
 

Purmerend, 4 november 2017 

Het belang van muziekonderwijs in de gemeente Beemster 

Geachte dames en heren van de gemeenteraad Beemster, 
 
Wij hebben begrepen dat u voor de moeilijke taak staat om de gemeentelijke financiën weer gezond 
te maken. Om dat voor elkaar te krijgen zult u keuzes moeten maken, dat begrijpen wij.  
Om er voor te zorgen dat u goed geïnformeerd tot besluiten komt, wil ik u iets vertellen over   
Muziekschool Waterland en de inhoud van ons werk. 
 
Om te beginnen wil ik de waarde van cultuur voor de samenleving benadrukken. Die waarde laat 
zich moeilijk in cijfers of in geld uitdrukken. Het is een waarde die door grote groepen mensen en 
individuen wordt gevoeld. In cultuur geven mensen betekenis aan hun bestaan. Wij drukken onze 
ervaringen en gevoelens erin uit. Je ziet aan het spontane gedrag van kinderen dat muziek maken, 
zingen, dansen en acteren natuurlijke behoeftes zijn. Zoals u misschien hebt gehoord benadrukken 
wetenschappers  steeds meer de positieve effecten van bijvoorbeeld muziekbeoefening. 
Daarnaast is cultuur ook  een belangrijke  factor voor de leefbaarheid van een gemeente. 
 
Om een levendig cultureel  klimaat te scheppen en te behouden, ook in een lokale samenleving, is 
cultuureducatie noodzakelijk.  
 
Muziekschool Waterland heeft er vijf jaar geleden in overleg met de gemeenten  voor gekozen om 
alle gesubsidieerde muzieklessen te verplaatsen naar het onderwijs. Zo konden wij garanderen dat 
alle kinderen op de basisscholen een goede muzikale basis krijgen. Alle kinderen in uw gemeente, uit 
groep 5 krijgen gedurende 20 weken,( in andere gemeenten 40 weken) les op een muziekinstrument 
van een specialist van Muziekschool Waterland. Ze kunnen hierdoor ontdekken  hoe leuk muziek 
maken is en eventueel buiten school doorgaan met muziekbeoefening. (Veel kinderen uit Beemster 
spelen in ons Jeugdorkest). Bovendien zijn er algemene muzieklessen voor de andere groepen. Via 
het programma Cultuureducatie met Kwaliteit worden leerkrachten ondersteund en geschoold, 
zodat zij ook als de vakleerkrachten van de muziekschool er niet bij zijn, zij  zelf muziek kunnen 
inzetten als middel ter verrijking van het overige onderwijsprogramma.  
 
De omslag die Muziekschool Waterland jaren geleden heeft gemaakt, heeft veel gevraagd van de 
organisatie en de docenten. Dit vinden  wij alleszins de moeite  waard, zeker omdat wij dagelijks 
ervaren wat muziek maken voor  kinderen en het  onderwijs betekent. Het feit dat we deze zomer na 
een uitgebreide audit het keurmerk CultuurKeur hebben toegekend gekregen is dan ook een kroon 
op ons werk. 
 
Wij hebben  in 2015  € 300.000,-- bezuinigd op de bedrijfsorganisatie (overhead en huisvesting). 
Bezuinigen op het muziekonderwijs zal direct tot gevolg hebben dat er minder muziekles op de 
scholen is. 
 
Wij hopen dan ook dat u dit in gedachten houdt als het aankomt op bezuinigingen op de subsidies. 
 
Met vriendelijke groet, 
Muziekschool Waterland 
 
 
Esther Dam - directeur 
Nico van Zadel - artistiek manager 


