
 
Tijdens de commissievergadering Samenleving van 26 oktober 2022 is het Haalbaarheidsonderzoek 
verzelfstandiging Muziekschool van Berenschot besproken. Tijdens deze vergadering kwam een 
aantal vragen naar boven. In dit document wordt ingegaan op de gestelde vragen. 
 

1. Wat zijn de gevolgen geweest van de Coronapandemie voor de muziekschool 
De Coronapandemie heeft grote sporen nagelaten bij de muziekschool. Ik ben bijzonder trots op het 
docentencorps dat de lockdowns op vrolijke en optimistische wijze tegemoet is blijven treden. Het 
urenlang lesgeven door schermpjes (tijdens de grote lockdown 20 weken lang), liedjes maken met de 
bands en orkesten door allemaal in te spelen met klicktracks, de docenten die en masse in hun vrije 
weekend kwamen lesgeven tijdens de avondlockdown omdat live lesgeven zoveel meer geeft dan 
door een schermpje: de voorbeelden zijn eindeloos. Ondanks de oeverloze inspanningen heeft de 
school toch te lijden gehad, ook qua leerlingenaantallen, van de Coronapandemie. De orkesten, 
koren, ensembles, alle samenspeelgroepen waren twee jaar niet mogelijk of zeer onregelmatig 
mogelijk. Dit heeft helaas als gevolg gehad dat de orkesten, koren en ensembles bijna vanaf de grond 
af weer moeten worden opgebouwd. Seizoen 2022-2023 is vooralsnog het seizoen waarin dit 
allemaal gaat gebeuren en tot nu toe zit de groei er goed in. De effecten van de Coronapandemie in 
cijfers kunt u terugvinden in bijlage 1. Hierbij met opgemerkt worden dat dit de cijfers zijn van 
november 2022. Het schooljaar loopt natuurlijk nog tot en met juli 2023. 
 

2. Waar komen de leerlingen vandaan? 
De herkomst van de leerlingen kunt u vinden in bijlage 1.  
 
Hierbij twee opmerkingen:  

• de groepslessen zoals orkesten en de lessen Algemene Muzikale Vorming zijn ook te volgen 
door leerlingen van buiten de gemeente. Zij betalen een hoger tarief dan de leerlingen in de 
gemeente. 

• wanneer een docent leegstand heeft in zijn praktijk kunnen er leerlingen van buiten de 
gemeente worden geplaatst. 

 
 

3. Hoe zijn de muzieklessen op de basisscholen georganiseerd 
De muziekschool krijgt jaarlijks een budget van €40.000 ter beschikking voor muziekles op de 16 
basisscholen. Dat is nog geen 1 FTE voor 16 basisscholen en dat geeft de nodige beperkingen.  
 
Tijdens de Coronaperiode heeft ook het muziekonderwijs op de basisscholen op een laag pitje 
gestaan: externe docenten waren regelmatig niet welkom op de scholen vanwege de geldende 
maatregelen.  
 
De muziekschool probeert met elke school een geschikt programma samen te stellen.  
Dit resulteert op sommige scholen (met een extra eigen bijdrage van de school) tot regulier 
vakonderwijs van een vakdocent. Andere scholen hebben een eigen muziekdocent en bedienen we 
met een keuzemenu dat is bijgevoegd in bijlage 2. Inmiddels zijn op alle basisscholen vakleerkrachten 
werkzaam. Óf via de muziekschool óf via een andere weg. Muziekonderwijs is belangrijker geworden 
in de afgelopen jaren. 
 
Sommige scholen hebben specifieke wensen zoals bijvoorbeeld de begeleiding van de musical. We 
proberen binnen het beperkte budget voor iedere school een passende oplossing te bieden. 
 
De muziekschool verzorgt regulier onderwijs op: 
De Sparrenbosschool, de Bornwaterschool, De Paradijsvogel, de KWS en de Bos en Duin School. 



Op de Franciscusschool, de Josephschool en de Aloysiusschool wordt muziekonderwijs verzorgd door 
Hallo Muziek. De docent van Hallo Muziek is een van de leerkrachten van de muziekschool 
Bloemendaal. De muziekschool Bloemendaal staat deze scholen met raad en daad terzijde als daar 
behoefte aan is. 
 
De overige scholen hebben het aanbod zoals te lezen is in bijlage 2 gekregen. Als er andere wensen 
zijn is dit altijd mogelijk. 
 
Het aanbod bestaat uit twee delen:  
Ervaren: het is heel belangrijk dat kinderen muziek ervaren. Dit kan zijn door naar een voorstelling te 
gaan (bijvoorbeeld in het Concertgebouw), dit kan door kort durende projecten waarbij 
kennisgemaakt wordt met instrumenten, dit kan door een voorstelling op school.  
 
Kennis verdiepen: we zien regelmatig dat docenten in het basisonderwijs ophikken tegen het geven 
van een muziekles. Dit is nergens voor nodig. Met enige regelmaat geeft een docent van de 
muziekschool een voorbeeldles op een school en is er de mogelijkheid om een abonnement op 
123Zing te krijgen met een bijbehorende scholingsdag. Met deze tools is het een stuk makkelijker om 
een goede muziekles te geven. Het is het meest effectief: de docent zelf in zijn kracht zetten als 
muziekdocent. 
 
 

4. Het beter bedienen van Bennebroek en Vogelenzang 
Het is een feit dat de muziekschool een stuk minder leerlingen uit Bennebroek en Vogelenzang 
bedient. Ik zou dit bijzonder graag anders zien. Een aantal jaren geleden heeft de muziekschool met 
behulp van het Prins Bernhard Cultuur Fonds een basisorkest opgezet in Bennebroek en 
Vogelenzang. Dit basisorkest was een groot succes, alleen was er geen geld voor een vervolg. De 
muziekschool heeft weer een aantal fondsen aangevraagd en zal in het voorjaar van 2023 weer 
beginnen met een basisorkest. Het zou fantastisch zijn als er budget zou kunnen worden vrijgespeeld 
om hier een regulier aanbod van te maken.  
 
Het blijft wel de grote wens dat leerlingen uiteindelijk naar de school komen om hier samen te 
spelen en ondergedompeld te worden in een muziekschool. 
 
Inmiddels zijn er goede contacten met het Dorpshuis in Vogelenzang en willen we ook starten met 
een groep muziek op schoot. Wellicht kan er op deze wijze verder worden gebouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 1 
Leerlingenaantallen muziekschool, herkomst van de instrumentale en vocale leerlingen 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

AMV    
Speeltuinorkest 6 15 11 
Muziek en Beweging 9 12 12 

totaal 15 27 23 

    

instrumentaal en vocaal onderwijs    
blokfluit 4 3 7 
cello 15 16 19 

dwarsfluit 19 18 14 
fagot 3 3 4 
gitaar/basgitaar 52 48 33 
hobo 4 3 4 
toetsen 22 20 15 
klarinet 4 2 2 
piano 87 84 96 
saxofoon 2 1 1 
slagwerk 21 23 25 
trompet 15 17 15 
viool 27 25 27 

zang klassiek 4 6 7 
zang licht 6 11 9 
Korte cursussen   2 

totaal 285 280 280 

    

orkesten    
Bloemendaals Jeugd Orkest 15 20 10 
Camerata Bloemendaal 7 3 3 

bluesband 5 5 4 

Bloemendaal Funk Factory 9 9 0 

Beginnersband   16 

Eerste orkest   24 
Muziek op Schoot   25 

totaal 36 37 84 

    

koren    
theaterkoor 1 2 11 4 
popkoor 7 7 3 

Duin en Kruid Koor 0 20 29  
totaal aantal leerlingen 345 382 423 

     
 

  



Herkomst leerlingen 
Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
Bloemendaal 1 
Overveen 7 
Aerdenhout 0 
Vogelenzang 0 
Bennebroek 0 
Overig 15 
Totaal 23 
 
Instrumentaal en vocaal onderwijs 
Bloemendaal 100 
Overveen 84 
Aerdenhout 32 
Vogelenzang 10 
Bennebroek 5 
Overig 49 
Totaal 280 
 
Orkesten 
Bloemendaal 19 
Overveen 15 
Aerdenhout 4 
Vogelenzang 0 
Bennebroek 1 
Overig 20 
Muziek op schoot* 25 
Totaal 84 
*) = gratis toegankelijk en de herkomst wordt niet geregistreerd. Samenwerking met CJG. 
 
Koren 
Bloemendaal 11 
Overveen 8 
Aerdenhout 1 
Vogelenzang 0 
Bennebroek 0 
Overig 16 
Totaal 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 2 

Keuzemenu basisscholen 
 

Het keuzemenu 2022-2023: 
  
1.            Met de hele school of verschillende klassen naar het Concertgebouw, voor de groepen 1 
t/m 8.  
2.            Acrobatische muziekvoorstelling HEBBES, voor iedereen van 4-104 jaar, op school of op 
locatie. 
3.            Muziekproject "Samen maak je muziek”, 5 weken muziekles van 30 minuten + 
afsluitende presentatie, voor groep 1 t/m 8. 
4.            Abonnement + trainingsdag op het online muziekprogramma 123-zing! voor 1 
schooljaar voor de hele school.  
 

Informatie over de verschillende opties: 
1.  
Het Concertgebouw heeft een groot aanbod aan educatieve voorstellingen, voor elke groep is 
er iets geschikts te vinden. Er zijn per voorstelling 4 tot 6 voorbereidende lessen, deze 
voorbereidende lessen zijn kant en klaar en kan de groepsleerkracht zelf geven. Na de 
voorbereidende lessen gaan de klassen op tour naar het Concertgebouw in Amsterdam om een 
prachtige muzikale voorstelling te beleven. Meer informatie en het aanbod van de verschillende 
voorstellingen kunt u vinden op de site van het concertgebouw: 
https://www.concertgebouw.nl/educatie/primair-onderwijs-22-23  
Voor advies over de verschillende voorstellingen kunt u altijd terecht bij de muziekschool. 
 

2. 
Acrobatische muziekvoorstelling HEBBES over de zekerheid van vasthouden en het avontuur van 
loslaten. Een voorstelling op school of op het gemeentehuis in Overveen. De voorstelling duurt 30 
minuten en is geschikt voor iedereen van 4 tot 104 jaar. 
Ken je dat? Dat je iets kwijt bent en niet weet waar je het hebt gelaten? En heb je ook weleens het 
gevoel dat je iets kwijt bent, maar je weet niet wát? Dat het leek alsof je iets beet had, alsof je het 
vast kon houden, maar dat het toch door je vingers is geglipt? 
HEBBES is woordeloos, uniek en spectaculair bewegingstheater voor iedereen van 4 tot 104 jaar. 
Twee acrobaten van circustheatergezelschap WIRWAR Producties en twee musici van muziektheater-
collectief ‘Frisse Oren’ slaan de handen ineen voor deze acrobatische muziekvoorstelling. Over de 
zekerheid van vasthouden en het avontuur van loslaten. 
 

3. 
Een muziekproject van 5 muzieklessen, waarbij een muziekdocent voor een periode van 5 
weken 1 dag per week op de school langskomt. Elke groep krijgt 30 minuten muziekles per 
week, er wordt gewerkt aan verschillend repertoire door gebruik te maken van zang, beweging, 
bodypercussie en instrumenten. De school krijgt van de muziekschool ook een kleine set met 
instrumenten die de school naderhand mag houden. Dit muziekproject wordt afgesloten met 
een eindpresentatie van de leerlingen. 
 

4. 
Een abonnement + trainingsdag op 123 zing voor 1 schooljaar. 123 Zing is een volledige online 
muziekmethode; zie site . De groepsleerkrachten kunnen zelf, met behulp van verschillende 
interactieve filmpjes en opdrachten op het digibord, de leerlingen muzikaal aan het werk zetten. 

https://www.concertgebouw.nl/educatie/primair-onderwijs-22-23
https://www.123zing.nl/


Het aanbod in dit educatieve muziekprogramma is zeer divers, u vindt er talloze muzieklessen en 
ideeën voor alle groepen. Er zijn verschillende thema’s, onderwerpen, zang, bodypercussie, 
quizzen, ritmische opdrachten, energizers en muziekspellen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid 
om de groepsleerkrachten wegwijs te maken in 123-zing, d.m.v. een instructie-uur of 
trainingsdag bij u op school.  
 
Keuze basisscholen 
In het schoolseizoen 2022-2023 hebben de volgende scholen als volgt gekozen: 
 

 Vakleerkracht Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4 Toelichting 

Aerdenhout             

SAB           Voorjaarsproject op maat 

Vondelschool     x       

Tyo van Eeghenschool           Nog geen reactie 

Antoniusschool           Nog geen reactie 

              

Bennebroek             

Sparenbosschool x           

Willinkschool       x     

Franciscusschool   x         

              

Bloemendaal             

BSV   x         

Bornwaterschool x           

Bos en Duinschool x           

Josephschool           Nog geen reactie 

Sint Theresiaschool       x     

              

Overveen             

KWS x           

Julianaschool     x       

Aloysiusschool           Nog geen reactie 

              

Vogelenzang             

De Paradijsvogel x           

 


