
  

  

 

Update Muzykpuls 2019 

(bewaarexemplaar) 

Jullie school maakt gebruik van de subsidie Impuls Muziekonderwijs, met ondersteuning van Keunstwurk. 

We sturen deze update om het geheugen weer even op te frissen over deze regeling en de mogelijkheden 

voor jullie school. In deze mail: 

1. Over Muzykpuls 

2. Het projectteam 

3. Rolverdeling en praktische uitvoering 

4. Aanbod teamtrainingen en deskundigheidsbevordering 

5. Financiën en facturering 

 

 

 

1. Over Muzykpuls 
 

De subsidie Impuls 

Muziekonderwijs, voor het 

vormgeven en implementeren 

van muziekonderwijs op school, 

is in drie aanvraagrondes 

landelijk uitgezet door het Fonds 

voor Cultuurparticipatie. KLIK 

HIER voor een overzicht van alle 

deelnemende scholen in 

Friesland en een overzicht van 

de scholen die samenwerken 

met Keunstwurk. Alle scholen 

hebben een 

samenwerkingsovereenkomst 

met Keunstwurk, een regionale 

kunstinstelling of een andere 

cultuurpartner. 
 

 

https://keunstwurk.us14.list-manage.com/track/click?u=3dd76be8cb3bf1fb28344723f&id=26b389c3fd&e=0d17451dea
https://keunstwurk.us14.list-manage.com/track/click?u=3dd76be8cb3bf1fb28344723f&id=26b389c3fd&e=0d17451dea


 

2. Projectteam 
Na een aanloopperiode met een aantal personele wisselingen bestaat het team Muzykpuls met 

ingang van februari 2019 uit de volgende personen: 

 

Thijs Oud – adviseur & trainer 

Mail: T.Oud@keunstwurk.nl 

Telefoon: 06 212 10 361 

Expertise: Instrumentaal groepsonderwijs, multidisciplinaire voorstellingen, dirigeren, hafabra 

 

Jan Wietse Fokkema – adviseur & trainer 

Mail: janwietsefokkema@kek2.nl 

Telefoon: 06 526 25 747 

Expertise: slagwerk, muziekmethodes, vakgeïntegreerd muziekonderwijs, talentontwikkeling, 

boomwhackers 

  

Gerda Roorda – Adviseur muziek en educatie, projectleider Meer Muziek in de Klas. 

Mail: g.roorda@keunstwurk.nl 

Telefoon: 058 234 34 13 

Expertise: Wy Sjonge, docent muziek, koordirectie & hafabra 

 

Sarah Dolstra – projectmedewerker, administratieve ondersteuning en monitoring 

Mail: s.dolstra@keunstwurk.nl 

Telefoon: 058 234 34 89 

 

Sieger van Wijk – financiële ondersteuning & facturering 

Mail: s.vanwijk@keunstwurk.nl 

Telefoon: 058 234 34 86 

 

 

3. Rolverdeling en praktische uitvoering 
 

Elke school is zelf aanvrager van de subsidie en eigenaar van het driejarig traject. 

Daarmee ligt de eindverantwoordelijkheid bij de school en de bovenschoolse organisatie of het bestuur. 

Keunstwurk heeft de scholen ondersteunt bij het indienen van een aanvraag en is samenwerkend partner 

wat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Keunstwurk adviseert en begeleidt elke school bij 

de algehele uitvoering van het project en het behalen van de doelstellingen. Daarnaast is Keunstwurk 

verantwoordelijk voor het programma teamtrainingen en deskundigheidsbevordering. Hiertoe worden 

experts vanuit Keunstwurk ingezet en deskundigen uit de regio. Deze keuzes worden in onderling overleg 

gemaakt en afgestemd per situatie van elke school. 

  

Voor de uitvoering van inspiratielessen in de klas, co-teachingstrajecten en individuele programma’s werken 

scholen samen met regionale instellingen en andere cultuuraanbieders. Voor de aansluiting met naschoolse 

lessen en het organiseren van schoolconcerten werken scholen mogelijk ook samen met 

muziekverenigingen, welzijnsorganisaties en culturele stichtingen. Keunstwurk zorgt voor de verbinding, 

adviseert en werkt samen met deze partners om de vraag vanuit de scholen zo goed mogelijk te kunnen 

invullen. 

mailto:T.Oud@keunstwurk.nl
mailto:janwietsefokkema@kek2.nl
mailto:g.roorda@keunstwurk.nl
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Takenpakket Keunstwurk: 

 Begeleiden aanvraag 

 Trajectmonitoring middels nulmeting, voortgangsscan en evaluatierapport 

 Advisering, voortgangsoverleg en inhoudelijke afstemming (2 á 3 keer per jaar) 

 Planning en organisatie teamtrainingen en deskundigheidsbevordering (2 á 3 keer per jaar) 

 Ondersteuning bij (financiële) verantwoording, documentatie, het behalen van doelstellingen en 

borging in beleidsplan 

 Organiseren en stimuleren kennisdeling tussen de verschillende partners 

 Ophalen en delen van relevante kennis en ontwikkelingen uit geheel Nederland waaronder die bij 

verschillende opleidingen (Pabo’s en conservatoria) 

 

 

4. Aanbod teamtrainingen en deskundigheidsbevordering 
 

Speciaal voor de regeling Impuls Muziekonderwijs heeft Keunstwurk een aanbod aan 

deskundigheidsbevordering voor het gehele team ontwikkeld. Vanuit de introductie van het programma 

leveren workshops en inspiratiebijeenkomsten een grote bijdrage aan het enthousiasme waarmee de 

leerkrachten hun skills een impuls kunnen geven. In een serie over drie jaar werken de workshops 

gezamenlijk toe naar een brede impuls ten aanzien van het zingen, de opzet en het ontwikkelen van een 

doorgaande leerlijn, gebruik van instrumenten, het toepassen van diverse methodes en de manier waarop 

je muzieklessen kunt geven. Ook het vakoverstijgend werken en de manier waarop je muziek kunt integreren 

in andere vakken komt aan de orde. De nieuwste ontwikkelingen in de belevingswereld van de kinderen 

zullen daarin worden meegenomen. In de loop van het programma zal de visie op het geven van de 

muzieklessen en het invullen van het schooljaar veel aandacht krijgen zodat er gericht gewerkt kan worden 

aan een doorlopende leerlijn en het borgen ervan. 

 

Dit programma vindt plaats naast het aanbod aan inspiratielessen en co-teaching voor de klas en het 

adviesprogramma dat de coördinatoren van de scholen met behulp van de adviseurs van Keunstwurk 

volgen. Voor een verdere verdieping ontwikkelt Keunstwurk verdiepingstrajecten, kunnen éénjarige 

opleidingen bij de NHL of het Prins Claus Conservatorium worden gevolgd en kunnen leerkrachten voor 

muzieklessen of co-teaching bij de diverse lokale partners in geheel Friesland terecht. Het 

deskundigheidsprogramma wordt regelmatig aangevuld met nieuwe workshops. 

 

Het programma 

Elke workshop duurt één of anderhalf uur. Binnen elke workshop is er aandacht voor 

zowel methodisch als onderzoekend leren. Neem voor informatie over de kosten en 

de planning contact op met uw adviseur. 

 



 

 

JAAR 1 – VERKENNEN 

 

1. Inspiratieworkshop "De 

mogelijkheden van de Impuls voor mij 

en mijn school" 

Met inspirerende voorbeelden (waaronder 

zangoefeningen, instrumentgebruik en 

energizers uit digitale methodes) worden de 

mogelijkheden voor het team verkend en 

doorgenomen. 

 

2. Inspiratieworkshop "Wy Sjonge" 

Geef een impuls aan het zingen in de klas! 

Tijdens deze training leer je hoe je met je 

groep aan de slag kunt gaan en krijg je veel 

tips over het instuderen van liedjes. Met 

warming up oefeningen, gebruik van 

digitale methodes en veel praktische tips 

over het trainen van de stem. 
 

 

3. Inspiratieworkshop “Boomwhackers langs de leerlijn” (alle groepen) 

Tips en oefeningen om de boomwhackers voor alle groepen te kunnen gebruiken! Van spelvormen en 

creatieve toepassingen voor de onderbouw, melodietjes en noten lezen voor de middenbouw tot 

samenspeloefeningen voor de bovenbouw. 

 

4. Introductie digitale methodes 

De bekendste en meest gebruikte methodes worden behandeld en vergeleken. Inclusief uitleg van de 

leerlijnen en het behandelen van een aantal voorbeeldlessen om zo de praktische toepassing te kunnen 

ervaren. Welke methode past het beste bij jouw school en jullie onderwijsvisie? Dat zoeken we uit in deze 

workshop. 

 

 

 

JAAR 2 – VERDIEPEN 

 

5. Verdiepingsworkshop "Wy Sjonge" 

Met zangmethodiek en stemtraining is dit 

een vervolg op de workshop in het eerste 

jaar. Met veel ruimte voor specifieke vragen 

vanuit het team. Bijvoorbeeld het oefenen 

van uitdagende liederen met 

meerstemmigheid en het voorbereiden van 

liederen voor een schoolmusical. 

 

6. Verdiepingsworkshop "Instrumenten 

in de klas" 

Keuze uit een workshop slagwerk, gitaar of 

keyboard. Met praktische oefeningen om de 

instrumenten snel te kunnen gebruiken en 

een basistraining in het gebruik van 

akkoorden. Bij het slagwerk komen diverse 

toepassingen (bijv. boomwhackers, emmers 

en bodyclapping) aan de orde. 
 



 

 

 

JAAR 3 – VERDUURZAMEN 

 

9. Visie, leerlijnen en vakoverstijgend 

werken 

Een training die mogelijk in combinatie met 

KEK2 kan worden gegeven. Middels 

diverse werkvormen en voorbeelden 

worden de mogelijkheden ontdekt om 

muziek met andere vakken als taal, erfgoed 

en wereldoriëntatie te verbinden. 

 

10. Borgen van de leerlijn in het 

curriculum  

Een ICC training om de impuls in kaart te 

brengen en er voor te zorgen dat de 

bereikte verbeteringen worden vastgelegd 

voor de aankomende schooljaren. 
 

 

 

5. Financiën en facturering 
 

De school is als eigenaar ook primair verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven. De toegekende 

subsidie voor de impuls is in beheer bij de bovenschoolse organisatie. 

Keunstwurk ondersteunt elke school om de financiën goed te beheren en verantwoord te besteden. Het 

document budgetbewaking wat per school wordt gemaakt dient hierbij als hulp om de activiteiten en de 

kosten in op te slaan. Per half jaar vindt er een actualisatie plaats die gelijk op gaat met de adviesgesprekken 

en de facturering van de diensten die door Keunstwurk worden uitgevoerd. De financieel verantwoordelijke 

vanuit de school (meestal de directeur) houdt met deze werkwijze zicht op de voortgang van de uitvoering 

impuls. 

  

De onderstaande diensten worden door Keunstwurk gefactureerd. De facturering van adviesgesprekken en 

teamtrainingen wordt zoveel mogelijk per half jaar uitgevoerd en in de dossiers geactualiseerd. 

 De aanvraagprocedure 

 De monitoring gedurende drie jaar (quickscan/ nulmeting, voortgangsscan en evaluatie) 

 Voortgangsoverleg & adviesgesprekken 

 Teamtrainingen /deskundigheidsbevordering indien uitgevoerd via Keunstwurk 

 Maatwerk (bijv. het begeleiden van uitvoeringen en het organiseren van bovenschoolse trainingen 

en cursussen) 

7. Dirigeren van een (school)koor 

Praktische oefeningen vormen de basis van deze training. Als leerkracht krijg je meer skills om je groep te 

leiden bij het oefenen van een lied. Je leert gebruik te maken van slagtechnieken en methodieken die ook 

door dirigenten worden gebruikt. 

 

8. Dirigeren van een (school)orkest 

Deze training sluit aan bij die van het dirigeren van een schoolkoor en heeft als toevoeging het gebruik van 

instrumenten en musiceren in groepsverband. Handig als er vanuit de school een behoefte ontstaat om de 

kinderen in groepsverband (orkest of band) te laten musiceren. 
  



 

 

Voor vragen over voortgang van de impuls, de planning en de 

facturering kunt u terecht bij uw adviseur. 

 

  

  

 


