aan de  enquête 

(Van den Broek, 2005). 

 

Waarom  bezoeken  jongeren  geen  klassieke  concerten?  Volgens  de  levensfasehypothese  is 

men  voor het  vijfenveertigste  levensjaar  te druk met  studie, werk en  kinderen. Daarna  zou 

men weer meer  tijd  hebben  voor  het  bezoeken  van  traditionele  cultuuruitingen  (De Haan, 

2000). Het  lijkt er echter op dat de  levensfasehypothese niet  langer opgaat. Uit verschillende 

onderzoeken blijkt dat er eerder sprake  is van de socialisatie‐ en concurrentiehypothese  (De 

Haan, 2000; Van den Broek, 2000; Van den Broek, 2005). De  socialisatiehypothese betekent 

dat de generaties die na 1960 zijn opgegroeid, cultureel anders  ‘geprogrammeerd’ zijn. Deze 

programmering  heeft  ervoor  gezorgd  dat  de  jongere  generaties  niet  de  benodigde 

vaardigheden  voor  traditionele  cultuur  hebben  ontwikkeld  (De Haan,  2000).  Jongeren  gaan 

meer  met  leeftijdsgenoten  om;  de  invloed  van  ouders  neemt  af;  er  zijn  steeds  meer  op 

jongeren  gerichte  vrijetijdsvoorzieningen  en  jongeren  hebben  een  eigen  kamer met  eigen 

apparatuur waardoor ze  in staat zijn zich in hun eigen smaakuniversum terug te trekken (Van 

den Broek, 2000). De voorkeur voor populaire cultuur  is niet  langer een kwestie van jeugdige 

onbezonnenheid,  maar  met  het  ouder  worden  blijft  de  voorkeur  voor  populaire 

cultuuruitingen  bestaan  (Van den Broek,  2005). De  concurrentiehypothese  betekent  dat  de 

cultuurparticipatie  te  lijden  heeft  onder  de  toegenomen  concurrentie  van  andere 

vrijetijdsbestedingen  (De  Haan,  2000).  Letty  Ranshuysen  (socioloog,  gespecialiseerd  in 

onderzoek naar cultuurdeelname) bespreekt het boek van Van den Broek en De Haan Cultuur 

tussen competentie en competitie en stelt: “er is niet alleen steeds meer te doen op het gebied 

van  kunst  en  cultuur, ook het  aanbod op  gebied  van  sport,  recreatie  en  amusement  groeit 

enorm” (Ranshuysen, 2001).  

 

Door middel  van  educatie  kunnen we proberen  jongeren meer waardering  voor,  en  kennis 

over  traditionele kunstuitingen bij  te brengen. Volgens de  informatieverwerkingstheorie van 

Ganzeboom wordt de  kans dat  jongeren  zelf  kunst bezoeken namelijk  vergroot wanneer  ze 

meer kennis en ervaring hebben opgedaan met kunstinstellingen. Deze kennis kan zowel thuis 

als op school worden opgedaan. Eveneens vergroot kennis van kunst de waardering voor kunst 

(Ganzeboom, 1989). Uit het onderzoek van Nagel naar de effecten van kunsteducatie  in het 

voortgezet  onderwijs  blijkt  dat  leerlingen  door  het  kunstzinnige  vak  meer  waardering  en 

begrip  voor  kunst  krijgen.  Leerlingen met  het  examenvak muziek  kunnen  door  kennis  van 
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muziekgeschiedenis  en  hun  ervaringen  in  het  luisteren  naar  verschillende  muziekvormen 

genieten van complexere vormen van muziek, bijvoorbeeld de klassieke muziek (Nagel, 1996). 

 

2.1.2. Het belang van muziekeducatie bij verschillende professionele 

klassieke muziekinstellingen 

 

Wat echt een gevaar is voor het voortbestaan van klassieke muziek, is het gebrek aan educatie. 

Niemand leert naar muziek luisteren. (…) Wij leren onze kinderen niets (Dirigent Kurt Masur, in:  

Nagan, 1999).  

 

Educatie is een manier om jongeren kennis te laten maken met klassieke muziek en een nieuw 

publiek te werven voor de concertzalen. Instellingen uit de professionele muzieksector spelen 

zelf  een  grote  rol  bij  het werven  van  dit  nieuwe  publiek.  In  het  NRC  Handelsblad  van  26 

oktober  2007  is  te  lezen  dat  zelfs  het  eerbiedwaardige  en  wereldberoemde 

Concertgebouworkest  er  niet  aan  ontkomt  zich  ook  buiten  het  Concertgebouw  actief  te 

bemoeien  met  de  muzikale  opvoeding  van  de  Amsterdamse  schooljeugd  en  die  met 

workshops en concertbezoek  in aanraking te  laten komen met orkestmuziek. Marga Helmich, 

hoofd educatie van het Concertgebouw, zegt in het vakblad Kunstzone van juli/augustus 2007 

het  volgende  over  de  educatieve  activiteiten:  “Ik  vind  dat  leerlingen  een  sprankje moeten 

meekrijgen  van het orkest, dat wereldberoemd  is  en  van het  gebouw dat  zo’n  fantastische 

akoestiek  heeft”  (De  Vreede,  2007,  p.  25).  Stijn  Schoonderwoerd  (directeur  van  het 

Nederlands Philharmonisch Orkest  en het Nederlands Kamerorkest) beschrijft  in Het Parool 

“(…) orkesten [zijn] als de kolenmijnen van de cultuurindustrie: te duur, hopeloos ouderwets 

en gedoemd  te verdwijnen.  (…) De orkesten hebben hier zelf aan bijgedragen. Want hoewel 

klassieke  muziek  voor  nieuwe  generaties  minder  vanzelfsprekend  werd  en  het  trouwe 

concertpubliek  verouderde,  gedroegen  de  orkesten  zich  niet  zichtbaar  anders” 

(Schoonderwoerd,  2004).  In  hetzelfde  artikel  stelt  Schoonderwoerd  dat  op  het  gebied  van 

educatie  keer  op  keer  de  kracht  van muziek  als  universele  en  samenbindende  taal  blijkt. 

Communicatie,  sfeer  en  prijs  zijn  factoren  die  jongeren  tot  een  concertbezoek  kunnen 

stimuleren,  de  inhoud  is  echter  het  belangrijkst  (Vervoorn,  2003).  Directeurvoorzitter 

Oostvogel  van  het  Rotterdamse  concert‐  en  congresgebouw  De  Doelen  besteedt  in  Trouw 

aandacht  aan  zijn  educatief  beleid:  “Om  het  publiek  te  verjongen  zullen  ook  speciale 

muzieklessen worden ontwikkeld voor de scholen. Kinderen krijgen op school nog heel weinig 

mee  op  het  gebied  van  muziek”  (Oostvogel,  2006).  Dit  citaat  laat  zien  dat 

orkesten/concertzalen het mede  als hun  taak  zien de  jeugd muzikaal op  te  voeden; dat de 

professionele muziekwereld geen hoge pet op heeft van het huidige muziekonderwijs en dat 

de orkesten/concertzalen educatieve activiteiten organiseren om een nieuw en jong publiek te 

trekken. Volgens Rene Jonker (musicus, trainer) gaat het om “het overdragen van het plezier 

dat je kunt beleven door samen muziek te maken, en dat je dat kunt leren door het te doen”. 
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Volgens Jonker wordt er in het muziekonderwijs te weinig gemusiceerd terwijl jongeren sneller 

bij  de  kern  van  de  muziek  raken  door  het  zelf  te  doen  (Jonker,  2005).  Lex  Prinzen, 

educatiemedewerker  van  het Nationale  Toneel  zegt  over  educatieve  activiteiten:  “jongeren 

hoeven  een  voorstelling  niet  per  se mooi  te  vinden,  als  de  interesse maar  gewekt  is”.  In 

hetzelfde artikel gaat Renée Mars, werkzaam bij de steunfunctie‐instelling Kunst en School  in 

Vleuten,  in  op  de  vraag  waarom  kunstinstelling  educatieve  activiteiten  organiseren: 

“professionele kunstinstellingen gaat het erom jongeren kennis te laten maken met kunst. Het 

kunstwerk  staat op  zich en het doel  is om  jongeren op  te voeden  in de  kunsten”  (Lingsma, 

1996). Ed van Kesteren van de Schouwburg Gouda deelt deze mening, volgens hem gaat het 

om kinderen de kans te geven over de drempel van de schouwburg te stappen. Als ze achttien 

jaar  zijn  kunnen  ze  vervolgens  een  objectieve  keuze maken wat  ze wel  of  niet  interessant 

vinden. Van  Kesteren  vindt het  belangrijke  dat  jongeren de  keuze om wel of niet naar het 

theater te gaan maken op grond van hun ervaringen en niet op grond van het vooroordeel dat 

het theater te elitair zou zijn (Lingsma, 1996).  

 

Uit  de  Monitor  cultuureducatie  voortgezet  onderwijs  blijkt  dat  culturele  instellingen  het 

belangrijk vinden om leerlingen kennis te laten maken met kunst en cultuur. Het kennismaken 

met  kunst  en  cultuur  blijkt  eveneens  het  belangrijkste  doel  te  zijn  van  de  scholen.  Verder 

willen culturele instellingen maatschappelijk vorming of binding met de omgeving bevorderen 

en willen  ze een  intermediair  zijn  tussen  scholen en kunst en  cultuur  (Oomen, 2007).  In de 

Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs  is onderzoek gedaan naar de positieve effecten 

van cultuureducatie volgens culturele partners. 
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  Ja,  ik  zie 
effect 

Nee,  ik  zie 
geen effect 

Effecten op leerling‐ en groepsniveau 

Leerlingen hebben meer plezier, ze zijn trots  92%  8% 

Leerlingen beschikken over meer kennis en vaardigheden op het gebied van 
kunst en cultuur 

87%  13% 

Leerlingen beschikken over meer verbeeldingskracht en originaliteit  79%  21% 

Leerlingen  beschikken  over  betere  communicatieve  en  expressieve 
vaardigheden 

75%  25% 

Leerlingen hebben een positiever zelfbeeld  72%  28% 

Leerlingen werken beter samen  66%  34% 

Leerlingen  hebben  meer  denkvaardigheden  (concentratie,  oplossen  van 
problemen) 

57%  43% 

Leerlingen passen kennis en vaardigheden beter toe in andere vakgebieden  51%  49% 

Effecten maatschappij 

Leerlingen gaan bewuster om met hun sociale en culturele omgeving (o.a. met 
culturele diversiteit) 

74%  26% 

Cultuurparticipatie  is gestegen:  leerlingen nemen  in hun vrije  tijd vaker deel 
aan activiteiten van onze instelling (cursussen, bezoek voorstelling, etc.) 

64%  36% 

Fig. 1. Positieve effecten van cultuureducatie volgens culturele partners (Oomen, 2007, p. 33). 

 

Zowel het doel om  jongeren kennis te  laten maken met cultuur en ze meer waardering voor 

cultuur  bij  te  brengen  als  het  doel  om  nieuw  publiek  te  werven  wordt  volgens  de  tabel 

bewerkstelligd.  

 

Concluderend kan worden gesteld dat muziekinstellingen twee belangrijke doelen hebben om 

educatieve activiteiten te organiseren. Ten eerste een commercieel doel, namelijk het werven 

van een nieuw publiek en ten tweede een artistiek doel, namelijk jongeren kennis laten maken 

met klassieke muziek. Deze twee doelen zijn nauw met elkaar verbonden. Het artistieke doel is 

het middel om het commerciële doel te bereiken: wanneer jongeren in aanraking komen met 

klassieke muziek bestaat de kans dat ze op latere leeftijd vaker concerten bezoeken. 
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2.1.3. Kunsteducatie en politiek 

 

De vorm en inhoud van cultuureducatie worden sterk door het overheidsbeleid beïnvloed (Van 

den Broek, 2000).  In de politiek neemt de aandacht voor kunsteducatie de  laatste  jaren toe. 

Denk bijvoorbeeld aan het Actieplan Cultuurbereik, het project Cultuur en School en het hier 

opvolgende nieuwe cultuurbeleid van minister Plasterk ‘Kunst van het Leven’. 

 

Het zelf beoefenen en ervaren van cultuur is de basis van het culturele leven. Amateurkunst is 

hierbij van groot belang. Juist jongeren moeten opgroeien met cultuur, dit legt de basis voor de 

waardering van en ontvankelijkheid voor cultuur op  latere  leeftijd. Drempels moeten worden 

weggenomen, het historisch bewustzijn vergroot (Plasterk, 2007, p. 14). 

 

Met deze tekst opent het hoofdstuk over cultuurparticipatie in het cultuurbeleid van minister 

Plasterk.  Het  kabinet  heeft  in  het  regeerakkoord  een  stevige  ambitie  uitgesproken  op  het 

gebied van  cultuureducatie. Een brede  culturele basis wordt gezien als voorwaarde voor de 

ontplooiing van  talent. Extra aandacht voor cultuureducatie op school  is noodzakelijk omdat 

de  school  een  herkansingsmogelijkheid  biedt  voor  jongeren  die  thuis  niet  met  cultuur  in 

aanraking komen. De Amsterdamse cultuurwethouder Gehrels erkent, naar aanleiding van het 

muziekproject  op  drie  zwarte  scholen  in  de  Bijlmer,  het  belang  van  muziekonderwijs: 

“muziekonderwijs  is,  als  aanvulling  op  het  cognitieve  proces  op  school,  een  complexe  en 

belangrijke manier van  leren. Door samen te spelen  leer  je naar elkaar  luisteren. Daar heb  je 

de rest van je leven profijt van, ook buiten de muziek” (Spel, 2007).  

 

2.2. Educatieve activiteiten 

 

2.2.1. Samenwerkingsprojecten tussen scholen en culturele instellingen: 

een korte geschiedenis2 

 

Samenwerkingsprojecten tussen scholen en culturele instellingen zijn niet nieuw. Direct na de 

Tweede  Wereldoorlog  ontstaan  er  diverse  initiatieven  en  organisaties  op  het  gebied  van 

kunsteducatie,  bijvoorbeeld  de muziekluisterlessen  voor  de  hoogste  klassen  van  de  lagere 

scholen in Amsterdam en de oprichting in 1954 van Stichting Het Schoolconcert. Het doel van 

deze organisaties was het toegankelijk maken van de traditionele kunstuitingen voor een groot 

publiek.  In  de  jaren  zestig  en  zeventig  worden  de  organisaties  geprofessionaliseerd  en 

                                                            
2 Gebaseerd  op:  Oomen,  Claudia,  e.a., Monitor  cultuureducatie  voortgezet  onderwijs,  meting  2007, 
Utrecht: UPS, november 2007, p. 41‐46. 
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ontstaan  er  speciale  educatie  afdelingen  van  musea,  theater‐  en  dansgezelschappen  en 

symfonieorkesten. Het aanbod wordt steeds breder en Stichting Het Schoolconcert verbreedt 

bijvoorbeeld het klassieke aanbod tot jazz, muziektheater en volksmuziek. Naast kunstgerichte 

doelstellingen worden persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen steeds belangrijker. In 

de  jaren  tachtig keert men echter weer  terug naar de kunstgerichte doelstellingen.  In 1983 

wordt het Landelijke Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming (LOKV) opgericht om een 

duidelijk  cultuurbeleid  en  aanbod  voor het onderwijs  te bewerkstelligen.  Integratie  van het 

culturele aanbod  in het reguliere schoolprogramma  is echter nog niet bereikt.  In 1996 wordt 

het  project  Cultuur  en  School  opgericht  door  het  ministerie  van  OCW  met  als  doel  het 

ontwikkelen van duurzame relaties tussen culturele organisaties en scholen en het versterken 

van  cultuur  in  het  reguliere  onderwijs.  In  1998  wordt  het  verplichte  vak  Culturele  en 

Kunstzinnige Vorming 1 (CKV1) ingevoerd: cultuurdeelname als vak met als doel leerlingen een 

gemotiveerde keuze  te  leren maken uit activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Het 

vak  betekende  ook  de  introductie  van  de  kunstcoördinator  die  moet  optreden  als 

organisatorische en  inhoudelijke teamleider van CKV1. Vanaf 2000 wordt gestreefd naar een 

vraag gerichter aanbod vanuit het onderwijs. Er ontstaan  zogenaamde  cultuurprofielscholen 

die zich onder andere kenmerken door structurele samenwerking met culturele instellingen.  

 

De  samenwerking  tussen  scholen  en  culturele  instellingen  kent  een  lange  geschiedenis. De 

intensiteit en de verankering van  culturele activiteiten  in het onderwijs  zijn  toegenomen en 

het aanbod  is enorm gegroeid.  Jongeren kennis  laten maken met kunst en  cultuur voert bij 

scholen en instellingen over vrijwel de gehele periode de boventoon.  

 

2.2.2. Verschillende soorten educatieve activiteiten 

 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de diverse soorten educatieve activiteiten.3 

 

CKV concert 

In de lessen Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) maken de leerlingen van het voortgezet 

onderwijs kennis met diverse kunstdisciplines, waaronder ook klassieke muziek. Verscheidene 

orkesten  stellen  een  serie  concerten  samen  die  uitermate  geschikt  zijn  voor  middelbare 

scholieren. De  leerlingen krijgen vaak korting op de  concerten en kunnen betalen met CKV‐

vouchers. De concerten die zijn geselecteerd voor CKV‐leerlingen zijn meestal gerelateerd aan 

een  thema.  In  de  formule  voor  het  voortgezet  onderwijs  "Wat  nou?…  Klassiek!"  van  Het 

Gelders Orkest wordt dieper op onderliggende  thema’s  ingegaan. Thema's die de afgelopen 

                                                            
3 Deze  paragraaf  is  gebaseerd  op  de  doctoraalscriptie muziekwetenschap  van  Philip  Fruytier  (2005), 
Educatie  en  de Nederlandse  Symfonieorkesten.  Een  inventarisatie  van  educatieve  activiteiten  van  de 
orkesten en op websites van diverse professionele klassieke muziekinstellingen. 
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jaren aan bod kwamen, zijn 'filmmuziek', 'oorlog en vrede' en 'liefde en verlangen'. Dit seizoen 

is het thema 'muziek en Oosterse passie'. 

Multimediaal concert 

Een multimediaal  concert  betekent  dat  er  verschillende  buitenmuzikale  elementen  aan  het 

concert worden  toegevoegd. Denk hierbij aan het  toevoegen van  filmfragmenten of  theater 

aan de muziek of het maken van cross‐overs. Het project ‘Enjoy yourself’ van het Nederlands 

Promenade Orkest  is  een  goed  voorbeeld  van het  toevoegen  van populaire  elementen  aan 

klassieke muziek. In de voorbereidende fase kregen de jongeren informatief lesmateriaal in de 

vorm van een  lesboekje en een  lesvideo. Vervolgens konden de  leerlingen kiezen uit diverse 

workshops:  streetdance,  rap,  compositie  of  vj.  Daarna  werd  bepaald  welke  leerlingen  live 

mochten optreden  tijdens het  concert. Ten  slotte  vond het  concert plaats  in poppodia met 

staanplaatsen en een bekende presentator. Het repertoire was een mix van klassieke muziek, 

een cover van een R&B of  raphit en nieuwe composities, bijvoorbeeld de bekende hit Enjoy 

yourself van de rapper A+ uit New York waarin het beroemde herkenningsthema uit de Vijfde 

Symfonie van Beethoven is verwerkt (Vervoorn, 2001).  

 

Samenwerkingsprojecten met andere kunstdisciplines 

Muziekinstellingen  kunnen  voor  educatieve  activiteiten  samenwerken  met  andere 

kunstinstellingen zoals het  theater of een museum. Het voordeel hiervan  is dat  leerlingen  in 

aanraking komen met diverse kunstdisciplines waardoor de activiteiten zeer geschikt zijn voor 

het vak CKV. Het Limburgs Symfonie Orkest organiseert  in 2008 een project  in samenwerking 

met  het  Bonnefantenmuseum.  De  scholieren  volgen  een  muzikale  kunstroute  door  het 

museum waarbij ze diverse concerten beluisteren die geïnspireerd zijn op kunstwerken in het 

Bonnefantenmuseum. 

 

Repetitiebezoek en rondleiding 

Het  bezoeken  van  een  repetitie  door  scholieren  is  een  veel  voorkomende  activiteit  bij  de 

verschillende professionele muziekinstellingen. Bijna alle orkesten of concertzalen organiseren 

een kijkje achter de schermen waarna de scholieren vervolgens een repetitie bijwonen.  

 

Musicus op school  

Musici brengen een bezoek aan de school om de  leerlingen kennis  te  laten maken met hun 

instrument, klassieke muziek en het leven als musicus. Op deze manier komen leerlingen alles 

te  weten  over  een  bepaald  instrument  of  bepaalde  instrumentgroepen  zoals  slagwerk, 

koperinstrumenten  of  strijkinstrumenten.  Het  Limburgs  Symfonie  Orkest  organiseert 

bijvoorbeeld een project genaamd  ‘Dancing with notes’: een klein ensemble speelt op school 

samen met twee dansers een swingend programma rondom dansmuziek. 
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Workshops 

Naast  de  receptieve  activiteiten  zoals  het  bijwonen  van  concerten,  organiseren  de 

verschillende muziekinstellingen ook activiteiten waarbij de leerlingen zelf actief mee moeten 

doen. Componeren is een actieve manier om kennis te maken met klassieke muziek. Het ASKO 

Ensemble  en  Schönberg  Ensemble  organiseren  het  project  Notepad  voor 

eindexamenleerlingen Havo/Vwo.  Leerlingen die het  vak muziek  als eindexamenvak hebben 

gekozen maken met behulp van hun eigen muziekdocent een compositie voor het ensemble. 

Tijdens een workshop wordt de compositie gespeeld door het ensemble. De beste composities 

worden uiteindelijk uitgevoerd op het podium van de Grote Zaal van het Concertgebouw. 

 

Lesmateriaal 

Om de  leerlingen  voor  te bereiden op het bezoek  aan een  klassiek  concert ontwikkelen de 

muziekinstellingen lesmateriaal. Cd’s, dvd’s, lesbrieven of websites worden in de klas bekeken 

en besproken zodat de leerlingen goed voorbereid het concert bezoeken. 

 

2.3. Criteria voor een succesvol educatieproject 

 

Naar  aanleiding  van  de  theorie  zijn  een  tweetal  doelstellingen  bepaald  voor  de 

muziekinstellingen:  jongeren kennis  laten maken met klassieke muziek en een nieuw publiek 

werven  voor de  toekomst. De doelen  kunnen worden bereikt door middelen  effectief  in  te 

zetten.  In de volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van criteria waaraan, volgens 

(ervarings)deskundigen,  een  succesvol  educatieproject  moet  voldoen.  Eveneens  worden 

factoren  genoemd  die  een  belemmering  vormen  voor  de  organisatie  van  educatieve 

activiteiten  en  dus  zouden  moeten  worden  opgelost.  Het  gaat  om  muziekinhoudelijke 

factoren, organisatorische factoren en onderwijskundige factoren. 

 

2.3.1. Een goede voorbereiding is het halve werk 

 

Leerlingen,  docenten,  instellingen  en  musici  moeten  zich  voorbereiden  op  een 

educatieproject,  ieder  op  zijn  of  haar  manier.  Leerlingen  moeten  worden  voorbereid  op 

educatieve  activiteiten  van  muziekinstellingen  omdat  klassieke  muziek  een  complexe 

kunstvorm  is waar speciale vaardigheden voor moeten worden ontwikkeld om de muziek  te 

kunnen verwerken en eventueel te leren waarderen (Ganzeboom, 1989). Dit kan bijvoorbeeld 

door middel  van  een  lesbrief,  het  bekijken  van  een  dvd,  het  luisteren  naar muziek  of  een 

informatieve  website.  Culturele  instellingen  moeten  ervoor  zorgen  dat  het  lesmateriaal 

toereikend  is voor de docent, omdat niet  iedere docent affiniteit heeft met klassieke muziek. 

Regelmatig wordt een educatieproject begeleid door een docent Nederlands of geschiedenis. 
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De  docent moet  aan  de  hand  van  het  lesmateriaal  de  leerlingen  op  een  adequate manier 

kunnen  voorbereiden  op  het  project  zodat  de  leerlingen  tijdens  de  voorstelling  niet  in  het 

diepe worden gegooid. Peter Schomaker,  leerkracht bij De Spinaker  in Alkmaar, bevestigt dat 

de voorbereiding voor een project van groot belang is voor de waardering van het project door 

de  leerlingen: “Ik heb de kinderen op school naar de cd laten  luisteren. In het begin keken ze 

mij aan met een blik van: wat doe je ons áán! Maar door het bespreken van de vragen gingen 

ze  overstag  en  raakten  ze  nieuwsgierig.  De  leerlingen  van  een  andere  school  waren  niet 

voorbereid en die waren aan het begin van de voorstelling een stuk rumoeriger” (Twaalfhoven, 

2006). Culturele  instellingen kunnen ook zelf de  leerlingen voorbereiden op het project door 

bijvoorbeeld  een  educatiemedewerker  of  musicus  les  te  laten  geven  op  een  school.  Lex 

Prinzen van het Nationale Toneel is erg te spreken over een persoonlijke voorbereiding waarbij 

de leerlingen naar het gebouw van het Nationale Toneel komen om te worden voorbereid op 

de voorstelling: “de kwaliteit van het bezoek stijgt naarmate we vooraf meer contact hebben 

gehad  met  docent  en  leerlingen.  Leerlingen  blijken  scherper  in  hun  oordeel  over  een 

voorstelling” (Lingsma, 1996). 

 

Voor  kunstinstelling  die  jongeren  willen  bereiken  vormen  docenten  het  belangrijkste 

contactpunt. Docenten vormen een schakel tussen de leerlingen en de kunst (Lingsma, 1996). 

Het  is daarom belangrijk dat docenten enthousiast zijn over het project en het enthousiasme 

kunnen  overdragen  op  de  leerlingen.  Culturele  instellingen  kunnen  bijdragen  aan  het 

enthousiasme  van  een docent door deze bijvoorbeeld  gratis  kaartjes  voor  voorstellingen  te 

geven  (LOKV,  1999).  Een  knelpunt  is  dat  docenten  vaak  overbelast  zijn  en  weinig  ruimte 

hebben voor kunstzinnige uitstapjes.  (Lingsma, 1996). Docenten zijn tevens slecht bereikbaar 

aangezien ze het grootste deel van de dag voor de klas staan. Kleinere culturele  instellingen 

hebben  niet  altijd  de  personele mogelijkheden  om  dit  intensieve  contact met  scholen  en 

docenten  op  te  starten  en  te  onderhouden,  zij  kunnen  hulp  vragen  aan  steunfunctie‐

instellingen  (Lingsma,  1996).  Steunfunctie‐instellingen  zijn  verantwoordelijk  voor  het 

ontwikkelen  van  leerplannen,  methodes  en  werkvormen,  het  begeleiden  van 

onderwijsgevenden, de bemiddeling tussen kunstenaars en kunstinstellingen en het onderwijs, 

deskundigheidsbevordering en documentatie‐ en informatieverstrekking (Ensink, 1998). 

 

Culturele  instellingen  vinden  dat  het  succes  van  een  project  te  vaak  afhankelijk  is  van  het 

enthousiasme van één docent. Een goed cultureel klimaat op de hele school is een belangrijke 

voorwaarde  voor het  slagen  van  een  educatieproject.  Een  cultuurcoördinator  is  iemand die 

verantwoordelijk  is  voor de ontwikkeling en uitvoering  van  activiteiten op  scholen  (Oomen, 

2007). Een  cultuurcoördinator  kan docenten ontlasten en bijdragen  aan de  verankering  van 

kunst‐  en  cultuureducatie  op  school  (Bamford,  2007). Ook  de  rol  van  de  rector moet  niet 

worden  onderschat  volgens  Jan  van  Muilekom,  rector  van  het  Vossius‐gymnasium  in 

Amsterdam:  “niet  alle  kunst‐  en  cultuuractiviteiten  laten  zich  lang  genoeg  van  tevoren 

programmatisch en financieel plannen, waardoor flexibiliteit met de geldbuidel en bereidheid 
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tot  een  sussend woord  jegens  collega’s  die  uren moeten  inleveren,  op  zijn  plaats  is”  (Van 

Muilekom, 2007). Zoals Van Muilekom aangeeft moet er  flexibel worden omgegaan met het 

schoolrooster. Uit de Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs blijkt dat slechts een kwart 

van de scholen vindt dat er genoeg ruimte in het rooster is voor activiteiten (Oomen, 2007). 

 

Ook de culturele instellingen moeten zich goed voorbereiden op het project. Het is niet nodig 

dat  elke  instelling  opnieuw  het  wiel  uitvindt.  Uitwisseling  van  informatie  tussen  culturele 

instellingen kan ervoor zorgen dat niet telkens dezelfde fouten worden gemaakt. Ook kunnen 

kleine  instellingen  op  bezoek  gaan  bij  grote  instellingen  om  ideeën  op  te  doen  over  de 

samenwerking met het voortgezet onderwijs (Oomen, 2007).  

 

Het is belangrijk dat musici muziekeducatie serieus nemen. Musici kunnen het zich niet langer 

permitteren om als harken op het podium  te  staan, niet met kinderen  te communiceren en 

een programma zonder kop of staart te maken  (Vervoorn, 2003). Door voorafgaand aan een 

voorstelling jongeren  in contact te brengen met musici wordt de afstand tussen de musici en 

de  jongeren kleiner. Door dit persoonlijke contact ontstaan er herkenningspunten  tijdens de 

voorstelling  (Wielaard,  2001).  Volgens  Bamford  kan  de  docent  het  best  de  leerlingen  in 

aanraking brengen met kunst, aangezien hij de  leerlingen het beste kent.  Idealiter  is er een 

nauwe samenwerking tussen een docent en een kunstenaar. De  leerkracht beschikt namelijk 

over didactische vaardigheden en een kunstenaar over creatieve vaardigheden (Twaalfhoven, 

2008a). 

 

2.3.2. Een continue leerlijn 

 

Culturele  activiteiten moeten worden  geïntegreerd  in het bestaande  schoolcurriculum, men 

moet  streven naar  continuïteit. Het maximale  effect  van  cultuureducatie op  de participatie 

wordt  namelijk  bereikt  als  kinderen  en  jongeren  in  verschillende  fasen  van  hun  leven  deel 

kunnen nemen aan culturele activiteiten (Ranshuysen, 1993b). In het handboek voor culturele 

jongerenmarketing  benadrukt  Devos  dat  de  culturele  instellingen  niet  moeten  gaan  voor 

onenightstands, maar theaters, musea, concertzalen en orkesten moeten permanent het vuur 

aanwakkeren:  een  langetermijnstrategie  is  nodig  (Devos,  2005).  Volgens  de  Monitor 

cultuureducatie voortgezet onderwijs  is op een derde van de scholen sprake van  incidentele, 

losstaande activiteiten. Slechts op een vijfde van de scholen is sprake van één samenhangend 

structureel  programma  (Oomen,  2007).  Cultuur  wordt  in  het  voortgezet  onderwijs  vooral 

aangeboden in het eerste leerjaar en in de laatste twee leerjaren, daartussen valt vaak een gat 

(Twaalfhoven,  2008a).  Docent  Rob  van  der  Sloot  van  het  Koningin Whilhelmina  College  in 

Culemborg gelooft  in continuïteit: “Je wilt toch dat de  leerlingen  iets meer van de beeldende 

kunst of muziek gaan begrijpen en die diepgang bereik je alleen door vaker doen. De leerlingen 

kunnen  dan  hun  vaardigheden  ontwikkelen,  ze  kunnen  zichzelf  ontwikkelen.  Culturele 
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activiteiten moeten geen  incidenten zijn, ze moeten een onderdeel vormen van een proces” 

(Cornelisse, 1996). 

 

Uit de Monitor  cultuureducatie  voortgezet onderwijs blijkt dat 47%  van de  scholen beschikt 

over een  structureel budget  voor  cultuureducatie. Het budget  is  voornamelijk  afkomstig uit 

CKV‐bonnen en eigen middelen. 55% Van de culturele partners beschikt over een structureel 

budget voor cultuureducatie. Echter  tweederde van de  instellingen moet zelf geld  toeleggen 

om de kosten voor de activiteiten te dekken (Oomen, 2007). 

 

2.3.3. De inhoud van het project 

 

Jongeren  vinden  klassieke muziek  saai.  Om  een  nieuw  jong  publiek  aan  te  boren moeten 

concertzalen  in  hun  programmering  en  educatieve  projecten  aansluiten  bij  de  eigen  smaak, 

cultuur en belevingswereld van deze doelgroep. Zonder overigens concessies  te doen aan de 

kwaliteit (Vervoorn, 2003, p. 90). 

 

Een oorzaak voor de geringe interesse van jongeren in klassieke muziek, is dat jongeren alleen 

nog maar  opgroeien met  popmuziek.  In  het  verslag  van  Vervoorn  naar  aanleiding  van  het 

educatieve project ‘Enjoy yourself’ wordt geconcludeerd dat klassieke muziek alleen leuk is als 

het  een  liveconcert  is,  een  afwisseling  van  pop‐  en  klassieke  muziek,  bekende  artiesten 

optreden waarmee de jongeren zich kunnen identificeren en multidisciplinaire elementen aan 

het concert worden toegevoegd. Het probleem  is echter dat het gevaar bestaat dat op deze 

manier aan het doel wordt voorbijgegaan, namelijk de  leerlingen kennis te  laten maken met 

klassieke muziek en het symfonieorkest. Wat de leerlingen bij dit project hebben gezien lijkt in 

de verste verte niet op datgene dat ze in de concertzaal kunnen verwachten. Door dit project 

hebben de leerlingen dus nog steeds geen juist beeld gekregen van klassieke muziek (Loderus‐

Van Gils  en  Van  der Velden,  2002).  Vervoorn  denkt  echter  dat  door  het  gebruiken  van  de 

smaak, cultuur en belevingswereld van jongeren de interesse kan worden gewekt voor andere, 

nog onbekende aspecten van kunst (Vervoorn, 2003). 

 

Volgens Vervoorn ontstaat de kloof tussen jongeren en klassieke muziek doordat jongeren zich 

niet kunnen vinden  in de muziekbeleving die gebruikelijk is bij de klassieke concertpraktijk en 

ze een negatief beeld hebben van klassieke muziek  (Vervoorn, 2001). De gedragsregels  in de 

gevestigde  kunstinstellingen  vormen  een  groot  contrast  met  de  gedragscodes  van 

kunstvormen die tot de jongerencultuur behoren (Vervoorn, 2003). In de concertzaal behoort 

het publiek stil te zijn, terwijl tijdens een popconcert juist gedanst, gelachen en geschreeuwd 

mag  worden.  Vanaf  het  begin  van  de  twintigste  eeuw  zijn  deze  etiquette  voor  het 

concertpubliek ontstaan. Klassieke muziek verlangt een hoge concentratie van de  luisteraars 

zodat de interpretatie van de musici niet verloren gaat. De zapcultuur heeft ervoor gezorgd dat 
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twee uur stilzitten in een concertzaal een zware opgave voor jongeren is (Vervoorn, 2003). Uit 

het  onderzoek  onder  jongeren  uit  de  gemeente  Gouda  van Mieke  de Waal  blijkt  dat  ‘het 

verwachte kunstpubliek’ een belangrijke  factor voor  jongeren  is om  te besluiten wel of niet 

naar een bepaald  concert  te gaan. Bezoekers van klassieke  concerten  staan onder  jongeren 

bekend als kaklui, artistiekelingen en apartelingen. Klassieke muziek wordt door de  jongeren 

tevens  geassocieerd met  saaie  volwassenen  (De Waal,  1989). De meeste  jongeren  hebben 

echter nog nooit een  klassiek  concert bijgewoond en hun mening kan dus op vooroordelen 

berusten. Een echte confrontatie met een klassiek concert zou deze vooroordelen weg kunnen 

nemen (Loderus‐van Gils en Van der Velden, 2002). 

 

Theatermarketeer en journalist Jos Schuring spreekt over ‘het gevaar van cool zijn’ (Schuring, 

2006). Vergaande popularisering van het kunstaanbod leidt tot de verpretparkisering. Schuring 

verwijst  in  zijn artikel naar de vuistregel van managementstrateeg Andrew Campbell: “houd 

vertrouwen in de kernactiviteit. Wees daarom op uw hoede wat betreft het blindelings volgen 

van modieuze ‘markten’ en tendensen. Stel u bescheiden op waar het nieuwe activiteiten en 

vaardigheden betreft. En niet  in de  laatste plaats: blijf  realistisch  in uw ambities”  (Schuring, 

2006, p. 42). Voor de klassieke muzieksector betekent dit dat zij zich vooral moet richten op 

datgene  waar  ze  goed  in  is:  het  uitvoeren  van  klassieke  muziek.  Schuring  zegt:  “blijf  de 

kerntaken  op  speelse wijze  uitvoeren,  zonder  afbreuk  te  doen  aan  het  product”  (Schuring, 

2006, p. 42). 

 

Volgens  het  handboek  voor  culturele  jongerenmarketing  van  Devos  is  authenticiteit  de 

centrale waarde  in het  leven van  jongeren. Speciaal voor  jongeren gecreëerde voorstellingen 

zijn  niet  authentiek.  Culturele  instellingen  moeten  niet  bezwijken  voor  opgeleukte 

voorstellingen, maar een geloofwaardige programmering neerzetten. “De aantrekkingskracht 

van  kunst  schuilt  in  de  authenticiteit  van  het  origineel,  niet  in  het  fakegehalte  van  de 

verwaterde  kopie”  (Devos,  2005).  Ook  Renee Mars  van  Kunst  in  School  benadrukt  dat  de 

voorstelling  echt  kwaliteit moet  hebben wil  deze  aanslaan  bij  jongeren,  de  zwakke  punten 

worden meteen  blootgelegd  (Lingsma,  1996). Operazangeres  Charlotte Margiono  zegt  over 

educatieve activiteiten: “je moet vanaf het begin tot het eind kwaliteit brengen, anders haken 

ze  af,  gaan  ze  en  masse  naar  de  wc  of  met  elkaar  praten”  (Wielaard,  2001,  p.  324). 

Operazanger  en  ‐maker  Anthony Heidweiller  is  het met  haar  eens:  “Jongeren  raken  alleen 

onder de indruk van vakmanschap en kwaliteit. Voor routine of gemaaktheid hebben ze geen 

respect. Het is het meest directe en open publiek dat je kunt hebben” (Wielaard, 2001, p. 324). 

Jos Post van  steunfunctie‐instelling Triade  in Den Helder zegt ook niet  te willen buigen voor 

kinderen: “Ze [kinderen] moeten ook wiskunde en Engels  leren. Daar gaat ook niemand voor 

op z’n knieën. Zo vinden wij dus dat kinderen ook kunst hebben te leren. Dat hoort er ook bij; 

het is gewoon een onderdeel van je leven” (Post, 1996, p. 21). 
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Er  zijn  verschillende  manieren  om  jongeren  in  contact  te  brengen  met  klassieke  muziek. 

Leerlingen kunnen  zelf kunst beoefenen  (actief), ze kunnen kennis maken met professionele 

kunst  door  te  kijken  en/of  te  luisteren  (receptief)  en  leerlingen  kunnen  hun  eigen 

kunstbeoefening en professionele kunst analyseren en bespreken (reflectief). 

 

Leren over kunst: hoe? 
Actief/productief  Leerlingen experimenteren en oefenen zélf met muziek. 

Leerlingen bedenken en maken  zelf een  kunstproduct en  tonen dit aan 
een publiek. 

Receptief  Leerlingen beluisteren een concert. 
Reflectief  Leerlingen  ‘beschouwen’  kunstproducten:  erover  nadenken,  praten, 

discussiëren. 
Fig. 2. Manier om kennis te maken met kunst (Bergman, 2006, p. 8) 

 

Scholen  richten  zich  vooral  op  de  ontwikkeling  van  actieve  vaardigheden  terwijl  culturele 

instellingen zich meer richten op receptieve vaardigheden  (Oomen, 2007). Tot voor kort had 

men het  idee dat de ene manier beter was dan de andere. Bij deze discussie gaat het meer 

over doelstellingen dan over methoden. Wil  je dat  kinderen  kennis opdoen over  kunst dan 

moet  je  naar  kunst  kijken  (receptief)  en  erover  lezen  en  vertellen  (reflectief). Wil  je  dat 

kinderen  zelf  creatief  zijn  dan  moet  je  hen  laten  experimenteren  met  kunst  en  hen  zelf 

kunstproducten  laten maken  (actief/productief).  Idealiter worden de  doelen  gecombineerd: 

elke  leerling heeft kennis over kunst, staat er positief tegenover en kan en durft zelf creatief 

bezig  te  zijn.  Door  de methoden  te  combineren  kan  kennis  over  en waardering  van  kunst 

worden  geoptimaliseerd,  evenals  het  beoefenen  van  kunst  en  het  bezoeken  van  kunst 

(Bergman, 2006). 

 

Jeanette  van  der  Valk  verzorgt  educatieve  activiteiten  voor  het  RO  Theater  en  zegt  het 

volgende over de actieve, receptieve en reflectieve participatie van jongeren: “(…) ik denk ook 

dat spellessen bij scholieren begrip voor het vak theatermaken kweken. Bovendien versterken 

spellessen  de  saamhorigheid  in  de  klassen. Maar  als  voorbereiding  op  een  bezoek  aan  het 

theater vind ik een spelles minder geschikt. Als je iets van een schilderij wilt weten, heb je toch 

ook meer  aan  een  les  kunstgeschiedenis  dan  aan  een  pot  verf  en  een  kwast?”  (Ockuysen, 

1996,  p.  15).  De  uitspraak  van  Van  der  Valk  toont  aan  dat  de  verschillende  methoden 

verschillende doelen hebben. Om de verschillende doelen te bereiken kunnen de verschillende 

methoden het best worden gecombineerd. Ook volgens Bamford is het van belang een balans 

te vinden  in de combinatie van receptieve en actieve kunstbeoefening (Twaalfhoven, 2008a). 

Wim  Wentzel  van  Bekijk  ‘t  (een  samenwerkingsproject  met  Toneelgroep  Amsterdam,  De 

Theatercompagnie, het  Syndicaat  en Dogtroep) benadrukt dat  jongeren door  zélf dingen  te 

doen zich realiseren dat kunst wél  leuk kan zijn: “kunst  is creativiteit. Als  jongeren een hekel 

hebben  aan  kunst  met  een  grote  K,  wil  dat  nog  niet  zeggen  dat  ze  niet  creatief  zijn” 

(Twaalfhoven, 2008b, p. 56). 
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Jongeren moeten het gevoel krijgen dat het heel speciaal is dat ze bijvoorbeeld een concert of 

repetitie mogen bijwonen. Exclusiviteit  is een kernwoord (Devos, 2005). Jan Severing, docent 

van het Gerrit van der Veen College, benadrukt tijdens de voorbereiding voor het project ‘On 

stage and backstage’ van het Koninklijk Concertgebouworkest en het Concertgebouw aan zijn 

leerlingen dat het heel bijzonder is dat ze dit mogen meemaken (De Vreede, 2007). Werken op 

locatie zorgt tevens voor een meerwaarde van het project. Leerlingen krijgen een beter beeld 

van  klassieke  muziek  wanneer  ze  daadwerkelijk  een  klassiek  concert  in  een  concertzaal 

bijwonen. Het is hiervoor nodig dat er betaalbaar vervoer wordt gerealiseerd (Oomen, 2007). 

 

De keuze voor het uit  te voeren  repertoire moet goed worden overwogen: “als een concert 

goedkoop is, maar het programma niet aanspreekt, dan gaan ze er toch niet naar toe, zelfs niet 

om het te proberen” (Vervoorn, 2003, p. 96). De programmering vormt vaak een obstakel voor 

jongeren.  Het  Nationale  Toneel  hanteert  voor  de  selectie  van  een  voorstelling  voor  een 

educatieproject de volgende criteria, die grotendeels ook toepasbaar zijn op klassieke muziek: 

de  complexiteit  van  een  stuk,  het  abstractieniveau,  taalgebruik,  identificatiemogelijkheden, 

aansluiting bij de leefwereld van jongeren en het schoolpakket (Lingsma, 1996).  
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2.3.4. Een schematische weergave 

 

Criteria voor succes  Positieve en negatieve factoren 
+  Alle  deelnemende  partijen  (docent,  schoolorganisatie, 
muziekinstelling  en  musicus)  moeten  muziekeducatie  serieus 
+  Culturele  instellingen  moeten  kennis  en  ervaring  met  elkaar 
uitwisselen. 

Muziekeducatie  moet  serieus 
worden genomen. 

+ Culturele  instellingen moeten projecten evalueren en kijken naar 
de  behoeftes  van  het  onderwijs  om  op  die  manier  de 
educatieprojecten te verbeteren. 
+  Culturele  instellingen  moeten  toereikend  lesmateriaal 
‐  Het  succes  van  een  project  is  te  vaak  afhankelijk  van  één 
enthousiaste docent. 
‐ Docenten zijn overbelast en slecht bereikbaar 
+  Een  goed  cultureel  klimaat  op  school  is  belangrijk.  Een  docent 
moet bij deelname aan een educatieproject worden gesteund door 
collega‐docenten en de schooldirectie. 
+ Docenten moeten deskundig en enthousiast zijn. 

Een  goede  voorbereiding  op 
het project is noodzakelijk. 

‐ Docenten hebben niet altijd genoeg kennis over klassieke muziek. 
+  Een  goed  cultureel  klimaat  op  school  is  belangrijk.  De 
schoolorganisatie moet flexibel omgaan met het lesrooster. 

Educatieprojecten  moeten 
worden  geïntegreerd  in  het 
schoolcurriculum. 
 

‐ Educatieprojecten zijn te vaak eenmalig. 

‐ Jongeren groeien alleen nog maar op met popmuziek.  
‐  Het  stoffige  imago  van  klassieke  muziek  sluit  niet  aan  bij  de 
leefwereld van jongeren. 
+ Lever kwaliteit anders haken jongeren af. 
+ Houdt vast aan het origineel. 
+  Probeer  jongeren  te  bereiken  door  ze  informatie  te  geven  over 
klassieke muziek. Kennis kan leiden tot waardering. 
+ Kies geschikt repertoire. 

Blijf  de  kerntaken  (het 
uitvoeren  van  klassieke 
muziek)  op  speelse  wijze 
uitvoeren,  zonder  afbreuk  te 
doen aan het product. 

+ Geef jongeren het gevoel dat ze speciaal zijn. 
+  Kennis  over  klassieke  muziek  kan  het  best  worden  opgedaan 
wanneer er sprake is van een combinatie van actieve, receptieve en 
reflectieve participatie. 
+ Contact met musici verkleint de kloof tussen jongeren en klassieke 
muziek. 

Combinatie  van  actieve, 
receptieve  en  reflectieve 
participatie. 

+ Laat jongeren naar een concertzaal komen. 
Fig. 3. Schematische weergave van criteria die bijdragen aan het succes van een project. 
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2.4. Hypothesen  

 

In  het  theoretisch  kader  is  geprobeerd  een  antwoord  te  vinden  op  de  deelvragen.  Naar 

aanleiding  van  het  theoretisch  kader  zijn  onderstaande  hypothesen  opgesteld.  Deze 

hypothesen  worden  getoetst  door  middel  van  interviews  met  educatiemedewerkers  van 

muziekinstellingen en interviews met docenten van het voortgezet onderwijs. 

 

Deelvraag  1:  Waarom  organiseren  professionele  klassieke  muziekinstellingen  educatieve 

activiteiten voor het voortgezet onderwijs?  

 

Hypothese 1, belang van muziekeducatie:  

Culturele  instellingen  organiseren  educatieve  activiteiten  om  jongeren  kennis  te 

laten maken met klassieke muziek en een nieuw publiek te werven voor de toekomst. 

 

Deelvraag  2:  Wat  doen  professionele  klassieke  muziekinstellingen  om  leerlingen  van  het 

voortgezet onderwijs te bereiken?  

 

Muziekinstellingen organiseren  verschillende  soorten  educatieve  activiteiten  en  voorzien  de 

scholen  van  lesmateriaal. De  verschillende  soorten  educatieve  activiteiten,  die  in  paragraaf 

2.2.2  worden  toegelicht,  zijn:  CKV  concert, multimediaal  concert,  samenwerkingsprojecten 

met andere kunstdisciplines, repetitiebezoek en rondleiding, musicus op school en workshops. 

Deze  informatie  behoeft  niet  te  worden  uitgebreid  door  middel  van  interviews  met 

educatiemedewerkers.  Er  wordt  onderzocht  of  educatiemedewerkers  nog  nieuwe  ideeën 

hebben voor andersoortige activiteiten. 

 

Deelvraag  3:  Aan welke  criteria moeten  educatieve  activiteiten  van  professionele  klassieke 

muziekinstellingen voor  leerlingen van het voortgezet onderwijs voldoen om succesvol te zijn 

en hoe kunnen deze criteria effectief worden ingezet?  

 

Hypothese 2: criteria voor een succesvol educatieproject 

a. Muziekeducatie moet serieus worden genomen door alle deelnemende partijen 

(musici,  docenten,  instellingen  en  schooldirectie),  zodat  kwaliteit  geleverd  kan 

worden. 

b. De docent moet enthousiast en deskundig  zijn,  zodat hij/zij de  leerlingen goed 

kan voorbereiden op het project, een goed cultureel klimaat op school is hiervoor 

noodzakelijk. 
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c. Culturele  instellingen  moeten  ernaar  streven  educatieve  activiteiten  te 

integreren  in  het  schoolcurriculum  en  een  continue  leerlijn  te  bewerkstelligen. 

Een goed cultureel klimaat op school is hiervoor noodzakelijk. 

d. Blijf  de  kerntaken  (het  uitvoeren  van  klassieke  muziek)  op  speelse  wijze 

uitvoeren, zonder afbreuk te doen aan het product. 

e. Laat  jongeren  kennismaken  met  klassieke  muziek  door  een  combinatie  van 

actieve, receptieve en reflectieve participatie. 
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3. Methodologie 
 

3.1. Onderzoeksmethode 

 

Om de  in hoofdstuk 1 beschreven onderzoeksvragen te beantwoorden  is  in hoofdstuk 2 een 

theoretisch kader opgesteld. Aan de hand van dit theoretisch kader zijn de hypothesen vorm 

gegeven. Deze  hypothesen worden  getoetst  door  het  bestuderen  van  casussen.  Robert  Yin 

omschrijft de toegevoegde waarde van het bestuderen van casussen als volgt: “The case study 

relies on many of the same techniques as a history, but  it adds two sources of evidence not 

usually  included  in  the historian’s  repertoire: direct observation of  the events being  studied 

and interviews of the persons involved in the events. (…) The case study’s strength is the ability 

to deal with a full variety of evidence – documents, artifacts, interviews and observations (…)” 

(Yin, 2003, p. 8).  

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Fig. 4. Schematische opbouw van het onderzoek (gebaseerd op Yin, 2003, p. 50). 

 

3.2. Keuze geïnterviewden 

 

De personen die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd  zijn mensen die zeer nauw betrokken 

zijn bij de organisatie van of deelname aan educatieve activiteiten. Er zijn twee verschillende 

groepen deskundigen geïnterviewd4. De eerste groep deskundigen zijn educatiemedewerkers 

van  muziekinstellingen.  De  educatiemedewerkers  organiseren  de  educatieprojecten  en 

hebben veel contact met scholen. Doordat ze nauw betrokken zijn bij de projecten hebben ze 

veel  kennis  over  de  projecten. Het  nadeel  is  dat  de  personen  niet  objectief  zijn  en  belang 

                                                            
4 De interviewvragen zijn te vinden in de bijlage.  
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hebben bij een bepaald resultaat. De personen zullen niet snel de negatieve kanten van een 

project  benadrukken.  De  tweede  groep  ervaringsdeskundigen  zijn  docenten  van  het 

voortgezet  onderwijs.  De  docenten  kunnen  kritisch  naar  het  project  kijken  omdat  zij  niet 

verbonden zijn aan de organiserende  instelling. Eveneens hebben de docenten direct contact 

met de leerlingen waardoor zij de behoeftes van jongeren misschien beter kunnen inschatten. 

 

Een viertal  instellingen zijn gekozen op basis van hun professionaliteit, historie, positie  in het 

Nederlandse muziekleven  en/of  innovativiteit. Daarnaast  is  gekozen  voor  vier  verschillende 

soorten  instellingen:  een  concertzaal,  een  symfonieorkest,  een  ensemble  en  een 

operagezelschap. Deze vier  instellingen omvatten verschillende muziekstijlen. De middelbare 

scholen  zijn  gekozen  aan  de  hand  van  casussen,  besproken  bij  de muziekinstellingen. Naar 

aanleiding  van  de  casus  heeft  iedere  culturele  instelling  een  school  uitgekozen waarbij  de 

samenwerking zeer goed verliep, de reacties positief waren en/of kunst een zeer belangrijke 

rol  op  school  speelt.  Tevens  heeft  de  muziekinstelling  een  school  uitgekozen  waarbij  de 

instelling of de school nog verbeteringsmogelijkheden ziet. De docenten die geïnterviewd zijn, 

zijn docenten die direct betrokken waren bij het educatieproject. Dit kunnen CKV‐docenten, 

kunstcoördinatoren  of  zelfs  docenten  uit  andere  vakgebieden  zijn.  Door  per  casus  twee 

docenten met andere achtergronden naar hun ervaringen  te vragen kunnen nieuw  inzichten 

en aspecten van het onderzoek worden blootgelegd. 

 

Het Concertgebouw 

Er  is  gekozen  voor  een  interview  met  het  hoofd  educatie  van  het  Concertgebouw  in 

Amsterdam omdat het gebouw wereldwijd een enorme bekendheid geniet, vooral vanwege 

haar  akoestische  eigenschappen.  Per  jaar worden  ruim  840  concerten  gegeven  en  in  2006 

bezochten  820.000  mensen  het  Concertgebouw  waardoor  het  Concertgebouw  het  drukst 

bezochte podium voor klassieke muziek ter wereld is (Concertgebouw, 2006). 

 

Het  aantal  jeugdige  bezoekers  van  alle  educatieconcerten,  kinderconcerten,  concerten  van 

Entrée  (Vereniging  jong  publiek  van  het  Concertgebouw  en  het  Koninklijk  Concertgebouw 

Orkest),  of  van  concerten  met  speciale  jongerenkorting  zoals  CJP,  Entréeselectie  of  de 

Sprintpas,  of  van  overige  concerten  bedroeg  68.000.  In  totaal  werd  in  2006 

Euro 320.366 besteed  aan  de  educatieprojecten  van  het  Concertgebouw  (Concertgebouw, 

2006). Een groot deel van het educatie aanbod van het Concertgebouw wordt aangeboden en 

ontwikkeld  in  samenwerking  met  andere  partners  zoals  het  Nederlands  Philharmonisch 

Orkest, het Koninklijk Concertgebouworkest en het Schönberg Ensemble. Het aanbod richt zich 

op  verschillende  onderwijsniveaus  en  richt  zich  op  klassieke muziek, wereldmuziek  en  jazz. 

Naast Amsterdam heeft het Concertgebouw een groot landelijk bereik. 

  

Marga  Helmich  is  hoofd  educatie  van  het  Concertgebouw.  Zij  heeft  de  educatieafdeling 

opgestart  en  de  afdeling  gemaakt  tot wat  het  nu  is. Door  haar  jarenlange  ervaring  bij  het 
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Concertgebouw, haar opleiding Harp aan het Koninklijk Conservatorium  in Den Haag en haar 

opleiding psychologie en onderwijskunde  is zij deskundig op het gebied van muziekeducatie. 

Het Ichtus College in Veenendaal heeft deelgenomen aan de workshop en Helmich heeft deze 

school  geselecteerd  omdat  de  school  in  de  evaluatie  kritisch  over  het  project  schreef.  De 

tweede  school  die  geselecteerd  is  vanwege  de  positieve  samenwerking  en  evaluatie  is  het 

Lyceum aan Zee in Den Helder. 

 

Het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) 

Gekozen  is  voor  een  interview  met  het  Nederlands  Philharmonisch  Orkest  omdat  het 

symfonieorkest behoort tot de toporkesten van Nederland en zich op grote schaal bezig houdt 

met  educatie.  Het  NedPhO  bestaat  uit  het  Nederlands  Philharmonisch  Orkest  en  het 

Nederlands  Kamerorkest  en  beschikt  over  130  vaste  musici  en  is  daarmee  de  grootste 

orkestorganisatie  in  Nederland.  Het  NedPhO  treedt  op  in  de  belangrijkste  concertzalen  in 

Nederland waaronder  het  Concertgebouw  in  Amsterdam  en Muziekcentrum  Vredenburg  in 

Utrecht. Daarnaast speelt het NedPhO het merendeel van de producties van De Nederlandse 

Opera in Het Muziektheater. Met al haar concerten bereikt het NedPhO in Nederland ruim 250 

duizend bezoekers, het hoogste aantal van de Nederlandse orkesten.  In  februari 2005 begon 

het  NedPhO  met  het  sociaal  maatschappelijke  activiteitenprogramma  NedPhO  Go!.  Het 

NedPhO  wil  met  dit  programma  klassieke  muziek  toegankelijk  maken  voor  nieuwe 

uiteenlopende doelgroepen, waarbij men  zich  richt op  concerten  in de wijk, het begeleiden 

van  jong  talent en educatie. Het educatieve aanbod varieert van grote concertprojecten  tot 

kleine ensembles en workshops op scholen. Sinds de oprichting heeft NedPhO Go! 250 groot‐ 

en kleinschalige  initiatieven georganiseerd en wordt daardoor gezien als voorbeeld van hoe 

een instituut zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kan invullen. 

 

Jacco  Minnaard  is  projectmanager  van  NedPhO  Go!  en  verantwoordelijk  voor  educatie. 

Minnaard  is  werkzaam  geweest  als  muziektherapeut  en  docent  muziek  in  het  primair 

onderwijs. Eveneens heeft hij gewerkt voor de Klankspeeltuin (een educatief muziekproject in 

Het Muziekgebouw  aan  ’t  IJ    waar  kinderen  van  7  tot  12  jaar  leren  spelen  met  geluid). 

Minnaard  heeft  het  project  NedPhO  Go!  opgestart  en  vormgegeven  en  is  vanwege  zijn 

expertise op het gebied van muziekeducatie geïnterviewd voor dit onderzoek. 

 

Het Muziektheater / De Nederlandse Opera 

Het  Muziektheater  is  het  enige  theater  in  Nederland  dat  speciaal  gebouwd  is  voor  het 

opvoeren van opera’s. Om verschillende muziekgenres  in het onderzoek te omvatten  is voor 

een  interview gekozen met De Nederlandse Opera, een van de gezelschappen gehuisvest  in 

Het  Muziektheater.  De  Nederlandse  Opera  wil  kwalitatieve  en  vernieuwende 

muziektheaterproducties  uitbrengen  en  de  muziekdramatische  kunst  in  Nederland 

bevorderen.  Per  seizoen  geeft  De  Nederlandse  Opera  ongeveer  100  voorstellingen  in  Het 

Muziektheater,  daarnaast  worden  kleinschalige  producties  op  locaties  in  Amsterdam 
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gepresenteerd,  al  dan  niet  in  coproductie  met  buitenlandse  operahuizen  en  festivals.  De 

educatieve dienst van Het Muziektheater stelt vanaf de oprichting in 1993 kwaliteit bovenaan. 

Het aanbod richt zich voornamelijk op CKV‐leerlingen en is daarom uitermate geschikt voor dit 

onderzoek  dat  zich  eveneens  richt  op  het  voortgezet  onderwijs.  Een  groot  deel  van  de 

projecten  heeft  te  maken  met  een  voorbereiding  op  een  voorstelling.  Ongeveer  zeventig 

procent  van  het  scholenbereik  is  buiten  Amsterdam.  De  educatieve  dienst  van  Het 

Muziektheater  is  onderverdeeld  in  vijf  aandachtsgebieden:  Het  Nationale  Ballet,  De 

Nederlandse Opera, Gastprogrammering, rondleidingen en CKV‐workshops en mini‐opera’s.  

 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een interview met Bart Hermans, verantwoordelijk voor de 

educatie van De Nederlandse Opera. De eerste school die Hermans heeft geselecteerd  is het 

Berlage Lyceum in Amsterdam. Een school die al jaren deelneemt aan de CKV workshop en de 

mini‐opera’s van Het Muziektheater. De tweede school die Hermans heeft geselecteerd is JSG 

Maimonides omdat de samenwerking soms wat stroef verliep. 

 

Het Nederlands Blazers Ensemble 

Het  Nederlands  Blazers  Ensemble  (NBE)  wordt  gevormd  door  musici  uit  Nederlandse 

symfonieorkesten.  Ruim  twintig musici  komen  vijftig  keer  per  jaar  bij  elkaar  om  bijzondere 

programma’s  te  spelen  in  binnen‐  en  buitenland.  Het  NBE  zoekt  het  avontuur  door 

programma’s  te  maken  met  kinderen,  met  jazzmusici,  musici  uit  de  wereldmuziek,  met 

dansers, dj’s, vj’s en producers. Het NBE is altijd op zoek naar nieuwe componisten en nieuwe 

ideeën.  Daarom maakt  zij  elk  jaar  samen met  jonge  componisten  en  scholieren  prachtige 

muziekprogramma’s. Het  JongNBE  is een onderdeel  van het NBE en organiseert  twee grote 

projecten  voor  jongeren:  op  weg  naar  het  Nieuwjaarsconcert,  een  landelijke 

compositiewedstrijd  voor  kinderen  en  jongeren  tot  en met  18  jaar  en  Het  Half  Uur,  een 

programma  waarin  scholieren  samen met  jonge  componisten  en musici  van  het  NBE  een 

voorprogramma vullen. De  interactieve website van het JongNBE  is een thuishaven voor jong 

componerend  Nederland  en  verschaft  veel  nuttige  informatie  over  componeren  en  de 

projecten van het NBE.  

 

Claartje Gieben  is coördinator educatieve projecten bij het Nederlands Blazers Ensemble. Na 

haar studie musicologie was Gieben werkzaam bij de NPS en  in het theater. Ongeveer zeven 

jaar  geleden  werd  ze  betrokken  bij  de  nieuwjaarsconcerten  van  het  NBE  en  is  nu 

verantwoordelijk  voor  de  educatieve  activiteiten.  De  eerste  school  die  Gieben  heeft 

geselecteerd  is het Piter  Jelles Montessori  in Leeuwarden, omdat volgens Gieben, de docent 

wel wat problemen heeft gehad bij de organisatie van het project. Vervolgens zijn nog twee 

scholen benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. De docenten hadden echter geen tijd 

en  door  de  beperkte  tijd  van  dit onderzoek  is  het  niet  gelukt  een  andere  school  bereid  te 

vinden deel te nemen aan het onderzoek. 
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3.3. Keuze casussen 

 

Casussen dragen bij aan het uitbreiden en generaliseren van de  theorie.  In dit onderzoek  is 

gekozen voor een simpel meervoudig casusonderzoek waardoor de uitkomsten krachtiger zijn 

en  de  kans  groter  is  dat  generaliserende  conclusies  kunnen worden  getrokken  (Yin,  2003). 

Volgens  Yin  kunnen  casussen  literair  of  theoretisch  repliceerbaar  zijn.  Wanneer  casussen 

literair  repliceerbaar  zijn,  zijn  de  resultaten  gelijk,  wanneer  de  casussen  theoretisch 

repliceerbaar zijn, zijn de resultaten contrasterend wegens voorspelbare redenen (Yin, 2003). 

Naar aanleiding van de gekozen  culturele  instellingen  zijn drie  casussen gekozen: Workshop 

met  openbare  repetitie  of  concert  (NedPhO  en  het  Concertgebouw),  CKV  Workshop  (De 

Nederlandse  Opera)  en  Het  Half  Uur  (Nederlands  Blazers  Ensemble).  De  casussen  zijn 

geselecteerd op basis van  literaire repliceerbaarheid, zodat de casussen elkaar en de theorie 

ondersteunen en eerder algemeen geldende conclusies kunnen worden getrokken. De actieve 

participatie  van  jongeren  speelt  een  grote  rol  bij  de  geselecteerde  casussen. De  leerlingen 

maken kennis met klassieke muziek door zelf aan de slag  te gaan, vervolgens wonen ze een 

concert bij en wordt de nadruk gelegd op de  receptieve vaardigheden van de  leerlingen. De 

geselecteerde  casussen  zijn  een  mengvorm  van  de  verschillende  soorten  educatieve 

activiteiten die  in de  theorie  zijn omschreven: CKV  concert,  repetitiebezoek  en  rondleiding, 

musicus op school en workshop. 

 

Workshop met openbare repetitie of concert 

De workshop met openbare repetitie of concert is een educatieproject van het Concertgebouw 

in  samenwerking met  Het  Koninklijk  Concertgebouworkest,  het Nederlands  Philharmonisch 

Orkest, het Muziekcentrum van de Omroep, de ZaterdagMatinee en de eigen programmering 

van het Concertgebouw. Het project bestaat uit een workshop gevolgd door het bijwonen van 

een repetitie of een concert. De compositie die de leerlingen ’s avonds zullen horen vormt de 

bouwstenen voor een compositie die de leerlingen tijdens de workshop zullen creëren. 

 

Er  is gekozen voor deze casus omdat de casus zich niet beperkt tot het Concertgebouw. Ook 

andere orkesten en  concertzalen maken  gebruik  van deze  formule. Het  is dus  een  landelijk 

project  waar  veel  scholen  aan  deelnemen.  Ten  tweede  is  het  een  project  met  veel 

verschillende facetten en is een duidelijke balans waar te nemen tussen actieve en receptieve 

participatie. Zowel met het Concertgebouw als met het NedPhO  is besproken welke factoren 

bijdragen aan het succes van het project.  

 

CKV workshop 

De educatieve dienst van Het Muziektheater heeft  speciaal voor  leerlingen die het  vak CKV 

volgen projectdagen ontwikkeld. Deze projectdagen zijn gekoppeld aan een actuele productie 

in Het Muziektheater van Het Nationale Ballet, De Nederlandse Opera of een gezelschap uit de 
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gastprogrammering. Tijdens de CKV‐dag maken leerlingen door middel van een workshop, een 

rondleiding  en  een  voorstelling  kennis met het begrip opera. De  school ontvangt  eveneens 

speciaal voor dit project ontwikkeld lesmateriaal. 

 

Gekozen  is  voor  deze  casus  omdat  dit  het  grootste  educatieproject  is  van De Nederlandse 

Opera.  Veel  jongeren  nemen  deel  aan  de  CKV  workshops.  In  2006  hebben  ongeveer  900 

leerlingen en 60 docenten deelgenomen aan de CKV projecten (De Nederlandse Opera, 2006). 

Tevens  is ook bij dit project een duidelijke afwisseling tussen actieve en receptieve deelname 

te  zien  en  maken  de  leerlingen  werkelijk  kennis  met  opera  door  het  bijwonen  van  een 

operavoorstelling.  Het  project  lijkt  in  grote mate  op  het  project  van  het  NedPhO  en  het 

Concertgebouw, de casussen zijn hierdoor literair repliceerbaar.  

 

Het Half Uur 

Het Nederlands Blazers Ensemble organiseert twee projecten voor kinderen en jongeren. Het 

Half Uur is een project voor middelbare scholieren. De leerlingen moeten een voorprogramma 

van  dertig  minuten maken  voorafgaand  aan  een  concert  van  het  NBE.  De  leerlingen  zijn 

verantwoordelijk voor alle onderdelen die te maken hebben met het creëren en organiseren 

van een concert: muziek, kostuums, decors, productie, publiciteit, etc. 

 

Aangezien Het Half Uur het enige educatieproject van het NBE is voor middelbare scholieren is 

dit project het uitgangspunt voor verder onderzoek. Het project  is veel kleinschaliger dan de 

twee voorgaande casussen, waardoor andere  factoren een  rol  spelen bij de  totstandkoming 

van het project. Desondanks zullen de factoren die een rol spelen bij het succes van het project 

in sterke mate overeenkomen met de andere casussen waardoor ze literair repliceerbaar zijn.  
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4. Analyse van de resultaten 
 

De  resultaten die  in dit hoofdstuk worden geanalyseerd  zijn verkregen door  interviews met 

educatiemedewerkers van muziekinstellingen en interviews met docenten van het voortgezet 

onderwijs.  Deze  informatie  is  aangevuld  met  informatie  uit  brochures  van  de 

muziekinstellingen en artikelen over de instellingen of over de betreffende educatieprojecten. 

De resultaten zijn, evenals de hypothesen, onderverdeeld in twee categorieën: het belang van 

muziekeducatie en criteria voor een succesvol educatieproject. Het belang van muziekeducatie 

wordt  bekeken  vanuit  de  visie  van  de  muziekinstellingen.  De  criteria  voor  een  succesvol 

educatieproject worden bestudeerd aan de hand van drie casussen. In de laatste paragraaf zal 

worden gekeken naar nieuwe initiatieven voor educatieve projecten. 

 

4.1. Het belang van muziekeducatie 

 

Naar aanleiding van de theorie is de volgende hypothese opgesteld: 

 

Hypothese 1, het belang van muziekeducatie:  

Culturele  instellingen  organiseren  educatieve  activiteiten  om  jongeren  kennis  te 

laten maken met klassieke muziek en een nieuw publiek te werven voor de toekomst. 

 

In onderstaande  tekst wordt geanalyseerd of de hypothese kan worden aangenomen, moet 

worden uitgebreid of moet worden verworpen. 

 

4.1.1. Het Concertgebouw5 

 

Ongeveer acht jaar geleden begon Marga Helmich met het opzetten van een educatieafdeling 

in  het  Concertgebouw,  sindsdien  is  educatie  een  speerpunt  in  het  beleid  van  het 

Concertgebouw. Helmich vindt dat het Concertgebouw de verantwoordelijkheid moet nemen 

educatieve  activiteiten  te  organiseren  omdat  ze  de mogelijkheden, middelen  en  expertise 

hebben.  De  reden  voor  het  organiseren  van  educatieve  activiteiten  is  niet  primair  het 

realiseren  van  nieuw  publiek  voor  de  toekomst.  Uiteraard  wordt  de  kans  vergroot  dat 

leerlingen  terugkeren  naar  het  Concertgebouw  wanneer  ze  hebben  deelgenomen  aan 

activiteiten. Het blijkt echter dat factoren als opleidingsniveau en maatschappelijke status een 

veel grotere rol spelen bij cultuurdeelname op latere leeftijd. Helmich vindt het belangrijk dat 

                                                            
5 Deze paragraaf  is gebaseerd op Helmich, 2006; Helmich, 2002 en een  interview met Marga Helmich, 
hoofd educatie van het Concertgebouw. 
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iedereen weet waar  het  Concertgebouw  voor  staat.  De  Amsterdamse  samenleving  is  zeer 

gemêleerd en het Concertgebouw wil er zijn voor de complete breedte van de samenleving en 

niet alleen voor de elite. Door middel van educatieve activiteiten streeft het Concertgebouw 

ernaar een breed publiek kennis  te  laten maken met klassieke muziek en de afstand  tussen 

klassieke muziek en het publiek  te verkleinen. Helmich heeft echter niet de verwachting dat 

iedereen klassieke muziek mooi zal gaan vinden, ze is geen missionaris. Het zou echter jammer 

zijn als niet iedereen weet wat klassieke muziek is, omdat kunst en cultuur mensen naast een 

individuele verrijking ook gedeelde sociale ervaringen oplevert. Het  is een rol van de ouders, 

maar ook van het onderwijs en de culturele instellingen om kinderen vertrouwd te maken met 

kunst en cultuur. Het Concertgebouw wil leerlingen onder de meest optimale omstandigheden 

kennis laten maken met de wereld van klassieke muziek, jazzmuziek en wereldmuziek zodat ze 

uiteindelijk op volwassen leeftijd op basis van ervaring een keuze kunnen maken of ze van het 

concertaanbod gebruik willen maken. 

 

4.1.2. Het Nederlands Philharmonisch Orkest6 

 

Drie  jaar  geleden  ging  het  sociaal maatschappelijke  programma NedPhO Go!  van  start. Go 

betekent: “Ga de wijk maar in, wij komen eraan!”. NedPhO Go! is in het leven geroepen om de 

inspirerende,  vormende  kracht  van  muziek  optimaal  te  benutten  en  klassieke  muziek 

toegankelijk te maken voor iedereen. Het ontstaan van educatieve activiteiten heeft natuurlijk 

ook te maken met de veranderende samenleving, waarin mensen niet vanzelfsprekend kiezen 

voor klassieke muziek, maar van allerlei muziekgenres genieten. Projectmanager van NedPhO 

Go! Jacco Minnaard houdt zich daarentegen niet bezig met het werven van nieuw publiek, hij 

wil dat kinderen klassieke muziek ervaren. Volgens Minnaard kan niet vroeg genoeg worden 

begonnen  met  muziekeducatie.  Muziek  is  een  onderdeel  van  het  leven  en  muziek  biedt 

mogelijkheden  en  kansen  om  te  ontwikkelen  en  te  ontplooien.  Muziek  kan  kinderen 

inspireren, enthousiasmeren en emoties worden opgewekt. Het gaat bij muziekeducatie niet 

om waarderen, het gaat erom dat kinderen op basis van ervaring een keuze kunnen maken of 

ze iets mooi vinden. Doordat het NedPhO zich profileert met educatie is het in die zin wel een 

marketingtool,  namelijk  mensen  aan  het  NedPhO  binden  door  een  bepaalde  identiteit  te 

creëren. 

 

                                                            
6 Deze  paragraaf  is  gebaseerd  op  informatie  uit  Encore  Special  (2006)  en  een  interview met  Jacco 
Minnaard, projectmanager van NedPhO Go!. 
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4.1.3. Het Muziektheater/De Nederlandse Opera7 

 

Bart  Hermans  is  educatiemedewerker  bij  Het Muziektheater  en  verantwoordelijk  voor  De 

Nederlandse Opera  (DNO). DNO wil de  vooroordelen over opera wegnemen:  “DNO  is  geen 

museum  voor hele oude  voorstellingen waar  je nooit  iets  aan  zult  vinden.  Er  is nog  steeds 

vernieuwing bezig  in opera en muziek”. Hermans wil  laten  zien dat opera niet hoog, stoffig, 

serieus en museaal  is. Hij wil kinderen  laten zien wat opera wél  is en welke kennis en kunde 

komt  kijken bij het maken  van een opera. Hermans hoopt dat  kinderen uiteindelijk  respect 

krijgen voor de productie van een opera. Het gaat er niet om dat ze het mooi vinden: “als ze 

het niet mooi vonden dan vind ik dat prima, dan deden ze het niet op basis van stereotypering, 

maar  wel  op  basis  van  wat  ze  gezien  en  gedaan  hebben”.  DNO  probeert  voorstellingen 

toegankelijk te maken voor  jongeren door de verbeelding te stimuleren en een kritische kijk‐ 

en  luisterhouding  te  ontwikkelen.  Educatie  is  niet  zozeer  een marketingtool, maar  de  hele 

structuur  dat  jongeren  naar  het  theater  komen,  voorbereid worden  op  een  opera  en  een 

voorstelling bijwonen heeft natuurlijk te maken met het werven van nieuw publiek. Het is een 

opstapje naar “kom nog eens terug”. Hermans heeft geen idee of leerlingen ook daadwerkelijk 

vaker naar de opera gaan. 

 

4.1.4. Het Nederlands Blazers Ensemble8 

 

“Ik denk  dat het heel  goed  is  voor  kinderen om  zoveel mogelijk met  kunst  in  aanraking  te 

komen, wat  je er  later ook mee doet, maakt helemaal niet uit.” Het NBE draagt  graag een 

steentje bij aan de kunsteducatieve opvoeding van kinderen en organiseert daarom  jaarlijks 

twee  projecten: Op weg  naar  het  Nieuwjaarsconcert  en  Het Half Uur.  “De  jeugd  heeft  de 

toekomst” zegt Gieben, het gemiddelde publiek in de concertzalen is 40+ en het NBE wil graag 

een jonger publiek aanspreken. Gieben is niet van de generatie “Kop dicht en luisteren”. Ze wil 

kinderen  enthousiast maken  voor  klassieke muziek  door  ze  er  zelf  bij  te  betrekken.  Het  is 

echter  een  illusie  om  te  proberen  alle  kinderen  in  aanraking  te  laten  komen met  kunst  en 

cultuur.  Het  NBE  is  geen  welzijnsorganisatie  en  organiseert  geen  eindeloze  projecten  en 

workshops op scholen. Het NBE  is er  tenslotte om nieuwe programma’s  te maken en goede 

concerten te geven en daar probeert ze een nieuw publiek voor te vinden. Het NBE  laat een 

kleine  groep  kinderen  op  een  intensieve manier  in  contact  komen  met  klassieke muziek. 

Gieben  gelooft  dat  op  die  manier  zelfs  pubers  geïnteresseerd  kunnen  raken  in  klassieke 

muziek:  “als  je  ze  echt  raakt,  dan  zijn  ze  aangeraakt  voor  het  leven”.  Dat  kinderen  zijn 

                                                            
7 Deze  paragraaf  is  gebaseerd  op  een  interview  met  Bart  Hermans,  educatiemedewerker  van  Het 
Muziektheater. 
8  Deze paragraaf is gebaseerd op een interview met Claartje Gieben, coördinator educatieve projecten 
bij het Nederlands Blazers Ensemble. 
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aangeraakt voor het leven blijkt ook uit het feit dat er jongeren zijn die naar aanleiding van de 

projecten van het NBE een carrière  in de muziek beginnen. Op die manier draagt het NBE bij 

aan het creëren van de musici van later. 

 

4.1.5. Schematische samenvatting en wijziging van de hypothese 

 

Redenen voor het organiseren van educatieve activiteiten   Volgens wie?  

Creëren van nieuw, jong publiek voor de toekomst.  Concertgebouw, 
NedPhO, NBE, DNO 

Jongeren moeten op basis van ervaring een keuze maken of ze op  latere 
leeftijd van het concertaanbod gebruik willen maken. 

Concertgebouw, 
NedPhO, DNO 

Klassieke  muziek  is  een  verrijking  van  je  leven  (individuele  verrijking, 
sociale  ervaring,  kansen  en  mogelijkheden  om  te  ontwikkelen  en  te 
ontplooien,  enthousiasmeren,  inspireren,  emoties  opwekken,  creativiteit 
opwekken, kritische kijk‐ en luisterhouding). 

Concertgebouw, 
NedPhO, NBE 

Een breed publiek kennis laten maken met klassieke muziek.  Concertgebouw, 
NedPhO 

Fig. 5. Algemene conclusies over het belang van muziekeducatie. 

 

De hypothese “Culturele  instellingen organiseren educatieve activiteiten om  jongeren kennis 

te laten maken met klassieke muziek en een nieuw publiek te werven voor de toekomst” kan 

worden aangenomen. Echter het werven van een nieuw publiek voor de  toekomst  is eerder 

een bijkomend voordeel dan een werkelijke reden om educatieve activiteiten te organiseren. 

De educatiemedewerkers van de muziekinstellingen willen met name een breed publiek kennis 

laten maken met  klassieke muziek omdat  klassieke muziek een  verrijking  van  je  leven  is en 

opdat  jongeren  op  basis  van  ervaring  een  keuze  kunnen  maken  of  ze  op  latere  leeftijd 

gebruiken willen maken van het concertaanbod.  

 

4.2. Criteria voor een succesvol educatieproject 

 

Muziekinstellingen  organiseren  allerlei  educatieve  activiteiten  voor  leerlingen  van  het 

voortgezet onderwijs.  In het theoretisch kader  is een overzicht gegeven van de verschillende 

soorten  educatieve  activiteiten.  In deze paragraaf wordt onderzocht  aan welke  criteria  een 

educatieproject moet  voldoen  om  succesvol  te  zijn.  Aan  de  hand  van  de  theorie  zijn  de 

volgende hypothesen opgesteld: 
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Hypothese 2: criteria voor een succesvol educatieproject: 

a. Muziekeducatie moet serieus worden genomen door alle deelnemende partijen 

(musici,  docenten,  instellingen  en  schooldirectie),  zodat  kwaliteit  geleverd  kan 

worden. 

b. De docent moet enthousiast en deskundig  zijn,  zodat hij/zij de  leerlingen goed 

kan voorbereiden op het project, een goed cultureel klimaat op school is hiervoor 

noodzakelijk. 

c. Culturele  instellingen  moeten  ernaar  streven  educatieve  activiteiten  te 

integreren  in  het  schoolcurriculum  en  een  continue  leerlijn  te  bewerkstelligen. 

Een goed cultureel klimaat op school is hiervoor noodzakelijk. 

d. Blijf  de  kerntaken  (het  uitvoeren  van  klassieke  muziek)  op  speelse  wijze 

uitvoeren, zonder afbreuk te doen aan het product. 

e. Laat  jongeren  kennismaken  met  klassieke  muziek  door  een  combinatie  van 

actieve, receptieve en reflectieve participatie. 

 

In  onderstaande  tekst  wordt  onderzocht  of  de  hypothesen  kunnen  worden  aangenomen, 

verworpen of uitgebreid. De hypothesen worden getoetst door middel van drie casussen, die 

besproken  zijn  tijdens  de  interviews  met  educatiemedewerkers  van muziekinstellingen  en 

docenten van het voortgezet onderwijs. De resultaten zijn gebaseerd op de  interviews en op 

artikelen of brochures over de betreffende projecten. 

 

4.2.1. Het Concertgebouw en het Nederlands Philharmonisch Orkest: 

workshop en openbare repetitie of concert 

 

De  leerlingen  gaan  tijdens  een  workshop  experimenteren  met  de  bouwstenen  van  een 

compositie die ze tijdens een repetitie of concert te horen zullen krijgen. De groepscompositie 

die als resultaat van de workshop gemaakt wordt, zal door de leerlingen voorafgaand aan het 

concert worden uitgevoerd  in een  foyer  van het Concertgebouw of worden opgenomen op 

een  cd.  Marga  Helmich,  hoofd  educatie  van  het  Concertgebouw,  Jacco  Minnaard, 

projectmanager  van  NedPhO  Go!,  de  heer  Brink,  docent muziek  op  het  Ichtus  College  in 

Veenendaal en Jan Wieberdink, docent klassieke talen en KCV op het Lyceum aan Zee  in Den 

Helder,  spreken  over  hun  ervaringen met  betrekking  tot  het  project.  Jan Wieberdink  heeft 

eveneens deelgenomen aan de workshop van Het Muziektheater en  zal af en  toe verwijzen 

naar deze workshop.  



42 

 

Fig. 6. Voorbeeld van workshopdag (Encore special, 2006, p. 25). 
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Hypothese  2a:  Muziekeducatie  moet  serieus  worden  genomen  door  alle 

deelnemende  partijen  (musici,  docenten,  organisatoren  en  schooldirectie),  zodat 

kwaliteit geleverd kan worden. 

 

Dat de organisatie van het NedPhO educatie serieus neemt blijkt uit het feit dat directeur Stijn 

Schoonderwoerd  zelf  met  het  idee  kwam  een  sociaal  maatschappelijk  programma  op  te 

zetten. Educatie is daardoor sterk verankerd in de organisatiestructuur en het NedPhO wil zich 

profileren met  educatie.  NedPhO  Go!  draait  op  volle  toeren met  slechts  1,2  volle  banen, 

Schoonderwoerd zou dit graag anders zien. Ter vergelijking: Het London Symphony Orchestra 

heeft 12 mensen fulltime  in dienst voor LSO‐discovery dat model heeft gestaan voor NedPhO 

Go!. Schoonderwoerd zou graag dezelfde kant op willen en geld  is nodig om deze uitbreiding 

te kunnen bewerkstelligen  (Nagan, 2006). Ook bij het Concertgebouw  is educatie  sinds acht 

jaar  een  speerpunt  in  het  beleid.  Er  werd  toentertijd  een  directeur  Fondsenwerving  en 

Educatie  aangesteld  die  moest  zorgen  voor  de  financiële  middelen  om  de  educatieve 

activiteiten te bekostigen. Het educatieteam van het Concertgebouw bestaat tegenwoordig uit 

vijf medewerkers. 

 

Volgens  Minnaard  kan  kwaliteit  het  beste  worden  geleverd  door  professionele  musici. 

Amateurs zijn misschien flexibeler, maar Minnaard neemt de logistieke problemen graag voor 

lief. Jongeren zijn ontzettend kritisch en daarom is het noodzakelijk topkwaliteit te leveren. De 

musici van het NedPhO doen op vrijwillige basis mee aan de projecten van NedPhO Go!. Dit 

betekent dat ze wel betaald krijgen, maar dat het naast de uren komt die ze al maken voor het 

orkest. Doordat de musici op vrijwillige basis meedoen heeft NedPhO Go! altijd te maken met 

enthousiaste musici. Deelname aan een educatieproject is niet alleen maar geven, educatie is 

namelijk communicatie. Volgens Helmich  is het voor de musici ook een verrijking. De musici 

die deelnemen aan de educatieve activiteiten zijn bij voorkeur getraind in het begeleiden van 

educatieve activiteiten. Projecten die uitgaan van participerend leren, vallen of staan met een 

centrale  rol  voor  een  vrij  uitzonderlijk  type  musicus  (Helmich,  2006).  Ook  de  rol  van  de 

workshopleider is van groot belang, hij moet een goede didacticus zijn waardoor hij in staat is 

snel een groep leerlingen te analyseren, karakters te herkennen en verschillende werkvormen 

te gebruiken. 

 

Wieberdink  is zeer te spreken over de professionaliteit van zowel het Concertgebouw als Het 

Muziektheater. Het  is  ongelofelijk  hoeveel mensen  het  Concertgebouw  vrij weet  te maken 

voor een beperkte groep leerlingen. Het is fantastisch om begeleid te worden door drie of vier 

professionele musici. De dag wordt van A tot Z uitstekend begeleid en het is een plezier om in 

een goed geoliede machine terecht te komen. Wieberdink gaat altijd met vol vertrouwen naar 

de instellingen en komt met een zeer goed gevoel ’s avonds weer thuis. 

 



44 

 

In  de  onderbouwing  van  hypothese  2b wordt  duidelijk  gemaakt  dat  de  docent  enthousiast 

moet zijn en de schoolleiding deelname aan educatieve activiteiten moet steunen.  

 

Hypothese  2b:  De  docent  moet  enthousiast  en  deskundig  zijn,  zodat  hij/zij  de 

leerlingen  goed  kan  voorbereiden  op  het  project,  een  goed  cultureel  klimaat  op 

school is hiervoor noodzakelijk. 

 

Volgens Jacco Minnaard moeten de school en de docenten actief betrokken zijn bij het project. 

Wanneer de  leerlingen merken dat de docent of de school niet veel waarde hechten aan het 

project, kunnen de kinderen ook niet worden geënthousiasmeerd. De docent moet zijn eigen 

enthousiasme kunnen overdragen op de  leerlingen. Het  is belangrijk dat de docent tijdens de 

workshop actief meedoet en dat er voldoende begeleiding  is. Eveneens moet het project op 

school worden voorbereid. 

 

De Heer Brink is uitvoerend en docerend musicus en heeft veel kennis over klassieke muziek. 

Het  Ichtus  College  staat  niet  vooraan  op  het  gebied  van  de  kunsten, maar  Brink  heeft  de 

laatste  jaren wel  iets  op  kunnen  bouwen.  De  uitstapjes  naar  het  Concertgebouw  zijn  een 

welkome afwisseling voor de leerlingen. Deelname aan de activiteiten van het Concertgebouw 

is  een  traditie op het  Ichtus College. Volgens Brink  is  dit de  reden dat  lesuitval nog  steeds 

wordt goedgekeurd door de schoolleiding. Het is de laatste tijd wel steeds moeilijker om uren 

vrij  te  roosteren,  de  school  is  steeds  behoedzamer  als  het  gaat  om  lesuitval  en  de  1040 

urennorm  speelt  een  grote  rol.  Dit  jaar  heeft  Brink  voor  het  eerst  deelgenomen  aan  de 

workshopdag  van het Concertgebouw. Hij wist niet  echt wat hij  kon  verwachten en er was 

geen  lesmateriaal  beschikbaar. De  leerlingen werden  voorbereid  op  het  concert  tijdens  de 

workshop in het Concertgebouw. Brink zou het fijn vinden als er voorafgaand aan de workshop 

een  lesbrief  zou  verschijnen, misschien met  een  video met  informatie over het orkest, een 

interview met een musicus of een dirigent. De  informatie moet direct betrekking hebben op 

het  concert  dat  de  leerlingen  ’s  avonds  zullen  bijwonen.  Een  goede  voorbereiding  op  het 

concert is volgens Brink noodzakelijk voor het begrip en de waardering van de leerlingen voor 

het  concert. De workshop  is  een  goede manier  om  de  leerlingen  voor  te  bereiden  op  het 

concert. 

 

Jan Wieberdink vindt het belangrijk dat  leerlingen met zoveel mogelijk verschillende soorten 

kunst in aanraking komen. Zijn eigen interesse en enthousiasme voor kunst draagt Wieberdink 

over op zijn leerlingen. Het Lyceum aan Zee legt niet het accent op kunst en cultuur, dit heeft 

onder andere te maken met het feit dat Den Helder niet echt centraal gelegen ligt. Wieberdink 

krijgt altijd de volledige medewerking van de school om met zijn  leerlingen naar activiteiten 

van culturele  instellingen  te gaan. Met Gymnasium vijf gaat hij zowel naar de workshop van 

het  Concertgebouw  als  naar  de  workshop  van  Het  Muziektheater.  Deelname  aan  deze 

workshops betekent dat een hele dag moet worden vrij geroosterd. Gelukkig ziet de school de 
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waarde van de projecten  in en doet daarom niet moeilijk over  lesuitval. Wieberdink zou ook 

niet weten waarom de school geen medewerking zou verlenen aan de projecten. De leerlingen 

gaan  immers  naar  een  instelling  die  prima  educatieve  diensten  verleend  en  vervolgens 

bezoeken ze een voorstelling van hoge kwaliteit. Het Muziektheater stuurt, voorafgaand aan 

de  workshop,  meer  lesmateriaal  dan  het  Concertgebouw.  Wieberdink  bespreekt  het 

lesmateriaal  heel  kort.  Ten  eerste  omdat  hij  zelf  niet  alles weet,  hij  is  tenslotte maar  een 

goedbedoelende buitenstaander. Ten  tweede komen  tijdens de workshop alle aspecten aan 

bod die  je zelf tijdens de voorbereiding zou doen. Leerlingen willen niet twee keer hetzelfde 

verhaal  horen, want  dan  gaan  ze  zich  vervelen.  De workshop  is  een  goede manier  om  de 

leerlingen voor te bereiden op het concert. 

 

Hypothese 2c: Culturele instellingen moeten ernaar streven educatieve activiteiten te 

integreren  in het  schoolcurriculum en een  continue  leerlijn  te bewerkstelligen. Een 

goed cultureel klimaat op school is hiervoor noodzakelijk. 

 

Het  contact  met  scholen  wordt  door  zowel  het  Concertgebouw  als  het  NedPhO  goed 

onderhouden.  Volgens Marga  Helmich  van  het  Concertgebouw  is  het  soms  vervelend  dat 

docenten slecht bereikbaar zijn. Ook wordt het door de 1040 urennorm steeds  lastiger voor 

scholen om  een hele  dag  vrij  te  roosteren. Het Concertgebouw  is  een  grote organisatie  en 

heeft de  capaciteit en personele  inzet om actief  contact  te  zoeken en  te onderhouden met 

scholen.  Ook  Minnaard  vindt  het  belangrijk  scholen  actief  te  werven.  Docenten  krijgen 

ontzettend  veel  folders  van  allerlei  culturele  instellingen.  Persoonlijk  contact met  docenten 

helpt hen bij het maken van de juiste keuze. 

 

Het  Concertgebouw  en  het NedPhO  hebben  de  afgelopen  jaren  de  educatieve  activiteiten 

steeds  geëvalueerd  en  aangepast.  Het  muziekonderwijs,  de  leerlingen  en  de  manier  van 

lesgeven  zijn  immers  veranderd  en  als  instelling  moet  je  meegaan  met  de  tijd  en  de 

lesmethodes.  In eerste  instantie werden,  in plaats  van de workshop  in het Concertgebouw, 

drie  voorbereidende  lessen  gegeven  door  een  workshopleider  en  musicus  op  school.  Dit 

zorgde  echter  voor  allerlei  logistieke  problemen.  Helmich  heeft  op  een  gegeven  moment 

besloten  de  workshop  op  één  dag  te  laten  plaatsvinden  en  de  leerlingen  naar  het 

Concertgebouw te  laten komen. Op die manier wordt de  leereffectiviteit vergroot doordat er 

drie uur  continu gewerkt wordt en men niet  steeds moet  stoppen om  later weer verder  te 

gaan,  de musici  hoeven  niet  te  reizen,  er  is  een  geschikte  ruimte  en  de  leerlingen  kunnen 

gebruik maken van het instrumentarium van het Concertgebouw.  

 

Volgens  Helmich  heeft  het  Concertgebouw  momenteel  nog  weinig  invloed  op  de  totale 

muziekeducatie  op middelbare  scholen. De  educatieprojecten  zijn  een momentopname,  en 

wanneer  muziek  op  school  slecht  wordt  gegeven  zijn  de  projecten  een  druppel  op  een 

gloeiende  plaat. Het  Concertgebouw wil  graag  een  impuls  geven  aan  het muziekonderwijs. 
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Scholen moeten een duidelijke leerlijn hebben en kritisch kijken naar het aanbod van culturele 

instellingen  om  op  die  manier  te  zorgen  dat  educatieve  activiteiten  daadwerkelijk  een 

verrijking zijn van het schoolcurriculum. Het Concertgebouw probeert dit te bereiken door veel 

aandacht te besteden aan docenten zodat scholen en instellingen dichter naar elkaar groeien. 

Met een zo volledig mogelijk aanbod voor de verschillende  leeftijdsgroepen, dus ook voor de 

allerkleinsten en  jong volwassenen  is het mogelijk om een aaneengesloten  traject  te bieden 

waardoor  in principe tijdens elke levensfase het concertbezoek wordt gestimuleerd (Helmich, 

2006). Sommige scholen willen alleen losse projecten afnemen, maar Minnaard streeft ernaar 

een  akkoord  aan  te  gaan  met  een  school  om  continuïteit  te  bewerkstelligen.  Leerlingen 

hebben dan aan het einde van hun schooltijd een goed beeld van klassieke muziek. Hierbij ligt 

de  focus  niet  op  het  bereiken  van  zoveel  mogelijk  kinderen,  maar  op  de  intensiteit,  de 

diepgang en kwaliteit van de projecten (Encore special, 2006). Minnaard kijkt bij het creëren 

van projecten naar de behoeftes in de samenleving en probeert daarop in te spelen. 

 

Voor  de  scholen  is  deelname  aan  de workshop  van  het  Concertgebouw  een  afwisseling  en 

aanvulling op het normale  lesprogramma. Deelname aan activiteiten van het Concertgebouw 

is op het Ichtus College een traditie geworden. De leerlingen van het Lyceum aan Zee kunnen 

op  vrijwillige  basis  deelnemen  aan  de  workshopdag.  Deelname  staat  los  van  het  normale 

lesprogramma. De  leerlingen mogen het project gebruiken als verslag voor KCV of CKV, maar 

dat hoeft niet.  

 

NedPhO  Go!  zoekt  bewust  samenwerking met  collega‐instellingen  en  andere  partijen met 

ervaring, om niet opnieuw het wiel uit te vinden. Ze sluiten aan bij wat er al is en ontplooien 

nieuw initiatieven waarbij anderen zich op hun beurt weer kunnen aansluiten (Encore special, 

2006).  Minnaard  heeft  regelmatig  contact  met  collega’s  van  andere  symfonieorkesten  en 

NedPhO Go! en het Concertgebouw maken deel uit  van Amuze, een overkoepelend orgaan 

voor Amsterdamse muziekeducatie. Volgens Helmich  is de  kracht  van de  educatieprojecten 

van  het  Concertgebouw  dat  ze  met  veel  verschillende  partijen  samenwerken:  musici  van 

orkesten en ensembles, regisseurs en docenten.  

 

Hypothese  2d:  Blijf  de  kerntaken  (het  uitvoeren  van  klassieke muziek)  op  speelse 

wijze uitvoeren, zonder afbreuk te doen aan het product. 

 

“Toegankelijk maken is iets anders dan concessies doen aan de klassieke muziek” (Minnaard). 

De presentatie mag wel worden aangepast aan jongeren. “Ik houd niet zo van een rapper bij 

Beethoven, Beethoven  an  sich  is  goed genoeg”  (Minnaard). Door een workshop worden de 

leerlingen voorbereid op Beethoven, waardoor ze Beethoven snappen en er iets mee kunnen. 

Aan  de  artistieke  kwaliteit  worden  geen  concessies  gedaan  (Helmich,  2002).  Het 

Concertgebouw en het NedPhO proberen  rekening  te houden met het repertoire: Stravinsky 

vindt bijna iedereen mooi, Mozart is moeilijk om te gebruiken als basis voor een workshop en 
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echte moderne muziek wordt door kinderen omschreven als piep‐knor‐muziek. Minnaard en 

Helmich  proberen  de  grenzen  van  de  repertoirekeuze  op  te  zoeken,  het  is  belangrijk  dat 

kinderen  iets  kunnen  herkennen  en  aansluiting  vinden  bij  het  orkest  en  de muziek.  Brink 

vertelt dat hij met een klas naar een concert met eigentijdse muziek is geweest. De leerlingen 

hebben  aandachtig  en  serieus  naar het  concert  geluisterd, maar  achteraf werd het  concert 

nogal lacherig ontvangen. Leerlingen zouden zelf nooit voor het concert gekozen hebben. Dat 

betekent niet dat  ze nooit meer naar een  concert  in het Concertgebouw  zullen gaan. Brink 

denkt dat het project van het Concertgebouw voor redelijk veel leerlingen een aanleiding is om 

nog een keer terug te komen. 

 

Brink zou het een devaluatie vinden als concertzalen zouden toegeven aan de populaire smaak 

van  jongeren.  Als  de  leerlingen  goed  voorbereid  zijn  en  je  hen  laat  proeven  van  het 

orkestleven dan kun je ze zeker warm krijgen voor klassieke muziek. Het kan niet de bedoeling 

zijn  dat  honderd  procent  van  de  leerlingen  warm  loopt  voor  klassieke  muziek,  maar 

tegenwoordig lijkt het wel alsof klassieke muziek een vies woord is. Educatie is heel hard nodig 

en  het wordt misschien  ook wel  steeds meer  nodig.  Klassieke muziek  heeft  zich  lange  tijd 

bevonden  op  het  niveau  van  elitair  en  afstandelijk  en  dat moet  veranderen.  Natuurlijk  is 

klassieke  muziek  bijzonder, maar  het  is  niet  ongrijpbaar.  Door middel  van  goed  educatie 

moeten we klassieke muziek dichter bij jongeren brengen. 

 

Wieberdink vindt dat  je altijd moet uitgaan van je eigen kwaliteit. Hij zou dus ook niet willen 

dat het Concertgebouw gaat  rappen om dichter bij de  jongeren  te komen. Het  is beter om 

leerlingen, door middel van een workshop, te laten zien hoe muziek werkt dan wanneer je de 

muziek “verrapt”. 

 

Hypothese 2e: Laat jongeren kennismaken met klassieke muziek door een combinatie 

van actieve, receptieve en reflectieve participatie. 

 

Het actieve leren moet centraal staan volgens Helmich en Minnaard. Minnaard zegt: “dat is de 

beste manier om het  te  leren  [door]  zelf muziek  [te] maken,  zelf mee  [te] doen, natuurlijk 

zitten er ook  luistermomenten tussen,  luisteren moet  je ook  leren”. Door zelf aan de slag te 

gaan,  kunnen  leerlingen  klassieke muziek  beter  ervaren  en  wordt  optimale  betrokkenheid 

bereikt (Encore special, 2006). Tijdens de workshop komen de leerlingen in contact met musici. 

De  leerlingen herkennen de musici op het podium en voelen zich verbonden met het orkest. 

Het is belangrijk om de jongeren zo dicht mogelijk bij de muziek te betrekken, want herkennen 

is waarderen. Tijdens de workshop is het belangrijk dat een goede ruimte beschikbaar is en de 

groep leerlingen niet te groot is. Persoonlijke aandacht is heel belangrijk. Bij voorkeur wordt de 

groep opgesplitst in kleine groepjes zodat iedereen actief mee kan doen. Dit is alleen mogelijk 

wanneer  de  musici  getraind  zijn  in  het  begeleiden  van  educatieve  activiteiten  en  zij  een 

groepje  leerlingen voor hun rekening kunnen nemen. Tijdens de workshop wordt toegewerkt 
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naar een resultaat: het uitvoeren of opnemen van de door leerlingen gecomponeerde muziek. 

Het werken naar een eindresultaat zorgt voor een bepaalde spanning en concentratie bij de 

leerlingen. 

 

Brink vindt het een heel goed idee om een workshop te koppelen aan een concert, omdat op 

die manier  iets met  het  concert  gebeurt.  De  leerlingen  hebben minder  een  consumptieve 

houding omdat ze niet alleen luisteren, ze moeten ook iets doen en weten daardoor meer over 

het concert. Door de workshop krijgen de  leerlingen een beter beeld van het werken  in een 

orkest. De creatieve vermogens van de leerlingen worden op een andere manier aangesproken 

dan  ze  gewend  zijn.  Het  project  is  aantrekkelijk  voor  de  leerlingen  omdat  ze  naar  het 

Concertgebouw gaan, ze mogen zelf  instrumenten meenemen en ze krijgen een opname van 

hun eigen compositie  te horen. Brink vond het  leuk dat de  leerlingen werden begeleid door 

professionele muzikanten, die  ieder op hun eigen manier hun vak uitoefenen en er tegenaan 

kijken. Tijdens het concert zagen de  leerlingen diezelfde muzikanten op het podium zitten en 

in de pauze  kwamen de muzikanten nog naar de  leerlingen  toe. De  kinderen gingen  in een 

grote kring om de muzikanten staan en de muzikanten werden bestookt met vragen. Dit was, 

volgens Brink, erg  leuk: “spelen  in zo’n groot orkest, wat normaal gesproken wel heel erg ver 

weg staat voor leerlingen, wordt op deze manier toch een stuk dichterbij gehaald.” De ruimte 

in het Concertgebouw was nog een beetje problematisch. De klas werd in een hoekje van het 

Concertgebouw gezet en de workshop moest zo gebeuren dat niemand er  last van had. Naar 

deze  logistieke kwestie moet, volgens Brink, nog wat beter worden gekeken. Ook werden de 

dingen  die  de  leerlingen  moesten  doen  tijdens  de  workshop  iets  teveel  uitgemolken.  De 

workshop was aan de  lange kant, de  leerlingen waren erg moe en de workshop had best  iets 

korter mogen duren. 

 

Wieberdink  heeft  twee  keer  deelgenomen  aan  de  workshop  van  het  Concertgebouw.  De 

eerste  keer  was  het  in  combinatie met  een  bezoek  aan  een  repetitie  en  de  tweede  keer 

mochten  de  leerlingen  een  concert  bijwonen. Wieberdink prefereert  het  bijwonen  van  een 

echt concert omdat het een mooie afronding van de dag is en leerlingen meer onder de indruk 

zijn  van de muziek en de  entourage. Door de workshop  gaan  leerlingen minder  vrijblijvend 

naar het concert. Tijdens de workshop krijgen de leerlingen inzicht in een compositie, ze horen 

verschillende  instrumenten en ze ontdekken een  lijn  in de muziek. Leerlingen gaan gerichter 

luisteren en proberen dingen  te herkennen. Volgens Wieberdink  is er een duidelijk verband 

tussen de workshop en het concert. Wieberdink vindt het knap dat de educatieve dienst van 

Het Muziektheater en het Concertgebouw de  groep  leerlingen  zover  krijgt dat  ze hun  gêne 

kwijt raakt.  In de  loop van de middag vallen de remmingen weg, komen de  leerlingen  los en 

stellen ze zich open om te luisteren. Wieberdink neemt zelf ook deel aan de workshop. Het is 

makkelijker voor de leerlingen om hun eigen grenzen te overschrijden als ze zien dat de docent 

er ook niets van kan. De  leerlingen zijn zeer enthousiast over de projecten. Wieberdink vindt 

dat de leerlingen de muziek niet mooi hoeven te vinden. Ze moeten de muziek ervaren zonder 
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dat  ze  er meteen  iets  van moeten  vinden. Daarom  laat Wieberdink  de  leerlingen  ook  niet 

verplicht  een  verslag  schrijven,  dit  werpt  namelijk  een  drempel  op. Wieberdink  vindt  het 

positief om te zien hoe de  leerlingen  in de  loop van de dag veranderen. Ze kunnen na afloop 

van de workshop een meer gefundeerd oordeel geven over de muziek. Ondanks dat klassieke 

muziek misschien (nog) niet hun muzieksoort is, hebben ze in ieder geval kennis gemaakt met 

een  kwaliteitsproduct.  Ze  hebben  gezien  dat  er  op  een  zeer  professionele manier muziek 

wordt gemaakt en dit staat  los van de waardering van de muziek. Het  is een  lange dag, maar 

Wieberdink vindt de workshop niet té  lang. Na een  lange workshopmiddag zijn de  leerlingen 

nog steeds benieuwd naar het concert. De spanningsboog blijft en de  leerlingen zijn van het 

begin tot het einde geboeid. Dit geeft aan dat het project goed in elkaar zit. 

 

Yvonne  Bouwman werd  geïnterviewd  over  de  CKV workshop  van  het Muziektheater, maar 

bleek ook te hebben deelgenomen aan de workshop van Het Concertgebouw. Bouwman vond 

de  workshop  erg  leuk,  alleen  de  leerlingen  die  zelf  een  instrument  hadden meegenomen 

waren  een  beetje  teleurgesteld.  Het  ging  in  de workshop met  name  om  het  creëren  van 

geluiden en de leerlingen die een instrument konden bespelen vonden het niveau te laag. Ook 

waren er leerlingen die zelf een instrument speelden, maar liever een ander instrument wilden 

bespelen  tijdens de workshop. De  tweede groep van  JSG Maimonides die naar de workshop 

ging heeft daarom geen eigen instrumenten meegenomen. Het gaat er volgens Bouwman om 

dat  leerlingen  plezier  beleven  aan  samen  iets maken.  Het  lunchconcert  dat  volgde  op  de 

workshop was volgens Bouwman een drama. Ten eerste werden de kinderen al om 12.00 uur 

in de zaal gezet terwijl het concert pas om 12.30 begon. Kinderen kunnen niet een half uur stil 

zitten  in  een  zaal  als  er  niets  gebeurt  op  het  podium.  Ten  tweede  kregen  de  kinderen 

programma’s uitgedeeld met als gevolg dat ze daar tijdens het concert mee zaten te friemelen 

en  andere  bezoekers  irriteerden.  Ten  slotte was  het  programma  niet  goed  gekozen.  Voor 

kinderen  die  voor  de  eerste  keer  met  klassieke  muziek  in  aanraking  komen  is  een 

saxofoonkwartet niet erg aansprekend. Bouwman raadt het Concertgebouw aan goed te kijken 

welke  lunchconcerten  geschikt  zijn  voor  scholieren. Wanneer  de  eerste  kennismaking met 

klassieke muziek niet goed is, is het moeilijk om dit goed te maken. 

 

4.2.2. Het Muziektheater/De Nederlandse Opera: CKV workshop 

 

Tijdens  de  CKV  workshop  van  Het  Muziektheater  maken  leerlingen  door  middel  van  een 

workshop,  een  rondleiding  door  Het Muziektheater  en  het  bijwonen  van  een  voorstelling 

kennis met  het  begrip  opera.  Bart  Hermans,  educatiemedewerker  van  Het Muziektheater 

verantwoordelijk voor De Nederlandse Opera, Bert Veldstra, docent Nederlands en CKV op het 

Berlage Lyceum  in Amsterdam en Yvonne Bouwman, docent economie, M&O en CKV op de 

Joodse Scholen Gemeenschap Maimonides  in Amsterdam, spreken over hun ervaringen met 

betrekking tot de CKV Workshop. 
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Hypothese  2a:  Muziekeducatie  moet  serieus  worden  genomen  door  alle 

deelnemende  partijen  (musici,  docenten,  organisatoren  en  schooldirectie),  zodat 

kwaliteit geleverd kan worden. 

 

Tegenwoordig wordt de waarde van educatie erkend door De Nederlandse Opera en wordt 

daadwerkelijk  actie  ondernomen.  Vroeger was  educatie  een  speerpunt  in  het  beleid, maar 

werd er geen praktische invulling aan gegeven. Educatie zat in een verdomhoekje en dat is aan 

het veranderen. Hermans wordt meer bij dingen betrokken en krijgt kansen om nieuwe ideeën 

uit  te werken. DNO beschikt niet over een eigen orkest en werkt voor de workshops samen 

met  freelancers. Vaak  zijn operazangers of  zangeressen,  indien  ze de mogelijkheid hebben, 

bereid mee te werken aan de CKV workshops. Met name zangers uit Groot‐Brittannië en de VS 

staan welwillend tegenover de projecten, het  is voor hen de normaalste zaak van de wereld 

om mee te helpen.  In Groot‐Brittannië en de VS  is muziekeducatie al veel verder ontwikkeld 

dan  in Nederland.  In de onderbouwing van hypothese 2b wordt duidelijk gemaakt dat de rol 

van de docent van onschatbare waarde is, evenals het culturele klimaat op school. 

 

Hypothese  2b:  De  docent  moet  enthousiast  en  deskundig  zijn,  zodat  hij/zij  de 

leerlingen  goed  kan  voorbereiden  op  het  project,  een  goed  cultureel  klimaat  op 

school is hiervoor noodzakelijk. 

 

Het Berlage Lyceum  in Amsterdam  is geen cultuurprofielschool, maar profileert zich wel met 

bijvoorbeeld de mini‐opera van Het Muziektheater. Kunst speelt een belangrijke rol op school 

en  de  reden  voor  docent  Bert  Veldstra  om  deel  te  nemen  aan  educatieve  activiteiten  van 

culturele instellingen heeft te maken met de wet van de stimulerende achterstand: “als je het 

niet binnen school hebt, dan moet  je het buiten school gaan halen. Als  je het buiten school 

haalt  en  je  kunt  kiezen  uit  kwaliteit,  dan wil  je het beste.” De  achterstand  die  het Berlage 

Lyceum heeft doordat ze zelf weinig kunstvakdocenten heeft probeert Veldstra om te zetten in 

een  voorsprong  door  kwaliteit  buiten  school  te  zoeken.  Het Muziektheater  levert  volgens 

Veldstra  de  kwaliteit  die  het  Berlage  Lyceum  zoekt.  De  schoolorganisatie  van  het  Berlage 

Lyceum houdt rekening met uitstapjes naar culturele  instellingen. Zo vinden de CKV‐lessen  ’s 

middags plaats,  twee uur achter elkaar,  tijdens het zevende en achtste  lesuur. Hierdoor kan 

Veldstra altijd weg en hoeft hij zich geen zorgen te maken of de leerlingen weer op tijd terug 

zijn  voor  een  andere  les.  Als  de  leerlingen  deelnemen  aan  de  CKV  workshop  van  Het 

Muziektheater, dan zorgt Veldstra dat zijn klas om circa drie uur aan de beurt is zodat er geen 

lessen uitvallen. Zijn voordeel  is dat het Berlage Lyceum gelegen  is  in Amsterdam waardoor 

alle  activiteiten  op  korte  afstand  van  de  school  plaatsvinden.  Wanneer  een  school  uit 

Lutjebroek deelneemt aan de CKV workshop dan moet een hele dag worden vrij geroosterd.  

 

De  Joodse  Scholen  Gemeenschap Maimonides  is  een  school waar weinig  aan  kunst wordt 

gedaan. Er zijn geen kunstvakdocenten en geen vaste CKV‐uren per week. Yvonne Bouwman 
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geeft incidentele CKV‐lessen omdat ze het belangrijk vindt dat alle kinderen kennismaken met 

kunst. Kinderen hebben veel vooroordelen over kunst en gaan daarom gewoon niet. Volgens 

Bouwman  biedt  een  school  kinderen  de  mogelijkheid  om  kennis  te  maken  met  kunst. 

Bouwman  kijkt voor haar programma naar activiteiten van  culturele  instelling en als  ze een 

project ziet dat geschikt  is dan roostert ze uren  in voor CKV zodat de  leerlingen zich kunnen 

voorbereiden  op  het  project. Deelname  aan  de  CKV workshop maakt  dat  een  hele middag 

moet worden  vrij  geroosterd.  Bouwman  geeft  aan  het  begin  van  het  jaar  aan wanneer  de 

projecten plaats zullen vinden, wanneer dat moment is aangebroken staan collega’s natuurlijk 

niet te juichen als hun lessen uitvallen, maar het gebeurt wel. 

 

Het Muziektheater  heeft  lesmateriaal  ontwikkeld  om  de  leerlingen  voor  te  bereiden  op  de 

voorstelling.  Vroeger  was  het  een  zeer  uitgebreid  pakket,  waar  vervolgens  niet  veel mee 

gedaan werd. Tegenwoordig  is het een kort  lespakket met  informatie over de  inhoud van de 

opera,  over  de  componist  en wat  leuke weetjes. De  rest  van  de  informatie  over  de  opera 

krijgen de  leerlingen  tijdens de workshop en de  rondleiding  te horen. De  leerlingen van het 

Berlage Lyceum worden op school niet echt voorbereid op de workshop, ze weten dat ze naar 

Het Muziektheater  gaan  en  soms  weten  ze  van  broertjes  of  zusjes  wat  de  dag  betekent. 

Bouwman  geeft  altijd  een  voorbereidende  les  voorafgaand  aan  de  workshopdag  in  Het 

Muziektheater. Omdat Het Muziektheater niet veel  lesmateriaal  levert,  zoekt Bouwman  zelf 

muziekfragmenten  en  informatie  over  de  opera.  Niet  alle  leerlingen  van  JSG Maimonides 

kunnen deelnemen aan de CKV workshop omdat de school maar één project per jaar kan doen 

waar vijftien  leerlingen aan kunnen deelnemen. Bouwman probeert soms  losse kaartjes voor 

voorstellingen  te  bemachtigen  en  dan  gebeurt  de  voorbereiding  geheel  in  de  klas.  Ook 

Veldstra  bezoekt  met  zijn  leerlingen  af  en  toe  een  opera  die  niet  gekoppeld  is  aan  een 

workshop en bereidt dan de voorstelling zelf voor  in de klas. Bouwman zet haar vraagtekens 

bij het bezoeken van een voorstelling zonder enige voorbereiding. 

 

Enthousiasme van de docent  speelt op beide  scholen een grotere  rol dan de deskundigheid 

van de docenten. Beide docenten hebben geen opleiding  in de kunsten genoten. Veldstra  is 

docent Nederlands en Bouwman  is docente economie en management & organisatie. Beide 

docenten  hebben  affiniteit  met  en  interesse  in  klassieke  muziek  en  bezoeken  geregeld 

operavoorstellingen,  theatervoorstellingen  of  klassieke  concerten.  Veldstra  heeft  een 

opleiding  gevolgd  tot  kunstcoördinator  en  beide  docenten  hebben  deelgenomen  aan 

docentenworkshops  van  Het Muziektheater.  Volgens  Veldstra  is  het  zeer  belangrijk  dat  de 

docent enthousiast  is: “je moeten  laten  zien dat  je er zelf erg enthousiast over bent, ben  jij 

enthousiast dan worden de  leerlingen dat een stuk makkelijker.” Volgens Bouwman  is de rol 

van de docent zeer belangrijk. Een aantal  jaren geleden verliep de samenwerking tussen JSG 

Maimonides  en  Het  Muziektheater  stroef.  Dit  kwam  omdat  toentertijd  een  collega  van 

Bouwman de CKV‐dagen begeleidde. De  leerlingen zorgden voor overlast en JSG Maimonides 

werd  niet  meer  voor  projecten  geplaatst.  Bouwman  heeft  contact  opgenomen  met  Het 
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Muziektheater  en  is  vanaf  dat moment weer  zelf  de  projecten  gaan  begeleiden.  Bouwman 

maakt  de  leerlingen  duidelijk  dat  er mensen  in  de  zaal  zitten  die wel  van  de  opera willen 

genieten  en  de  leerlingen mogen  niet  de  avond  van  een  ander  verpesten.  De  docent  zit 

volgens Bouwman niet alleen in de zaal om te genieten van de opera, maar om orde te houden 

en  te zorgen dat alles soepel verloopt. Er zijn docenten die  tijdens de workshop koffie gaan 

drinken en dat kan gewoon niet. Ook Veldstra maakt zijn leerlingen duidelijk dat er mensen in 

de  zaal  zitten die  veel geld hebben betaald  voor de opera en  graag willen  genieten  van de 

voorstelling. 

 

Hypothese 2c: Culturele instellingen moeten ernaar streven educatieve activiteiten te 

integreren  in het  schoolcurriculum en een  continue  leerlijn  te bewerkstelligen. Een 

goed cultureel klimaat op school is hiervoor noodzakelijk. 

 

Doordat de CKV workshops samenvallen met de vaste programmering van Het Muziektheater 

is het  lastig om  in te spelen op de behoeftes van scholen. De projecten maken geen deel uit 

van het normale lesprogramma, maar zijn echt een aanvulling. Hermans zou graag zien dat er 

meer input vanuit de scholen komt voor projecten. DNO is een beetje verwend omdat de CKV 

Workshops mateloos populair  zijn, waardoor de noodzaak om naar de  scholen  toe  te  gaan 

minder groot is.  

 

Bouwman zegt dat er weinig contact  is met Het Muziektheater. Ze krijgt post met  informatie 

over  de  CKV‐dagen,  vervolgens  schrijft  ze  haar  klas  in  voor  een  bepaalde  workshop  en 

uiteindelijk gaat de klas naar Het Muziektheater. Omdat  JSG Maimonides geen vaste CKV of 

muzieklessen heeft, staat deelname aan de CKV workshop op zichzelf. Bouwman vindt dat Het 

Muziektheater door middel van grote kortingen goed  inspeelt op  jongeren. Natuurlijk  is een 

lage  prijs  geen  hoofdreden  voor  jongeren  om  een  opera  bij  te wonen, maar wanneer  de 

jongeren  zijn  warm  gemaakt  voor  opera  en  de  kaartjes  zijn  ontzettend  duur  dan  zal  een 

herhalingsbezoek uitblijven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

 

Veldstra heeft grote bewondering voor de educatieve dienst van Het Muziektheater. Margriet 

Prinssen, Lin van Ellinckhuijsen en Bart Hermans hebben educatie op de markt gezet en het is 

een drie‐eenheid die elkaar ontzettend goed aanvullen. Volgens Veldstra heeft de educatieve 

dienst goed naar  scholen geluisterd en op die manier geprobeerd een brug  te  slaan  tussen 

opera  en  scholen. De  brug  tussen  opera  en  scholen  kan  volgens Veldstra worden  geslagen 

wanneer de  projecten  in het  schoolcurriculum  kunnen worden  geïntegreerd. Het moet een 

traditie worden. Het Berlage Lyceum biedt CKV aan tot en met de zesde klas. Dit geeft Veldstra 

de mogelijkheid  ieder  jaar met de  vijfde  klassers naar de opera  te  gaan. De  leerlingen  zijn, 

wanneer ze in de vijfde klas zitten, al even bezig met CKV, ze zijn wat ouder en staan hierdoor 

meer open voor opera. Op een gegeven moment heeft het Berlage Lyceum afspraken met Het 
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Muziektheater op papier gezet. Op die manier was het Berlage Lyceum ervan verzekerd deel te 

kunnen nemen aan de CKV Workshop of de mini‐opera. 

 

Om  niet  opnieuw  het  wiel  uit  te  vinden  maakt  Het  Muziektheater  deel  uit  van  Amuze 

(overkoepelend  orgaan  voor  Amsterdamse muziekeducatie),  Amove  (overkoepelend  orgaan 

voor Amsterdamse kunsteducatie) en Reseo (Internationaal platform voor educatieve diensten 

van operahuizen). Voor  een nieuw project dat Hermans momenteel  aan het ontwikkelen  is 

heeft  hij  veel  contact met  Engelse  collega’s,  die  op  het  gebied  van muziekeducatie  al  veel 

verder ontwikkeld zijn. 

 

Hypothese  2d:  Blijf  de  kerntaken  (het  uitvoeren  van  klassieke muziek)  op  speelse 

wijze uitvoeren, zonder afbreuk te doen aan het product. 

 

Opera moet opera blijven. Hermans zegt: “Ik weiger opera door de strot te duwen bij mensen 

door op je knieën te gaan zitten, door een hiphop‐opera van iets te maken.” Wanneer je cross‐

overs maakt heb  je meer  jongeren  te pakken, maar  volgens Hermans ben  je dan niet meer 

bezig met  operagerelateerde  educatie.  Hermans  wil  niet  iets  laten  zien  dat  speciaal  voor 

jongeren  gecreëerd  is.  Hij  wil  geen  pastiche  maken  van  verschillende  aria’s  voor  1600 

leerlingen,  want  dan  is  het  hele  idee  van  opera  weg.  Opera  is  namelijk  traag  en  bij  een 

montagevoorstelling wordt  de  vorm  van  opera  veranderd.  Volgens Hermans moet worden 

gezocht naar een mengvorm, een aansprekende taal voor jongeren, maar het moet wel opera 

blijven. Kleinschaligheid  is belangrijk omdat op die manier  jongeren een echte opera kunnen 

bijwonen. Wanneer slechts een kleine groep leerlingen in de zaal zit wordt voorkomen dat het 

rumoerig wordt tijdens de voorstelling. 

 

Veldstra gaat voor kwaliteit en voor opera naar Het Muziektheater en hij vindt niet dat opera 

moet worden  aangepast  aan  de  jongerencultuur.  Veldstra  vindt  het  juist  goed  dat  er  een 

wereld  is waarin  jongeren hun eigen muzieksoorten hebben, maar dat betekent niet dat dit 

alles is. Het is goed om de geest van jongeren te verruimen en te laten zien dat er meer is dan 

populaire  muziek.  Veldstra  vindt  niet  dat  opera  moet  worden  geïnfantiliseerd,  in  die  zin 

moeten geen concessies worden gedaan. Wanneer  iets niet meer verstaan wordt dan mag je 

het vertalen en een opera van Mozart mag zeker gemoderniseerd worden. Veldstra vindt het 

erg  leuk wanneer  opeens  een  computer  of  telefoon  op  toneel  verschijnt, maar  dat  is  iets 

anders dan infantiliseren, dit is het vertalen van opera naar de wereld van nu. Het niveau van 

de  opera  hoeft  niet  te  worden  verlaagd  naar  de  leefwereld  van  jongeren, maar  er moet 

worden gekeken hoe en waar je bruggen kunt slaan. Als er een goede brug wordt geslagen dan 

zijn de meest ingewikkelde opera’s volgens Veldstra toegankelijk voor middelbare scholieren.  

 

Bouwman  vindt  de  toegankelijkheid  van  opera  enorm  vergroot  door  de  boventiteling, 

iedereen kan nu begrijpen waar de opera over gaat. Kinderen denken vaak dat opera alleen 
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maar  gegil  is,  maar  wanneer  ze  een  opera  hebben  bijgewoond  kijken  ze  er  vaak  anders 

tegenaan. Wanneer drie van de tien  leerlingen anders over opera zijn gaan denken dan vindt 

Bouwman dat ze veel bereikt heeft. Bouwman heeft een voorkeur voor vrolijke, toegankelijke 

opera’s, met mooie decors en een spannend verhaal. Echter veel scholen schrijven zich in voor 

deze  vrolijke opera’s waardoor de  kans dat  je  geplaatst wordt niet  erg  groot  is.  Soms  gaat 

Bouwman naar een opera waar ze zelf nooit voor gekozen zou hebben. Dat een opera  lang  is 

hoeft geen probleem te zijn, wanneer de workshop goed  is gegeven, er een mooi decor  is en 

een  spannend  verhaal wordt  verteld  kunnen  de  leerlingen  de  voorstelling  goed  volhouden. 

Bouwman zou het leuk vinden als de leerlingen een keer een repetitie bij mogen wonen, zodat 

ze weten wat er komt kijken bij het produceren van een opera. Het bijwonen van een repetitie 

kan heel  illustratief  zijn. Het bezoeken van de hele opera kunnen vervolgens de  liefhebbers 

doen. 

 

Hypothese 2e: Laat jongeren kennismaken met klassieke muziek door een combinatie 

van actieve, receptieve en reflectieve participatie. 

 

Tijdens  de workshop  spelen  leerlingen  scènes  na  uit  de  opera. Wanneer  de  leerlingen  een 

scène zelf hebben gespeeld zorgt dat voor herkenning wanneer ze de voorstelling zien. Zingen 

is de kracht van DNO en speelt daarom een grote rol in de workshop. Zingen is eng en tijdens 

de workshop wordt geprobeerd een veilige omgeving te creëren en de barrière om te zingen 

weg te nemen. Dat het eng  is heeft te maken met  Idols waarbij  iedereen probeert een cd te 

imiteren en als dat niet  lukt,  is het automatisch  slecht. Hermans  vindt dat  je gewoon moet 

zingen,  want  het  is  je  eigen  stem:  “Ga  het  maar  doen,  en  alles  wat  je  dan  aan  meer 

theoretische basis mee wilt geven, dat doe je dan wel tijdens het doen.” Door het ‘zelf doen’ 

komt opera dichterbij en wordt betrokkenheid en herkenbaarheid gecreëerd. 

 

Volgens Veldstra selecteert de educatieve dienst altijd de cruciale scènes uit de opera voor de 

workshop. Wanneer de  leerlingen die scène  ’s avonds op het toneel zien, zitten ze te shaken 

van herkenning. Door de  leerlingen een gedeelte uit een opera  te  laten naspelen krijgen  zij 

veel respect voor de operazangers en dansers. Veldstra vindt het belangrijk dat zijn leerlingen 

kijken naar de voorstelling en respect hebben voor de zangers. Daarna mogen ze beslissen of 

ze het al dan niet mooi vinden. Veldstra sluit  zijn CKV‐lessen af door middel van  individuele 

gesprekken met de  leerlingen. De  leerlingen hebben het meestal meer over wat  ze  gedaan 

hebben  dan  over wat  ze  gezien  hebben.  Hieruit  blijkt  dat  de  actieve  component  van  een 

educatieproject van groot belang is voor de indruk die een project op de leerlingen achterlaat. 

 

Positief  aan  de workshop  vindt  Bouwman  dat  er  herkenningsmomenten worden  gecreëerd 

zodat kinderen  ’s avonds op een andere manier naar de opera kijken. Ze  zitten dan echt  te 

wachten  op  die  bepaalde  scène.  Bouwman  vindt  de  workshop  wel  aan  de  lange  kant  is, 

namelijk van 13.00‐17.00. De leerlingen krijgen een rondleiding van een uur, hebben een half 



55 

 

uur pauze en krijgen een workshop. Tien minuten pauze zou voldoende zijn en in de workshop 

zit niet altijd  genoeg  tempo. Het  zou  volgens Bouwman beter  zijn  als de workshop één  tot 

anderhalf uur zou duren. Het succes van een workshop verschilt volgens Bouwman per project. 

Het  is  afhankelijk  van  wat  er  met  de  kinderen  wordt  gedaan,  welke  materialen  worden 

gebruikt en het niveau van de workshop. Soms wil een workshopleider  iets bereiken, maar  is 

het gewoon te hoog gegrepen. 

 

4.2.3. Het Nederlands Blazers Ensemble: Het Half Uur 

 

Het  Half  Uur  is  een  project  voor  middelbare  scholieren  waarbij  de  leerlingen  een 

voorprogramma  van  dertig minuten moeten maken  voorafgaand  aan  een  concert  van  het 

Nederlands Blazers Ensemble. De  leerlingen zijn verantwoordelijk voor alle onderdelen die te 

maken hebben met het creëren en organiseren van een concert. Claartje Gieben, coördinator 

educatieve projecten van het NBE en Jack Peters, docent muziek, CKV en aardrijkskunde op het 

Piter  Jelles Montessori  in  Leeuwarden,  spreken over hun ervaringen met betrekking  tot Het 

Half Uur.  

 

Hypothese  2a:  Muziekeducatie  moet  serieus  worden  genomen  door  alle 

deelnemende  partijen  (musici,  docenten,  organisatoren  en  schooldirectie),  zodat 

kwaliteit geleverd kan worden. 

 

Zorgvuldigheid  is  volgens  Gieben  heel  belangrijk:  je  moet  nakomen  wat  je  zegt.  Het  is 

belangrijk  dat  aan  het  project  goede  musici  deelnemen  die  hun  neus  niet  ophalen  voor 

educatie. De musici van het NBE zijn zeer druk: ze hebben een baan in een symfonieorkest, ze 

hebben een eigen ensemble, geven  les, dirigeren en ze moeten dan ook nog tijd maken voor 

educatie.  De  blazers  van  het  NBE  geven  zestien  educatieve  concerten  per  jaar  en  deze 

concerten vragen extra tijd van de musici, omdat ze meestal eerder aanwezig moeten zijn dan 

bij  ‘gewone concerten’ om met de kinderen te repeteren. De blazers van het NBE vinden de 

educatieconcerten erg leuk en het staat in hun contract. De docent die het project organiseert 

moet mentale steun krijgen van collega’s en directie.  Iedereen moet zich overgeven aan het 

experiment. Volgens Peters verliep de samenwerking met het NBE zeer goed. Zowel met de 

musici als met Claartje Gieben. Peters heeft bewust redelijk veel dingen zelf gedaan, maar als 

hij meer hulp nodig zou hebben gehad weet hij zeker dat hij die zou hebben gekregen. 
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Hypothese  2b:  De  docent  moet  enthousiast  en  deskundig  zijn,  zodat  hij/zij  de 

leerlingen  goed  kan  voorbereiden  op  het  project,  een  goed  cultureel  klimaat  op 

school is hiervoor noodzakelijk. 

 

Volgens Claartje Gieben is het belangrijk dat de hele school zich committeert aan het project. 

Niet alleen de betreffende docent moet enthousiast zijn, ook de  rector en collega‐docenten 

moeten achter het project staan. Men moet soepel kunnen omgaan met het rooster en bereid 

zijn op zaterdag te repeteren. Zowel de leerlingen als de docenten moeten kei hard werken om 

in  twee  maanden  een  Half  Uur  te  produceren,  daarvoor  hebben  ze  ondersteuning  en 

begeleiding nodig van de hele school. 

 

Het Piter Jelles Montessori heeft deelgenomen aan Het Half Uur met het thema De Hemelse 

Tuin.  Het  Piter  Jelles  Montessori  is  volgens  muziekdocent  Jack  Peters  een  school  waar 

leerlingen  die  iets  meer  met  kunst  willen  naar  toe  kunnen  gaan.  De  schoolleiding  staat 

welwillend tegenover de kunsten en de middelen die daarvoor nodig zijn worden beschikbaar 

gesteld. Aan de ene kant wil de schoolleiding graag deelnemen aan Het Half Uur om te  laten 

zien hoe goed de school  is, aan de andere kant moeten alle  lessen doorgaan. Dit zorgde voor 

een spanningsveld. Soms vielen lessen uit of konden leerlingen niet op tijd aanwezig zijn bij de 

volgende  les, ook was  Peters  niet  altijd op  school  aanwezig  of  bereikbaar. Deze  praktische 

problemen zorgde voor frictie met collega’s en Peters heeft wel eens gedacht: “als het zo moet 

dan  houd  ik  ermee  op”. Uiteindelijk  is  alles  goed  gekomen  en  hebben  de  schoolleiding  en 

Peters’  collega’s  gezien dat het  een  zeer  succesvol  en  leuk project was. Uit dit  verhaal  van 

Peters blijkt dat het belangrijk is dat collega’s en schoolleiding de leerlingen en organiserende 

docent  steunen. De  schoolleiding moet  niet  alleen  toestemming  geven  aan  het  project,  zij 

moet ook de praktische consequenties dragen. 

 

Hypothese 2c: Culturele instellingen moeten ernaar streven educatieve activiteiten te 

integreren  in het  schoolcurriculum en een  continue  leerlijn  te bewerkstelligen. Een 

goed cultureel klimaat op school is hiervoor noodzakelijk. 

 

Aan Het Half Uur nemen jaarlijks drie scholen deel. Het NBE streeft niet naar de integratie van 

de  educatieprojecten  in  het  schoolcurriculum.  Het  NBE  is  geen  welzijnsorganisatie  en 

organiseert  geen  eindeloze  projecten  en  workshop  op  scholen.  Het  Half  Uur  is  ook  niet 

geschikt voor alle scholen. Omdat een bepaald niveau moet worden bereikt en  leerlingen  in 

twee maanden zelf een compositie moeten maken kiest Gieben noodgedwongen voor scholen 

die al redelijk veel interesse hebben in muziek.  

 

Gieben  probeert  jongeren  op  een  intensieve  manier  met  klassieke  muziek  in  contact  te 

brengen en ze gelooft dat als je de leerlingen echt raakt, dat ze aangeraakt zijn voor het leven. 

Het NBE probeert de  jongeren op meerdere manieren te bereiken. Het NBE heeft een aantal 



57 

 

hoofdsteden  in Nederland  gekozen waar  zij  haar  (educatieve)  concerten  uitvoert. Het NBE 

probeert  in een concertzaal dus zowel Het Half Uur, als de voorrondes van  ‘Op weg naar het 

nieuwjaarsconcert’, als een gewoon concert te organiseren. De  leerlingen die deelnemen aan 

Het Half Uur krijgen korting op de andere concerten en op die manier probeert het NBE de 

leerlingen aan zich te binden. 

 

Het Half Uur is geen project waar een school jaarlijks aan mee kan en wil doen. Volgens Peters 

is  het  belangrijk  dat  de  klas  heel  goed  is,  er  moet  namelijk  ruimte  zijn  in  het  normale 

lesprogramma om iets extra’s te doen. Wanneer de leerlingen heel goed zijn is er tijd over om 

deel te nemen aan Het Half Uur. Deelname aan het project hangt eveneens af van de tijd van 

de docent. Het is een zeer arbeidsintensief project. Deelname aan Het Half Uur was echt een 

aanvulling  op  het  bestaande  lesprogramma.  De  leerlingen  hebben  kennis  gemaakt  met 

Hildegard  von Bingen en het NBE, de  leerlingen  zijn  in een  concertzaal geweest en hebben 

ervaren wat er allemaal komt kijken bij het maken van een concert. In totaal zijn de leerlingen 

drie keer naar een concert van het NBE geweest. Op  initiatief van de  leerlingen kreeg Peters 

een uitnodiging om met de hele groep naar een concert van het NBE te gaan. Volgens Peters is 

er een wereld voor de  leerlingen open gegaan waar ze nu makkelijker heen gaan en zijn de 

leerlingen toleranter geworden tegenover dingen die ze nog niet goed kennen. 

 

Aan  de  projecten  van  het  NBE  werken  verschillende  organisaties  en  personen  mee: 

muziekscholen, middelbare scholen, basisscholen, arrangeurs, componisten, musici, docenten, 

etc.  Het  NBE  maakt  geen  deel  uit  van  overkoepelende  organisaties  op  het  gebied  van 

muziekeducatie. Gieben spreekt soms collega’s op congressen of meetings over kunsteducatie 

en ze heeft af en toe contact met buitenlandse collega’s, maar ze is zelf verantwoordelijk voor 

het bedenken en uitvoeren van de projecten.  

 

Hypothese  2d:  Blijf  de  kerntaken  (het  uitvoeren  van  klassieke muziek)  op  speelse 

wijze uitvoeren, zonder afbreuk te doen aan het product. 

 

Volgens Gieben is niet alle muziek geschikt voor kinderen en dat hoeft ook niet. Door kinderen 

te betrekken bij de muziek probeert ze kinderen enthousiast te maken voor klassieke muziek. 

Volgens Peters werd het oorspronkelijke werk De Hemelse Tuin van Peter‐Jan Wagemans niet 

erg gewaardeerd door de leerlingen omdat het zo modern was. Peters vindt het daarentegen 

juist waardevol dat de leerlingen een keer kennis hebben gemaakt met deze moderne muziek. 

Het  project  richt  zich  echt  op  de  jongeren,  ze maken  tenslotte  zelf  een  compositie.  In  de 

compositie die de jongeren maken zijn natuurlijk veel elementen uit de populaire muziek terug 

te vinden. 
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Hypothese 2e: Laat jongeren kennismaken met klassieke muziek door een combinatie 

van actieve, receptieve en reflectieve participatie. 

 

De projecten van het NBE zijn in grote maten gericht op ‘zelf doen’. Gieben probeert kinderen 

te overtuigen dat het leuk is je eigen muziek te maken, als tegenhanger van Idols, waarbij het 

alleen maar gaat om hoe  je het best  iemand kunt nadoen met de  juiste make‐up en kleding. 

Gelukkig zijn er nog steeds veel kinderen die  inzien hoe  leuk het  is om zelf muziek te maken. 

Componeren  staat  centraal  in  alle  projecten  van  het NBE  en  volgens Gieben  kan  iedereen 

componeren. Componeren klinkt ingewikkeld, maar dat hoeft het niet te zijn, alles is mogelijk 

en originaliteit  is het belangrijkste. De leerlingen werken tijdens Het Half Uur samen met een 

musicus. Omdat  je  als musicus heel  goed  kunt musiceren dwing  je  respect  af. Wanneer de 

kinderen naast de musici mogen zitten krijgen ze een ander beeld van de blazers. Soms zijn de 

musici nog stouter dan de  leerlingen. Eén op één  is een gouden  formule:  iedereen vindt het 

leuk  om  aandacht  te  krijgen.  Het  NBE  richt  zich  op  het  individu  en  door  de  individuele 

aandacht ontstaat een persoonlijke band tussen de musici en de kinderen, hierdoor is het NBE 

niet  langer een anonieme organisatie. Het NBE heeft niet dertig keer het Concertgebouw vol 

met kinderen die naar klassieke muziek  luisteren. Maar door de kinderen te betrekken bij de 

muziek en ze zelf muziek te  laten maken wordt een kleine groep  leerlingen geraakt voor het 

leven. 

 

Reflectie vindt plaats door middel van een intensieve website maakt. De leerlingen houden het 

verloop van hun Half Uur bij op de website en kunnen ook het verloop van de andere scholen 

zien.  

 

4.2.4. Geld 

 

In het  theoretisch  kader  is niet  gesproken over  geld.  In de  literatuur wordt het belang  van 

subsidiëring  nauwelijks  besproken.  Dat  er  niet  over  geld  wordt  gesproken  of  geschreven 

betekent  niet  dat  geld  geen  rol  speelt.  Uit  de  interviews  is  gebleken  dat  de  educatieve 

projecten  ontzettend  kostbaar  zijn  omdat met  professionele musici wordt  gewerkt. Gieben 

benadrukt  dat wanneer  je  goede  educatieve  activiteiten  organiseert  dat men wel  bereid  is 

daarin  te  investeren. Dit geld ook voor de andere  instellingen. De Nederlandse Opera  is een 

vrij welvarende organisatie en Hermans doet dan ook nauwelijks projectaanvragen bij fondsen. 

Minnaard doet voor NedPhO Go! daarentegen wel weer veel fondsaanvragen voor specifieke 

projecten. Het bedrag dat de  scholen betalen  voor deelname  aan de projecten  is  voor  alle 

instellingen  meer  een  symbolisch  bedrag,  het  staat  totaal  niet  in  verhouding  tot  wat  de 

projecten kosten. Vanwege de kostbaarheid van de educatieve activiteiten is het belangrijk dat 

de overheid en de besturen van de instellingen de waarde van educatie blijven erkennen en de 

projecten blijven financieren.  



59 

 

4.2.5. Schematische samenvatting en wijziging van de hypothesen 

 

In onderstaande tabel wordt de informatie uit het theoretisch kader becommentarieerd door 

en aangevuld met de resultaten uit de interviews. 
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Fig. 7. De theorie becommentarieerd door en aangevuld met de resultaten uit de interviews, de nieuwe 
informatie is schuin gedrukt. 
 

Criteria voor succes  Positieve en negatieve factoren 
+ Alle deelnemende partijen (docent, schoolorganisatie, muziekinstelling en 
musicus) moeten muziekeducatie serieus nemen. 
+ Culturele instellingen moeten kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. 

+ Culturele instellingen moeten projecten evalueren en kijken naar de 
behoeftes van het onderwijs om op die manier de educatieprojecten te 
verbeteren. 

Muziekeducatie moet serieus 
worden genomen. 

+ Musici zijn bij voorkeur getraind in het begeleider van educatieve 
activiteiten. 
+ Culturele instellingen moeten toereikend lesmateriaal ontwikkelen. 
Lesmateriaal is niet noodzakelijk wanneer de voorbereiding plaatsvindt in de 
concertzaal. 
‐ Het succes van een project is te vaak afhankelijk van één enthousiaste 
docent. 
‐ Docenten zijn overbelast en slechts bereikbaar 
+ Een goed cultureel klimaat op school is belangrijk. Een docent moet bij 
deelname aan een educatieproject worden gesteund door collegadocenten 
en de schooldirectie. 
+ Docenten moeten deskundig en enthousiast zijn. Enthousiasme is 
belangrijker dan deskundigheid. 

Een goede voorbereiding op het 
project is noodzakelijk. Een goede 
voorbereiding op het concert is 
belangrijker dan een goede 
voorbereiding op het project. 

‐ Docenten hebben niet altijd genoeg kennis over klassieke muziek.
+ Een goed cultureel klimaat op school is belangrijk. De schoolorganisatie 
moet flexibel omgaan met het lesrooster. 
‐ Educatieprojecten zijn te vaak eenmalig. Scholen nemen wel ieder jaar deel 
aan de activiteiten, maar met een andere klas. De projecten zijn voor de 
school dus niet eenmalig, maar voor de leerlingen wel. 
‐ Door de 1040 urennorm is de schoolorganisatie behoedzamer wanneer het 
gaat om het vrijroosteren van lessen.  

Educatieprojecten moeten worden 
geïntegreerd in het school‐
curriculum. 
 

+ Docenten zien de educatieprojecten eerder als een afwisseling op het 
‘normale’ lesprogramma. De projecten hangen niet samen met het ‘normale’ 
lesprogramma. 
‐ Jongeren groeien alleen nog maar op met popmuziek.  
‐ Het stoffige imago van klassieke muziek sluit niet aan bij de leefwereld van 
jongeren. 
+ Lever kwaliteit anders haken jongeren af. 
+ Houdt vast aan het origineel. Wanneer de voorbereiding goed is, hoeft het 
concert niet worden aangepast aan jongeren. 
+ Probeer jongeren te bereiken door ze informatie te geven over klassieke 
muziek. Kennis kan leiden tot waardering. 
+ Kies geschikt repertoire. Wanneer goede bruggen worden geslagen is alles 
geschikt voor jongeren. 

Blijf de kerntaken (het uitvoeren van 
klassieke muziek) op speelse wijze 
uitvoeren, zonder afbreuk te doen 
aan het product. 

+ Geef jongeren het gevoel dat ze speciaal zijn. Persoonlijke aandacht is heel 
belangrijk. 
+ Kennis over klassieke muziek kan het best worden opgedaan wanneer er 
sprake is van een combinatie van actieve, receptieve en reflectieve 
participatie. 
+ Een workshop is een goede manier om jongeren voor te bereiden op een 
concert. 
+ Contact met musici verkleint de kloof tussen jongeren en klassieke muziek. 

+ Laat jongeren naar een concertzaal komen. 

Combinatie van actieve, receptieve 
en reflectieve participatie. Actieve en 
receptieve participatie speelt een 
belangrijkere rol bij het laten kennis 
maken van jongeren met klassieke 
muziek dan reflectie. Het gaat erom 
dat jongeren klassieke muziek 
ervaren, wat ze ervan vinden speelt 
een ondergeschikte rol.  + Werken naar een resultaat zorgt voor een bepaalde spanning en 

concentratie bij de leerlingen. 
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De hypothesen kunnen met een aantal kleine aanpassingen worden aangenomen. De  vraag 

“Aan  welke  criteria  moeten  educatieve  activiteiten  van  professionele  klassieke 

muziekinstellingen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs voldoen om succesvol te zijn en 

hoe  kunnen  deze  criteria  effectief  worden  ingezet?”  kan  op  de  volgende  manier  worden 

beantwoord: 

 

Criteria voor een succesvol educatieproject: 

a. Muziekeducatie moet serieus worden genomen door alle deelnemende partijen 

(musici,  docenten,  instellingen  en  schooldirectie),  zodat  kwaliteit  geleverd  kan 

worden. 

b. Een goede voorbereiding van de  leerlingen op het concert  is noodzakelijk. Deze 

voorbereiding  kan  worden  gedaan  door  een  enthousiaste  docent  of  door  de 

culturele instelling. 

c. Culturele  instellingen  moeten  ernaar  streven  educatieve  activiteiten  te 

integreren  in  het  schoolcurriculum  en  een  continue  leerlijn  te  bewerkstelligen. 

Een goed cultureel klimaat op school is hiervoor noodzakelijk. 

d. Blijf  de  kerntaken  (het  uitvoeren  van  klassieke  muziek)  op  speelse  wijze 

uitvoeren,  zonder afbreuk  te doen aan het product. Zorg, door middel van een 

goede  voorbereiding,  dat  jongeren  zich  betrokken  voelen  bij  het  orkest  en  de 

klassieke muziek. 

e. Laat  jongeren  kennismaken  met  klassieke  muziek  door  een  combinatie  van 

actieve  en  receptieve  participatie.  Laat  jongeren  iets  met  de  muziek  doen 

waardoor ze beter kunnen luisteren. 

 

4.3. Nieuwe initiatieven voor educatieve activiteiten 

 

Muziekinstellingen  organiseren  allerlei  educatieve  activiteiten  om  leerlingen  van  het 

voortgezet  onderwijs  te  bereiken.  Een  workshop  componeren,  een  rondleiding  door  de 

concertzaal  en  het  bijwonen  van  een  repetitie  zijn  voorbeelden  van  educatieprojecten.  De 

geïnterviewde educatiemedewerkers hebben  ideeën over  toekomstige educatieprojecten en 

vertellen wat ze aan de huidige educatieprojecten zouden willen toevoegen of veranderen.  

 

Marga  Helmich  van  het  Concertgebouw  is  bezig  met  het  opzetten  van  een 

participatieprogramma voor volwassenen en scholieren. Het bezoeken van een concert moet 

niet langer een passieve gebeurtenis zijn. Mensen moeten naar een concertzaal gaan en actief 

betrokken worden bij het concert. Helmich zou willen dat de concertformules veranderen en 

ze wil graag een community‐gevoel creëren. Helmich wil af van het imago van klassieke muziek 

waarbij een klassiek concert wordt bezocht door oude dames in bondjassen die om kwart over 
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tien weer  buiten  staan. Helmich  zou  graag  een  internetforum willen  creëren waar mensen 

kunnen debatteren over het concert of  informatie kunnen uitwisselen. Een ander voorbeeld 

dat Helmich noemt is dat mensen naar een strijkkwartet gaan luisteren en eigenlijk graag zelf, 

als amateur, ook een strijkkwartet willen uitvoeren met medeconcertbezoekers en dat ze dan 

les krijgen van een professionele musicus. Op scholen wil Helmich zich gaan richten op zingen 

omdat er tegenwoordig in het muziekonderwijs nog maar heel weinig wordt gezongen. Verder 

wil  Helmich  een  omgeving  op  Internet  creëren  waar  mensen  kunnen  genieten  van 

muziekeducatie. In het buitenland zijn de educatieve activiteiten al veel verder ontwikkeld en 

Helmich hoopt deze activiteiten uiteindelijk ook in Nederland te implementeren. 

 

Claartje Gieben zou willen dat ze geld en tijd had om een week intensief samen te werken met 

een school en musici. Met z’n allen een week opgesloten worden op een school om samen iets 

in  elkaar  te  zetten.  In  het  buitenland  zijn  er  al  voorbeelden  van  dergelijke  kampen.  In 

Nederland  zijn  echter  maar  weinig  scholen  die  aan  een  dergelijk  project  zouden  durven 

deelnemen en het NBE heeft geen geld om de musici een week in te huren. 

 

Het  educatiebeleid  van  Het  Muziektheater  maakt  momenteel  een  verandering  door.  De 

huidige  projecten  zijn  aanbod  gestuurd  en  de  educatieve  dienst wil meer  de wijk  in  gaan, 

community art creëren. Bart Hermans heeft momenteel een ‘pilot project’ lopen en dit is een 

samenwerkingsproject  met  twaalf  Amsterdamse  scholen,  Amsterdamse  koren  en 

kunstvakstudenten. Hermans zou  in de toekomst graag willen dat De Nederlandse Opera een 

soort  kenniscentrum wordt:  “dat mensen  je niet  alleen  voor  je  projecten weten  te  vinden, 

maar ook voor  je  knowhow.” Educatie  is het verspreiden van  kennis en Hermans  zou meer 

willen  doen  om  die  kennis  te  verspreiden. Momenteel  is  educatie  nog  gekoppeld  aan  het 

bezoeken van een opera, Hermans wil lesmateriaal verspreiden dat niet gekoppeld is aan een 

voorstelling.  Hij  is momenteel  bezig met  het  ontwikkelen  van  een  dvd met  onder  andere 

informatie over de  geschiedenis  van de opera. Hermans wil  zich ook meer  gaan  richten op 

leerlingen  die  al  hebben  aangegeven meer  interesse  te  hebben  in  opera.  Hij weet  dat  op 

sommige  scholen  in  de  regio  Amsterdam  een  operaclubje  of  een  kunst‐  en  cultuurklasje 

bestaat. Deze leerlingen wil hij actiever bij Het Muziektheater betrekken en ze een grotere rol 

laten spelen bij de ontwikkeling van educatieve activiteiten, bijvoorbeeld door  leerlingen aan 

te stellen als ambassadeurs. 
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5. Conclusie en discussie 
 

5.1. Conclusie 

 

Dit onderzoek draagt bij aan de optimalisering van educatieve activiteiten van professionele 

klassieke muziekinstellingen voor  leerlingen van het voortgezet onderwijs. Door het opstellen 

van  een  theoretisch  kader  en  het  verzamelen  van  data  door  middel  van  interviews  met 

educatiemedewerkers en docenten van het voortgezet onderwijs  is een antwoord gevonden 

op de volgende vraag: 

 

Welke  factoren  dragen  bij  aan  de  optimalisatie  van  educatieve  activiteiten  van 

professionele  klassieke  muziekinstellingen  voor  leerlingen  van  het  voortgezet 

onderwijs?  

 

Professionele klassieke muziekinstellingen organiseren educatieve activiteiten voor  leerlingen 

van  het  voortgezet  onderwijs  om  hen  kennis  te  laten  maken  met  klassieke  muziek.  Een 

bijkomend voordeel  is dat er door middel van deze educatieve activiteiten een publiek wordt 

geworven  voor  de  toekomst.  Er  zijn  verschillende manieren  om  jongeren  kennis  te  laten 

maken met klassieke muziek. Er bestaat niet zoiets als “de perfecte methode”. Geen enkele 

methode  biedt  garantie  tot  succes. Het  succes  van  een  project  is  afhankelijk  van  het  type 

leerling, de  school, de muziek, de organisatie en de musici.  In dit onderzoek  zijn een aantal 

punten naar voren gekomen die het bereiken van succes kunnen stimuleren. De criteria voor 

succes die in de literatuur zijn gevonden, zijn door de interviews bevestigd en aangevuld. Deze 

resultaten  zijn  in  het  hoofdstuk  4  uitgebreid  besproken.  De  optimaliseringfactoren  voor 

educatieve activiteiten worden in onderstaande tekst stapsgewijs besproken. 

 

 Neem muziekeducatie  serieus. Alle partijen moeten muziekeducatie  serieus nemen. De 

docent moet  enthousiast  zijn  en  zijn  enthousiasme  overbrengen  op  de  leerlingen.  De 

school moet de waarde van muziekeducatie erkennen en de docent steunen bij deelname 

aan  educatieve  activiteiten  van  culturele  instellingen. De  educatiemedewerkers moeten 

(financieel) worden  gesteund door  leidinggevende  van de  culturele  instelling. De musici 

moeten graag met kinderen werken en  zijn bij voorkeur getraind  in het begeleiden van 

educatieve activiteiten.  

 Een goede voorbereiding is noodzakelijk. Door een goede voorbereiding kunnen bruggen 

worden  geslagen  tussen  jongeren  en  klassieke  muziek  en  kunnen  jongeren  worden 

geïnteresseerd  voor  klassieke  muziek.  De  voorbereiding  op  een  concert  kan  worden 
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gedaan  door  een  enthousiaste  docent  of  kan worden  georganiseerd  door  de  culturele 

instelling. 

 Creëer  een  continue  leerlijn.  Wanneer  jongeren  gedurende  hun  hele  schooltijd  in 

aanraking komen met klassieke muziek, hebben ze een goed beeld van klassieke muziek. 

Idealiter komt ieder kind, van kleuter tot puber, jaarlijks in aanraking met klassieke muziek. 

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen moeten jaarlijks deelnemen aan educatieve 

activiteiten met betrekking tot klassieke muziek. 

 Blijf de kerntaken op speelse wijze uitvoeren, zonder afbreuk te doen aan het product. 

Wanneer muziekinstellingen  jongeren  kennis willen  laten maken met  klassieke muziek, 

zorg  dan  dat  de  jongeren  in  aanraking  komen met  klassieke muziek.  Creëer  niet  iets 

speciaal voor jongeren, maar laat ze door een goede voorbereiding kennis maken met het 

origineel. Jongeren zijn kritisch en houden niet van opgeleukte voorstellingen.  

 Zorg  voor een afwisselend programma met een  combinatie  van actieve en  receptieve 

participatie. Een workshop  is een goede manier om  jongeren kennis te  laten maken met 

klassieke muziek. De workshop moet wel direct betrekking hebben op het concert. Door 

actief  met  het  materiaal  van  het  concert  bezig  te  zijn,  leren  de  jongeren  gerichter 

luisteren. Hun actieve en receptieve vaardigheden worden door een workshop verbeterd.  

 

Kortom, een goede voorbereiding op een concert  is noodzakelijk om  jongeren enthousiast te 

krijgen voor klassieke muziek, waarbij klassieke muziek niet moet worden gepopulariseerd en 

een workshop een goede voorbereiding is op een concert. Leerlingen moeten gedurende hun 

schooltijd op continue basis in aanraking komen met klassieke muziek en alle deelnemende en 

organiserende partijen moeten muziekeducatie serieus nemen. 

 

5.2. Discussie 

 

In deze paragraaf wordt het onderzoek bediscussieerd. Achtereenvolgens komen de methode, 

de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek en de resultaten van het onderzoek aan 

bod.  In hoofdstuk  zes worden een  aantal  aanbeveling gedaan  voor  vervolgonderzoek opdat 

het onderzoek verder kan worden uitgebreid. 

 

5.2.1. Methode 

 

Het  antwoord  op  de  hoofdvraag  is  gevonden  door  een  theoretisch  kader  op  te  stellen  en 

interviews te houden met educatiemedewerkers van muziekinstellingen en docenten van het 

voortgezet onderwijs. De  interviews hebben het doel gehad de  theorie  te ondersteunen en 

aan  te  vullen.  In  totaal  zijn  er  negen  interviews  afgenomen,  waarvan  vier  met 
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educatiemedewerkers en vijf met docenten van het voortgezet onderwijs. De interviewvragen 

zijn opgesteld aan de hand van de hypothesen en het theoretisch kader, maar de mogelijkheid 

voor aanvulling op het  theoretisch kader  is opengehouden. De casussen zijn gekozen om de 

theorie te ondersteunen, ze zijn literair repliceerbaar. Wanneer meer tijd beschikbaar zou zijn 

geweest zou het  interessant zijn geweest om ook een casus  te bespreken die afwijkt van de 

theorie  en  dus  theoretisch  repliceerbaar  is.  Doordat  de  besproken  casussen  literair 

repliceerbaar  waren  ondersteunden  de  gevonden  data  de  geformuleerde  hypothesen. 

Hierdoor kunnen een aantal algemeen geldende conclusies worden getrokken. Deze conclusies 

zijn  toepasbaar  op  allerlei  educatieve  activiteiten  van  culturele  instellingen,  zelfs  buiten  de 

muzieksector.  

 

5.2.2. Betrouwbaarheid en validiteit 

 

De generaliseerbaarheid van casussen en kwalitatief onderzoek  is  lastig. De vier  instellingen 

die zijn besproken, evenals de drie casussen vormen slechts een kleine steekproef uit de hele 

professionele  klassieke  muzieksector.  De  instellingen  zijn  gekozen  op  basis  van 

professionaliteit, historie, positie in het Nederlandse muziekleven en/of innovativiteit. Het zijn 

vier grote  instellingen  in Nederland, kleine muziekinstellingen hebben daarentegen misschien 

te  kampen met  andere  problemen  en  organiseren  andersoortige  activiteiten  waardoor  de 

resultaten  anders  zouden  zijn  geweest.  Wanneer  het  gaat  om  succesvolle  educatieve 

activiteiten is het verantwoord dat het onderzoek is gebaseerd op vier instellingen die voorop 

lopen op het gebied van muziekeducatie. De problemen waar kleine of startende  instellingen 

mee te maken hebben, hebben deze instellingen al overwonnen en door jarenlange evaluaties 

zijn hun projecten al ver ontwikkeld. De educatiemedewerkers hebben baat bij het geven van 

bepaalde antwoorden. Zij zullen minder snel de negatieve kanten van een project belichten. 

Door  het  houden  van  interviews  met  docenten  van  het  voortgezet  onderwijs  wordt 

voorkomen dat een project te eenzijdig wordt belicht. Door een breed theoretisch kader op te 

stellen,  is het uiteindelijk gelukt een aantal algemene conclusies  te  trekken. De  factoren die 

bijdragen aan de optimalisatie van educatieve activiteiten zijn op veel projecten  toepasbaar. 

Zowel kleine als grote instellingen kunnen met deze factoren aan de slag . Er is geen specifieke 

methode  gecreëerd,  maar  een  kader  waarin  de  educatieve  activiteiten  het  best  kunnen 

plaatsvinden. 
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5.2.3. Resultaten 

 

De conclusies die getrokken worden zijn waarschijnlijk niet voor  iedereen even vernieuwend. 

Educatiemedewerkers  hebben  veel  ideeën  voor  en  kennis  over  de  optimalisering  van 

educatieve activiteiten. Het is daarentegen de eerste keer dat deze factoren, die bijdragen aan 

de  optimalisering  van  educatieve  activiteiten,  worden  onderzocht  en  opgeschreven.  Het 

onderzoek kan worden gezien als een leidraad en inspiratiebron voor instellingen die nog niet 

veel ervaring hebben op het gebied van muziekeducatie. Tevens is het onderzoek een bron van 

informatie voor personen die weinig kennis hebben op het gebied van muziekeducatie door 

muziekinstellingen of voor personen die verder onderzoek willen verrichting naar educatie bij 

culturele instellingen. 
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6. Aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor professionele klassieke muziekinstellingen 

opdat  zij  hun  educatieve  activiteiten  voor  leerlingen  van  het  voortgezet  onderwijs  kunnen 

optimaliseren. Er worden aanbevelingen gedaan voor docenten van het voortgezet onderwijs 

omdat  zij  een  belangrijke  rol  spelen  bij  de  optimalisering  van  educatieve  activiteiten  van 

muziekinstellingen.  Tenslotte  worden  een  aantal  aanbevelingen  gedaan  voor 

vervolgonderzoek. 

 

6.1. Aanbevelingen voor professionele klassieke 

muziekinstellingen 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat er aantal factoren zijn die bijdragen aan de optimalisatering 

van educatieve activiteiten van professionele klassieke muziekinstellingen, zodat  jongeren op 

een zo positief mogelijke manier  in aanraking komen met klassieke muziek. Het  is niet zo dat 

er slechts één succesvolle methode is. De optimaliseringfactoren vormen een kader waarin de 

instellingen hun activiteiten kunnen organiseren.  

 

 Neem muziekeducatie serieus. Educatiemedewerkers nemen hun werk serieus, maar zijn 

voor financiering vaak afhankelijk van de directie van de instelling. De hele instelling moet 

de  noodzaak  van  muziekeducatie  inzien,  opdat  educatiemedewerkers  hun  werk  goed 

kunnen  uitvoeren.  Culturele  instellingen  moeten  voldoende  geld  beschikbaar  blijven 

stellen  om  educatieprojecten  te  kunnen  uitvoeren  en  het  aantal  educatiemedewerkers 

moet bij een groot deel van de instellingen worden uitgebreid. Musici en workshopleiders 

spelen  een  belangrijke  rol  bij  de  voorbereiding  op  een  concert.  De  musici  en 

workshopleiders moeten getraind zijn in het begeleiden van educatieve activiteiten en met 

name  de  musici  moeten  muziekeducatie  serieus  nemen  en  hun  passie  voor  muziek 

overdragen op jongeren. 

 Een goede voorbereiding is noodzakelijk. Docenten zijn vaak druk en het lesprogramma is 

overvol. Voorbereiding in de klas door de docent wordt niet altijd voldoende gedaan en de 

instellingen  kunnen  ervoor  kiezen  de  voorbereiding  op  een  concert  in  eigen  beheer  te 

doen. Een workshop is een goede manier om leerlingen voor te bereiden op een concert. 

Laat de  leerlingen actief bezig  zijn met de muziek die  ze  in het  concert  te horen  zullen 

krijgen. 
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 Creëer een  continue  leerlijn. Bij een  continue  leerlijn moet niet alleen worden gedacht 

aan de school, maar ook aan de  leerling. Wanneer een  school  ieder  jaar deelneemt aan 

een activiteit, betekent dit niet dat ook  leerlingen  jaarlijks terugkeren. Voor  leerlingen  is 

deelname  aan  een  educatieve  activiteit  te  vaak  eenmalig, waardoor  ze  nog  geen  goed 

beeld hebben van klassieke muziek. Een mogelijkheid om continuïteit te bereiken  is met 

scholen  en  verschillende  instellingen  afspraken  te  maken  en  voor  de  leerlingen  een 

leerplan op te stellen.  

 

Vwo 
Vwo 1  Rondleiding en openbare repetitie in het Concertgebouw. 
Vwo 2  Musicus op school. 
Vwo 3  Dvd  over  klassieke muziek  bekijken  gekoppeld  aan  het maken  van 

een werkstuk. 
Vwo 4  CKV workshop in Het Muziektheater. 
Vwo 5  Componeerproject op school van bijvoorbeeld NBE. 
Vwo 6  Concertbezoek. 

 Fig. 8. Voorbeeld leerplan klassieke muziek. 

 

 Blijf de kerntaken op speelse wijze uitvoeren, zonder afbreuk te doen aan het product. 

Muziekinstellingen moeten doen waar  ze goed  in  zijn, namelijk het op een hoog niveau 

uitvoeren van klassieke muziek. Probeer jongeren niet aan te spreken door elementen uit 

de  jongerencultuur  toe  te  voegen  aan  de  muziek.  Het  is  goed  dat  er  verschillende 

muziekstijlen zijn en deze hoeven niet te worden gecombineerd. Klassieke muziek  is niet 

saai  en  wel  degelijk  toegankelijk  voor  jongeren  wanneer  er  goede  bruggen  worden 

geslagen tussen hen en klassieke muziek door middel van een goede voorbereiding. 

 Zorg  voor een afwisselend programma met een  combinatie  van actieve en  receptieve 

participatie.  De  tijd  van  alleen  maar  luisteren  is  voorbij.  Ook  in  het  onderwijs  zitten 

jongeren niet langer alleen te luisteren naar de docent, maar wordt van hen verwacht dat 

ze actief meedoen. Dit geldt ook voor de educatieve activiteiten van muziekinstellingen. 

Laat jongeren iets doen, waardoor ze respect krijgen voor de musici en inzien hoe leuk het 

is om (klassieke) muziek te maken. 

 

6.2. Aanbevelingen voor het voortgezet onderwijs 

 

De muziekinstellingen hebben de hulp van het onderwijs nodig om de educatieve activiteiten 

te kunnen optimaliseren. De volgende aanbevelingen zijn van toepassing op docenten van het 

voortgezet onderwijs en schooldirecties. 

 

 Neem  muziekeducatie  serieus.  Het  is  belangrijk  dat  de  hele  school  de  waarde  van 

muziekeducatie erkent. Wanneer leerlingen denken dat de school geen waarde hecht aan 

een  educatieproject  is  het  bijna  onmogelijk  de  leerlingen  te  enthousiasmeren  voor 
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klassieke  muziek.  Eén  enthousiaste  docent  is  niet  genoeg,  de  hele  school  moet  zich 

inzetten bij deelname aan bepaalde projecten. De schooldirectie moet docenten steunen 

wanneer het gaat om het vrij  roosteren van bepaalde  lessen, een  sussend woord  tegen 

collega’s  en  zij  moet  financiële  middelen  beschikbaar  stellen  om  deelname  aan 

educatieprojecten mogelijk te maken. 

 Een goede voorbereiding  is noodzakelijk. Het  is van groot belang dat  leerlingen worden 

voorbereid op een klassiek concert, omdat ze over het algemeen weinig affiniteit hebben 

met  klassieke muziek. De  voorbereiding  kan worden  gedaan  door  een  enthousiaste  en 

deskundige docent en/of de  leerlingen gaan naar de  instelling om  ter plaatse  te worden 

voorbereid op het concert. 

 Creëer  een  continue  leerlijn.  Het  is  belangrijk  dat  leerlingen  op  een  continue  basis 

gedurende  hun  schooltijd  in  aanraking  komen  met  klassieke  muziek.  Deelname  aan 

educatieve activiteiten moet een traditie worden voor de school en voor de leerlingen. Het 

is verstandig om een leerplan op te stellen waarin vermeld wordt in welk jaar, wat gedaan 

wordt aan klassieke muziek. Zie het voorbeeld leerplan in paragraaf 6.1. Het is onmogelijk 

dat één docent met alle klassen deze activiteiten bezoekt. Meerdere docenten zullen mee 

moeten  werken  om  een  dergelijk  leerplan  mogelijk  te  maken.  Er  kunnen  ook 

overlappingen worden gezocht met andere vakgebieden. Mogelijke voorbeelden zijn: met 

KCV of klassieke talen naar de opera Orfeo, met geschiedenis naar een Russische opera of 

met kunstgeschiedenis een rondleiding door het Concertgebouw. 

 

6.3. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

Het motto van de Universiteit Utrechts is: “Wetenschap is nooit af”. Tijdens dit onderzoek zijn 

invalshoeken en ideeën ontstaan voor verder onderzoek en in onderstaande tekst zullen deze 

ideeën kort worden besproken. 

 

 Directeuren. Het  is belangrijk dat muziekeducatie door alle deelnemende partijen serieus 

wordt genomen. In dit onderzoek zijn interviews gehouden met educatiemedewerkers en 

docenten  die  deelnemen  aan  educatieve  activiteiten  van  culturele  instellingen.  De 

geïnterviewden zijn personen die muziekeducatie zeer serieus nemen. Naast het  feit dat 

het belangrijk is dat een docent enthousiast is en educatiemedewerkers hun werk serieus 

nemen,  is  het  ook  van  belang  dat  hun  meerderen  de  waarde  van  muziekeducatie 

erkennen. Het is  interessant om in een vervolgonderzoek te kijken naar de meningen van 

directeuren  van  muziekinstellingen  en  rectoren  van  het  voortgezet  onderwijs  met 

betrekking tot educatieve activiteiten. 
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 Casussen. De casussen die in dit onderzoek geanalyseerd zijn, zijn literair repliceerbaar en 

ondersteunen de theorie. Het  is  interessant om  in een vervolgonderzoek een afwijkende 

casus van bijvoorbeeld een kleine instelling te bestuderen en de resultaten te vergelijken. 

 Middelbare scholieren. In het onderzoek is geen aandacht besteed aan de leerling. In een 

vervolgonderzoek  is het  interessant  te  kijken  hoe  leerlingen bij  voorkeur de  educatieve 

activiteiten georganiseerd willen zien. 

 Internationale  context.  Met  name  in  de  Verenigde  Staten  en  Groot‐Brittannië  is 

muziekeducatie  al  veel  verder  ontwikkeld  dan  in  Nederland.  Nederlandse  instellingen 

kunnen  leren van buitenlandse collega’s en buitenlandse projecten kunnen  in Nederland 

geïmplementeerd worden.  In een vervolgonderzoek naar de optimalisatie van educatieve 

activiteiten is het interessant om het geheel in een internationale context te plaatsen. 
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Dankwoord 
 

Als perfectionist zal ik altijd het gevoel blijven houden dat het altijd beter kan, maar ongeacht 

het resultaat van mijn masterscriptie heb ik zelf in ieder geval ontzettend veel geleerd tijdens 

het  doen  van  dit  onderzoek.  Geen  literatuurstudie, maar  een  ‘echt’  onderzoek,  dat  is  het 

gevoel dat  ik heb bij deze scriptie. Het  is mijn eigen verhaal geworden en geen samenvatting 

van allerlei literatuur, wat bij veel muziekwetenschappelijke onderzoeken toch vaak het geval 

is.  Het  afnemen  van  de  interviews  heeft  mij  ontzettend  geïnspireerd.  De  bevlogenheid 

waarmee de personen spraken over hun werk heeft mij doen beseffen hoe belangrijk educatie 

is  en  hoeveel  je  kunt  betekenen  voor  kinderen.  Ik  hoop  in  de  toekomst  met  dezelfde 

bevlogenheid kinderen te kunnen enthousiasmeren voor klassieke muziek. 

 

Ik wil  de  volgende  personen  bedanken  voor  hun medewerking  aan mijn  onderzoek:  Jacco 

Minnaard  van  het  Nederlands  Philharmonisch  Orkest,  Claartje  Gieben  van  het  Nederlands 

Blazers  Ensemble,  Bart  Hermans  van  Het  Muziektheater/De  Nederlandse  Opera,  Marga 

Helmich van het Concertgebouw,  Jack Peters van het Piter  Jelles Montessori  in Leeuwarden, 

Bert Veldstra van het Berlage Lyceum in Amsterdam, Yvonne Bouwman van JSG Maimonides in 

Amsterdam, mijnheer Brink van het  Ichtus College  in Veenendaal en Jan Wieberdink van het 

Lyceum aan Zee in Den Helder. 

 

De opleiding muziekwetenschap heeft geen specialist op het gebied van muziekeducatie en ik 

had dit onderzoek nooit kunnen doen wanneer Frits Evelein van het IVLOS mij niet had willen 

begeleiden.  Hij  heeft  mij  in  de  gesprekken  altijd  positief  bekritiseerd  en  enthousiast 

meegedacht over hoe we het beste resultaat konden bereiken. Hij heeft mij doen  inzien dat 

het schrijven van een scriptie meer  is dan het produceren van een onderzoek, het gaat erom 

wat  je  zelf  leert  en  dat  er weer  een  beter  en  kritischer  denkend mens  op  de  aarde  bij  is 

gekomen. 

 

Verder  wil  ik mijn moeder  bedanken  voor  de mentale  steun  tijdens  het  schrijven  van  de 

scriptie en haar vriend Frank Wouters voor zijn kritische blik op de grammatica en spelling.  

 

Tenslotte wil  ik mijn  vriend, Guus Willems, bedanken  zonder wie  ik deze  scriptie nooit had 

kunnen schrijven. Hij heeft mij, zonder enige kennis van klassieke muziek, enorm geholpen bij 

het opzetten en uitvoeren van mijn onderzoek en zijn mening heeft ervoor gezorgd dat ik mijn 

eigen mening heb ontwikkeld. 
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Bijlage: interviewvragen 
 

De interviewvragen zijn opgesteld naar aanleiding van de theorie en de hypothesen. Door het 

stellen van deze vragen kunnen de hypothesen verder worden onderbouwd of  juist worden 

weerlegd. De interviewvragen zijn onderverdeeld in vragen voor educatiemedewerkers van en 

vragen voor docenten van het voortgezet onderwijs. 

 

Interviewvragen voor educatiemedewerkers van professionele klassieke muziekinstellingen 

Introductie  1. Kunt u mij kort iets vertellen over uw persoonlijke achtergrond?  

• Hoe bent u als educatiemedewerker bij uw instelling terecht gekomen? 

2. Op welke manier vindt educatie binnen uw instelling plaats?  

3. Welke plaats neemt educatie in, in de organisatiestructuur van uw instelling?  

• Hoe kijken directie en musici aan tegen educatie? 

4. Op welke manier komt u aan ideeën voor educatieve projecten?  

• Gebeurt  dit  in  overleg  met  andere  culturele  instellingen  of  met  het 

onderwijs? 

Belang van 

muziekeducatie 

5. Waarom organiseert uw instelling educatieve activiteiten?  

6. Wat is de visie van uw instelling op educatie? 

7. Wat investeert u in educatie en wat krijgt u ervoor terug? 

Succes van een 

project aan de hand 

van een casus 

8. Hoe vaak heeft uw instelling dit project georganiseerd? 

9. Kunt u dit project omschrijven als een succes? 

10. Welke criteria hanteert u/de instelling voor het succes van een project? 

11. Welke factoren hebben bijgedragen aan het succes? 

12. Op welke manier heeft u geprobeerd aansluiting te vinden bij de jongerencultuur?

13. Heeft  u  concessies  moeten  doen  aan  de  muzikale  kwaliteit  gedurende  het 

project? 

14. Welke rol speelt de actieve participatie van jongeren bij dit project? 

15. Welke factoren hebben het succes van dit project belemmerd? 

16. Welke knelpunten komt u tegen bij het organiseren van dit project? 

17. Wat is de reactie van de samenwerkende scholen op het project?  

18. Hoe verloopt de samenwerking met de scholen/docent? 

19. Hoe was de voorbereiding van de leerlingen op het project? 
20. Is  het  project  een  momentopname  of  maakt  het  deel  uit  van  het 

schoolcurriculum? 

21. Hoe worden de projecten geëvalueerd? 
Slot  22. Is er een bepaalde trend waar te nemen op het gebied van muziekeducatie?  

23. Welke richting wil uw instelling in de toekomst op met betrekking tot educatie? 

24. Hoe zou u de educatieve activiteiten idealiter in de toekomst willen zien? 
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Interviewvragen voor docenten in het voortgezet onderwijs 

Introductie 

 

1. Kunt u mij kort iets vertellen over uw positie op school? 

2. Wat is uw affiniteit met klassieke muziek? 

3. Welke rol speelt kunst op uw school? 

4. Waarom vindt uw school kunsteducatie belangrijk? 

Voorbereiding  5. Hoe vaak heeft uw school deelgenomen aan het project? 

6. Hoe kwam u op het idee deel te nemen aan het project? 

7. Waarom heeft u deelgenomen aan het project? 

8. Hoeveel contact heeft u gehad met de instelling voor het project? 

9. Hoe verliep de communicatie en samenwerking met de instelling? 

10. Hoeveel tijd heeft de organisatie van het project u gekost? 
11. Werd het project door uw collega’s en de directie gesteund? 

12. Werd er flexibel omgegaan met het schoolrooster? 

13. Hadden de leerlingen in schoolverband al kennis gemaakt met klassieke muziek? 

14. Heeft u de leerlingen voorbereid op het project? Hoe? Hoe vaak? 
15. Was het lesmateriaal van de instelling toereikend? 

Ervaring  16. Wat was uw reactie op het project? 

17. Vond u het een succes? Waarom/waarom niet? 

18. Wat was de  invloed van actieve deelname van de  leerlingen op het verloop van 

het project? 

19. Wat vond u van de kwaliteit van het project? 

20. Wat was de reactie van de leerlingen op het project? 

21. Voelde ze zich vereerd dat ze te gast mochten zijn bij de culturele instelling? 

22. In welke mate richtte het project zich op de wensen en interesses van jongeren? 

23. Vindt  u  dat muziekinstellingen  zich meer moet  aanpassen  aan  de  wensen  en 

interesses van jongeren? 

Slot  24. Zou u nog een keer willen deelnemen aan dit project? 

25. Wat zou u een volgende keer graag anders willen zien? 

26. Was het project een aanvulling op het bestaande schoolcurriculum? 

27. Denkt  u  dat  het  project  op  een  positieve  manier  heeft  bijgedragen  aan  de 

interesse van uw leerlingen voor klassieke muziek? 

28. Hoe zou u de educatieve activiteiten idealiter in de toekomst willen zien? 



 

 

 


