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In Muziekakkoord Drenthe zijn de afspraken tussen basisscholen, 

culturele instellingen, pabo’s, conservatoria, gemeenten en provin-

cie rond muziekonderwijs voor de komende jaren vastgelegd. 

Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van Méér Muziek in de Klas 

Lokaal, een landelijk programma dat ervoor moet zorgen dat alle 

kinderen op alle basisscholen in Nederland structureel muziek- 

onderwijs krijgen.

Waarom muziek? 
De wereld zit vol muziek! Muziek is een taal die mensen raakt. Kinderen maken  
zich deze taal eigen door te zingen, te spelen, te luisteren, te dansen en te creëren. 
Muziek is plezier en ontspanning. Het is leren met hoofd, hart en handen. Muziek 
helpt kinderen bij het ontdekken van hun talenten, maar helpt ook bij de verwer-
king van andere leerstof, zoals taal en rekenen. 
Muziek stimuleert het inlevingsvermogen, de sociale binding en de creativiteit van 
kinderen en hoort daarmee bij de brede vorming van het kind. Kinderen leren te 
luisteren naar elkaar en open te staan voor verschillen. 
Muziek maken geeft gezamenlijke energie, durf en zelfvertrouwen: de WOW factor.

“Het leukste aan muziek op school vind ik dat je op verschillende 
soorten instrumenten kan spelen. Ik wil heel graag op school een 
speciale plek waar allemaal instrumenten liggen.”
– Kind uit leerlingenraad R.K. basisschool Titus Brandsma uit Hoogeveen

Belofte aan het kind
 
Lieve Fenne, 
Op jouw school klinkt muziek. Dat beloven wij. Je zingt, je speelt, je beweegt, je 
luistert naar muziek en ontdekt je muzikaliteit. Dit doe je samen met je klasgenoten 
en je juf of meester. Muziek laat jullie stralen. 
 

Zo doen wij dat... 

OBS Gieten werkt sinds vier 

jaar intensief samen met 

muziekschool De Hondsrug 

en muziekvereniging 

T.O.G.I.D.O. Ieder jaar krijgen 

de kinderen drie lessen op 

een instrument: viool, 

ukelele, accordeon, slag-

werk, blaasinstrumenten en 

gitaar. In groep 8 krijgen ze 

zangles ter voorbereiding op 

de musical. 

De muziek- en zanglessen 

werken zo stimulerend dat 

het jeugdorkest van 

T.O.G.I.D.O. enorm gegroeid 

is. De muziekschool, het 

(grotere) schoolgebouw van 

OBS Gieten, wordt inmiddels 

als hoofdlocatie gebruikt en 

kinderen zingen veel beter. 

Er is een schoolorkest 

ontstaan en de leerkrachten 

geven muziekles vanuit de 

methode Eigenwijs Digitaal. 
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Dit zijn onze ambities 
•  Alle kinderen in Drenthe (van nul tot en met twaalf jaar) hebben het recht op 

goed muziekonderwijs. Ieder kind krijgt de kans om zichzelf te ontwikkelen en 
zijn muzikaliteit te ontdekken als onderdeel van de totale culturele vorming, 
ongeacht de plaats waar hij of zij woont.  

•  Muziek heeft een vaste plaats binnen het curriculum van de basisscholen van 
groep 1 t/m 8. Kinderen komen op school, wekelijks, in allerlei vormen, in aan- 
raking met muziek. Van groep 1 t/m 8 maken kinderen een muzikale ontwikkeling 
door op het gebied van zingen, spelen, bewegen op muziek, luisteren naar 
muziek, vastleggen van muziek en het ontwerpen van muziek.  

•  Voorbereidend muziekonderwijs voor kinderen van nul tot vier jaar vindt plaats  
in kindcentra en sluit aan bij de doorlopende leerlijn van de basisscholen.  

•  Groepsleerkrachten werken samen met vakdocenten of vakspecialisten om  
hun vaardigheden op het gebied van muziekonderwijs te vergroten. Er is een 
vakdocent of gekwalificeerde muziekspecialist verbonden aan iedere school.  
De vakdocenten coachen de leerkrachten voortdurend, zodat leerkrachten zich 
bekwaam voelen om muziekonderwijs te verzorgen in hun eigen klas.  

•  Binnenschools wordt -waar mogelijk- ook vakoverstijgend en/of thematisch 
gewerkt om muziek een vaste plek te geven in het curriculum.  

•  We zoeken samenwerking met muziekaanbieders, muziekpodia, muziek- 
verenigingen, voortgezet onderwijs, primair onderwijs en kinderopvang in  
de buurt van de scholen en werken samen aan de muzikaliteit van kinderen.  

•  Studenten van de pabo worden opgeleid tot leerkrachten die handelings- 
bekwaam zijn op het gebied van muziek.

Zo doen wij dat…

Muziek in de klas laat 
kinderen en leerkrachten 

stralen, muziek in de klas laat 
de Koningin Beatrixschool in 

Meppel bruisen. Voor deze 
school is er geen reden om 
niet mee te doen met Méér 

Muziek in de Klas Lokaal. 
Sinds de school meedoet met 

de Impuls Muziekonderwijs 
doen kinderen veel extra 

muziekervaringen op. 
Kinderen leren bijvoorbeeld 

ukelele en viool spelen en 
zingen samen. Wat hiervoor 

noodzakelijk is? Enthousiaste 
leerkrachten die meer met 
muziek durven. Deze leer-

krachten zijn voor de school 
van grote waarde. 

“Op onze school begeleiden 
we pabo-studenten en 

conservatoriumstudenten. 
Een zeer interessant 

traject waar de studenten 
over en weer veel van 

elkaar leren.”
– Leerkracht basisonderwijs en 

begeleider van studenten



 – 4 – Muziekakkoord Drenthe, 20 juni 2019

MuZieKaKKooRD
DReNTHe

 Zo gaan wij aan de slag  
•  De vraag van de basisscholen staat voor ons centraal. Elke school formuleert voor 

de eigen school, of een aantal scholen in een bepaalde regio, de ambities op  
het gebied van muziekonderwijs. Betrokken partijen bij Muziekakkoord Drenthe, 
zoals culturele instellingen, muziekaanbieders, pabo’s, conservatoria, provincie 
en gemeenten, helpen de scholen bij het realiseren van deze ambities.  

•  Na ondertekening van Muziekakkoord Drenthe brengen basisscholen en kinder-
opvangorganisaties de beginsituatie op het gebied van muziekonderwijs in kaart. 
Hierbij krijgen ze ondersteuning van de adviseurs cultuuronderwijs uit de werk-
groep Impuls Muziekonderwijs Drenthe. Op basis van dit startpunt besluit de 
school zelf welke doelen voor muziekonderwijs opgenomen worden in het 
strategische beleidsplan van de school.  

•  Elke basisschool heeft een muziekspecialist. De muziekspecialist is het aanspreek-
punt binnen de school (voor leerkrachten, ouders en kinderen) én buiten de 
school (voor verenigingen, culturele instellingen, kinderopvang, buitenschoolse 
opvang en voortgezet onderwijs).  

•  De muziekspecialist volgt (bij voorkeur) de post-hbo opleiding Vakspecialist 
Muziek. Vanuit de stuurgroep wordt een lobby gestart om deze opleiding onder-
deel uit te laten maken van de lerarenbeurs (landelijk opleidingsbudget voor 
leerkrachten). 

•  We brengen aansprekende voorbeelden in onze provincie offline en online in 
beeld via één communicatiekanaal. Dit met als doel om leerkrachten, muziek- 
specialisten en verenigingen op ideeën te brengen voor de invulling van  
muziekonderwijs binnenschools en buitenschools. 

Zo werken wij samen  
•  De stuurgroep Méér Muziek in de Klas Lokaal Drenthe bestaat uit eindverant-

woordelijke functionarissen van de organisaties die betrokken zijn bij Muziekak-
koord Drenthe. De stuurgroep vergadert vier keer per jaar en heeft als taak om de 
voortgang van de ambities uit Muziekakkoord Drenthe te volgen en te bewaken.   

•  De adviseurs uit de bestaande Drentse werkgroep Impuls Muziekonderwijs hebben 
contact met alle muziekspecialisten op de basisscholen. Taken van de adviseurs in 
deze werkgroep zijn: ondersteuning bieden aan de muziekspecialisten bij het 
realiseren van de doelen per school, aansprekende voorbeelden in beeld brengen 
en faciliteren en activeren van een lokaal netwerk met muziekspecialisten. 

Post-hbo opleiding 
Vakspecialist Muziek

 
“Een inspirerende cursus 

waar je vol ideeën en 
enthousiasme vandaan komt. 

Doen!”
– Leerkracht basisonderwijs

Doe je mee

De ondertekening van Muziek- 
akkoord Drenthe werd op  

20 juni 2019 gevierd met het 
speciaal voor deze gelegen-

heid gecomponeerde lied  
Doe je mee van de Drentse 

zangeres Martijje. 

Uit: Doe je mee
Toen ik vanmorgen wakker 
werd zat het al in mijn kop.

Ik kreeg het er ook niet meer 
uit, het hield echt niet meer op.

Die kriebels en die melodie, 
die gaven me een zetje.

Ik dacht ‘waarom zing ik nou 
niet?’ en zei hardop ‘wat let je?’

En ik zei tegen iedereen,

…doe je mee? Leef je uit,  
wees fanatiek.

Speel je mee? Zing je mee? 
Maak de allerleukste muziek.

Doe je mee? Doe je mee? Leef 
je uit, wees fanatiek.

Speel je mee? Zing je mee? 
Maak de allerleukste muziek!

www.martijje.nl/doejemee 

 

Illustratie en vorm
geving: arjensnijder.design
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