Convenant
Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân
Wat is de aanleiding?
Scholen in Fryslân geven aan dat zij muziek als een wezenlijk
onderdeel zien van het schoolprogramma. Fryslân heeft een
sterke traditie in muziek en in deze provincie hebben de meeste
scholen zich aangemeld voor de landelijke subsidieregeling
Impuls muziekonderwijs. Juist daarom is
Méér Muziek in de Klas de uitgelezen kans voor Fryslân om de
volgende stap te zetten om muziek in te bedden in het brede
curriculum van de school.

Fryslân is bij uitstek een provincie
waar muziek van oudsher een
belangrijk onderdeel is van de
culturele tradities en het erfgoed.
Het levendig houden van deze
traditie op een eigentijdse manier
draagt bij aan de collectieve
identiteit. Immers, nergens anders
zijn muziekverenigingen, koren,
bandjes en muzikanten op zo’n
grote schaal verankerd in de
dorpen en steden als in Fryslân.

Waarom muziek?
De unieke manier waarop muziek bijdraagt aan de
ontwikkeling van kinderen wordt keer op keer aangetoond met
wetenschappelijk onderzoek. Muziek bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en
de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool juist zo belangrijk. Het
legt bij kinderen een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven,
creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in
onze maatschappij.
Muziek is overal; het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief
schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende
keuze, maar noodzakelijk!1
Wat willen we?
In Fryslân willen we goed muziekonderwijs, beschikbaar voor elk schoolkind in onze provincie.
We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen met muziek op school en dat zij
verschillende vormen van muziekonderwijs krijgen. Daarbij zoeken we de verbinding met het
buitenschoolse muziekaanbod, zoals dat van bijvoorbeeld muziekverenigingen.
Wat is het doel van dit convenant?
We willen met partijen die dit convenant ondertekenen afspraken maken om goed muziekonderwijs
te realiseren, zowel binnen- als buitenschools. Daarbij redeneren we steeds vanuit het perspectief
van de ontwikkeling van het kind.
Uiteindelijk willen we in 2022 in heel Fryslân voor alle kinderen een doorlopende leerlijn
muziekeducatie gerealiseerd en geïmplementeerd hebben. De verschillende partners werken hierin
optimaal samen. We zorgen ervoor dat elk kind in Fryslân vanuit zijn eigen leef- en woonomgeving
gelijke kansen krijgt om zijn of haar muzikale identiteit te ontwikkelen, talent te ontplooien en
leerprestaties te verbeteren.

1

Bron: https://www.meermuziekindeklas.nl/
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Hoe gaan we dat doen?
Basisscholen verklaren:
1. muziekeducatie een vast onderdeel te maken van het curriculum en op te nemen in de
beleidsplannen van de Friese scholen en Integrale Kindcentra;
2. programma’s in te zetten die als doel hebben het niveau van muziekeducatie in de klas te
vergroten;
3. de kennis en deskundigheid van leerkrachten op het gebied van muziekeducatie te
vergroten;
4. te voorzien in de samenwerking tussen leerkracht en vakspecialisten;
5. binnen het curriculum de ruimte voor muziekeducatie optimaal in te vullen;
6. de mogelijkheden voor leerlingen om buitenschools, in het kader van de verlengde schooldag
aan muziekeducatie te doen, te stimuleren en faciliteren;
7. de muzikale omgeving van de school in kaart te brengen, zodat helder is welke verbindingen
op muziekgebied aangegaan kunnen worden die aansluiten bij de visie van de school;
8. relaties met culturele organisaties en cultureel ondernemers aan te gaan, die de scholen
kunnen bijstaan in het versterken van muziekeducatie;
9. een goede aansluiting van muziekeducatie binnen- en buitenschools te faciliteren in de brede
zin: het mogelijk maken voor kinderen om zich via cursussen, workshops, lidmaatschap van
verenigingen, enz. verder te ontwikkelen (in de buurt, in dorpen, wijken, buurthuizen,
cultuurcentra en/of tijdens de verlengde schooldag in de brede school/IKC).
Culturele instellingen verklaren:
1. alle basisscholen in Fryslân vanuit hun eigen kennis, expertise en mogelijkheden te
ondersteunen om de ambitie Méér Muziek in de Klas zowel binnen- als buitenschools
mogelijk te maken;
2. in programma’s van deskundigheidsbevordering te voorzien;
3. op het gebied van muziekeducatie aanbod gericht op actieve, receptieve en reflectieve
muziekbeoefening te bieden. Culturele instellingen leveren maatwerk, dat aansluit bij
ontwikkelingsniveau en belangstelling van het kind;
4. muziek educatief aanbod te ontwikkelen in een samenwerkingsrelatie met het onderwijs.
Dit moet leiden tot optimalisering van de doorlopende leerlijnen binnen- en buitenschools.
Gemeenten en de provincie Fryslân verklaren:
1. zowel ambtelijk als bestuurlijk samen te werken aan een goed klimaat voor muziekonderwijs
binnen- en buitenschools;
2. een verantwoordelijkheid te hebben om te zorgen voor de infrastructuur, netwerken en
voorzieningen op het gebied van muziekonderwijs;
3. in hun beleid en de uitvoering daarvan, aandacht te hebben voor een optimale afstemming
tussen de basisscholen en de partijen met aanbod en deskundigheid op het gebied van
muziekonderwijs;
4. zich in te zetten om te zoeken naar mogelijkheden, zowel financieel als anderszins, om aan
de kwaliteitsimpuls bij te dragen.
Fondsen, zoals het Jeugdfonds Cultuur Friesland, maken het mogelijk dat kinderen en jongeren uit
gezinnen met weinig geld toch lid kunnen worden van een vereniging, muziekles kunnen volgen of
aan ander cultuuraanbod kunnen deelnemen.
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Hoe gaan we verder?
Alle ondertekenaars van het convenant vertegenwoordigen zich in
een platform. Daarin werken we samen om Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân te realiseren. Alle
ondertekenaars verbinden zich aan het uitvoeringsplan, dat in ontwikkeling is. Het uitgangspunt is
om aansluiting te zoeken bij datgene wat er al is. Elke partij kan zijn eigen ambitieniveau en
groeimodel bepalen.
Ondergetekenden, vertegenwoordigd door onderstaande partners (datum, naam, functie)
Aldus overeengekomen en ondertekend in september 2018:
Schoolbesturen
Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Ameland
Christelijke Basisschool Koningin Wilhelmina Ameland
Stichting Arlanta
Stichting Comprix
Stichting De Tjongerwerven, Christelijk Primair Onderwijs
Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis
Stichting Onderwijsgroep Primus
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore
Stichting ROOBOL, Regionaal Orgaan Openbaar Onderwijs Lauwersland
Stichting Nije Gaast, Christelijk, Algemeen en Neutraal Bijzonder Onderwijs
Stichting Palludara
Stichting Proloog, Openbaar Basisonderwijs Leeuwarden
Stichting SO Fryslân
Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden
Stichting voor Christelijk Basisonderwijs Meilân
Stichting Samenwerkingsschool Yn de Mande
Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs de Súdwester
Vereniging de Opbouw
Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Kollumerland
Stichting voor Openbaar Onderwijs Odyssee
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs de Anjum, de Eker
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Bakkeveen, Betrouwen.
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Jonathan
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Ureterp, de Opdracht
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Dantumadiel
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Ferwerderadeel
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden e.o.
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Smallingerland
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Tytsjerksteradiel
Culturele Instellingen
Akte2
Ateliers Majeur
Atrium
Ars Musica
Cultuur Kwartier Sneek
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Cultuurcentrum de Wâldsang
Elzer Educatie
Ferwerda Academie Drachten
It Toanhûs
Keunstwurk
Kunstkade
Kunst & COO
Muzarthe
Opus3
Ritmyk
Schouwburg De Lawei
Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland, Muziekschool
The Groove Factory
Overheid
Provincie Fryslân
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente Ameland
Gemeente Dantumadiel
Gemeente De Fryske Marren
Gemeente Dongeradeel
Gemeente Ferwerderadiel
Gemeente Harlingen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Kollumerland c.a.
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Opsterland
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Schiermonnikoog
Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Terschelling
Gemeente Tytsjerksteradiel
Gemeente Weststellingwerf
Andere Relevante Partners
CityProms
Stichting Friesland Pop
Stichting Frysk Jeugd Orkest
Friesland College D’Drive
Het Noord Nederlands Orkest
Jeugdfonds Cultuur Friesland
Leeuwarden-Fryslân 2018
Minerva Academie voor Popcultuur
Nederlandse Bach Academie
Never Ending Orchestra
NHL Stenden Hogeschool
Oranjewoudfestival
Organisatie van Muziekverenigingen Fryslân
Prins Claus Conservatorium Groningen
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ROC Friese Poort Drachten
Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden
Stichting Scala Welzijn
Stichting Muziekopleidingen Friesland
Welcome to the Village
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