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Het belang van muziekonderwijs wordt in de laatste 
jaren veelvuldig onderbouwd door onderzoeken naar 
effecten van muziek op het brein. Voor een goede 
ontwikkeling van het brein van jonge kinderen is het van 
groot belang dat zij in een verrijkte omgeving opgroeien 
en worden uitgedaagd. Door het krijgen van muziek-
lessen en door het bespelen van een muziekinstrument 
in het bijzonder worden vele nieuwe hersenverbin-
dingen aangelegd waardoor kinderen zich zowel 
cognitief, motorisch en creatief ontwikkelen.  Een ander 
belangrijk aspect is dat het empathisch vermogen van 
kinderen wordt aangesproken. Zij leren zich te uiten, 
samen te werken en begrip op te brengen voor de 
mensen om hen heen. Zo ontwikkelen zij een universele 
taal die woorden overstijgt, de moedertaal van het hart.

Muziekschool Waterland vindt het van groot belang dat 
ieder kind in aanraking kan komen met goed muziek-
onderwijs. Zij prijst zich dan ook gelukkig dat deze visie 
in regio Waterland breed gedragen wordt door alle 
betrokken gemeenten. Ook dit jaar hebben we er samen 
voor gezorgd dat maar liefst ruim 11.000 kinderen 
konden genieten van het samen muziek maken.  

Inleiding

Enige jaren geleden heeft Muziekschool Waterland in 
haar beleidsmissie vastgelegd: Samen en Spelen zijn de 
sleutelwoorden voor het muziekonderwijs. Nog altijd 
vormt dit de basis voor alle activiteiten en het brede 
cursuspakket dat wordt aangeboden. 

Muziekonderwijs voor íedereen
Met de start van het traject Watermusic in 2019 voegt 
Muziekschool Waterland een nieuwe dimensie toe aan 
het Samen en Spelen. We vinden goed muziekonderwijs 
een recht van ieder kind. Hoewel alle kinderen in de 
regio op de basisschool kennis maken met het bespelen 
van een instrument, zijn er diverse factoren waardoor 
niet ieder kind een gelijke kans heeft om zijn/haar talent 
verder te ontwikkelen. Met Watermusic brengen we 
muzieklessen dichtbij mensen in de wijk.  Hiermee laten 
we zien dat samen muziek maken in belangrijke mate 
de sociale cohesie in de wijk kan verstevigen. 

Samenwerking met vrijwilligers, sociale wijkteams en 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het 
plezier van samen muziek maken nog dieper kan 
doordringen in de haarvaten van onze gemeenten. 

Muziek is de 
moedertaal van 

het hart
Ernst Hohenemser

“ “
Totaal aantal

leerlingen

11.058

Totaal aantal 
contacturen

131.221

Watermusic is een mooi voorbeeld van hoe muziek 
mensen samenbrengt. Dit sterkt ons in de overtuiging 
dat muziekonderwijs geen toevoeging is op het 
bestaande, maar een onmisbaar onderdeel vormt van 
ons leven!

Esther Dam, Directeur
Michael Hesselink, Artistiek Manager
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Instrumentale lessen in het basisonderwijs
Veel onderzoeken tonen aan dat het bespelen 
van een muziekinstrument een appél doet op 
heel veel verschillende vaardigheden en 
verschillende gebieden in de hersenen. 
Langdurige muziekbeoefening is goed voor de 
ontwikkeling van het brein, en daarmee ook 
voor de ontwikkeling van kinderen op allerlei 
gebieden. Met de instrumentale lessen op de 
basisscholen legt Muziekschool Waterland 
een basis voor muzikale ontwikkeling.  
Zij stimuleert de leerlingen om, ook na het 
eerste lesjaar, door te gaan met muziek-
beoefening. 

   MuZiEklES Op DE bASiSSCHOlEN1

De inhoud van de leer- en lesplannen zijn gericht op het 
bespelen van het instrument. Naast de meest basale 
technische aspecten, vormen zingen, ritmische vorming, 
luistervaardigheid en muzikale en sociale interactie 
belangrijke onderdelen van de lessen. De duur van het 
lespakket varieerde per gemeente van 17 tot 40 
lesweken, afhankelijk van de beschikbare subsidie.

Samenwerking
Met beemsters Fanfare heeft er in 2019 een gezamenlijk 
traject plaatsgevonden waarbij kinderen onder school-
tijd gezamenlijk met het orkest repeteerden en konden 
ervaren hoe leuk het is om onderdeel uit te maken van 
een orkest.

Kwaliteitsverbetering vakdocenten
in een zoektocht naar continue kwaliteitsverbetering is 
het van groot belang dat vakdocenten zich blijven 
ontwikkelen. in dat kader is in 2019 gewerkt aan 
pedagogische kwaliteiten middels workshops 
‘pedagogisch Tact’. 

binnen deze stroming is de opdracht van de vakdocent 
ervoor te zorgen dat íeder kind zich gezien, gekend, 
gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn/haar 
mogelijkheden optimaal ontwikkelt. Het Tact-traject is 
een persoonlijk ontwikkelingstraject dat zich richt op de 
persoon van de leraar en de kwaliteit van de interactie 
tussen de leraar en zijn leerlingen.

Het lespakket bestaat uit: 
●  Twee introductielessen waarin de leerlingen kennis-
     maken met de instrumenten die zij kunnen leren 
     bespelen.
●  Homogene groepslessen van een gespecialiseerde 
     vakspecialist (bijvoorbeeld een gitaardocent, of 
     klarinetdocent). 
●  Heterogene groepslessen.  Naast vaardigheden op 
     het eigen instrument stimuleren we in heterogene 
     lessen ook het  samenwerken, het leren luisteren 
     naar elkaar.
●  uitvoeringen voor publiek.  Zowel tussentijds 
     (bijvoorbeeld rond de kerst), als ook het slotconcert 
     aan het einde van de lesperiode.
●  Evaluatie met leerlingen en leerkrachten.
●  De mogelijkheid om door te stromen naar naschoolse 
     muzieklessen.

17 tot 40 
lesweken

Duur 
lespakket
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Op 4 basisscholen heeft Muziekschool Waterland in 
samenwerking met plein C middels ‘De Cultuurloper’ 
gewerkt aan visievorming en borging van cultuur-
onderwijs. Met De Cultuur loper maken scholen vanuit 
hun eigen visie een doorlopend activiteitenprogramma 
dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij 
hun school. Het traject begeleidt scholen via acht 
stappen: 

in Edam-Volendam is bibliotheek Waterland de pen-
voerder. Muziekschool Waterland is als samenwerkings-
partner en uitvoerende partij vertegenwoordigd in 
zowel de projectgroep als de stuurgroep. Hetzelfde 
geldt voor purmerend, waar Cultuurhuis Wherelant de 
penvoerder is.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs 
waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden 
leren. Dat is waar Cmk zich voor inzet. Omdat kinderen 
zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot 
creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de 
uitdagingen van de 21e eeuw.

Muziekschool Waterland is penvoerder in de gemeenten 
beemster, Waterland en Wormerland. in samenwerking 
met een lokale stuurgroep bestaande uit vertegen-
woordigers van scholen, gemeenten en partners heeft 
Muziekschool Waterland op verzoek van basisscholen 
ondersteuning verleend bij de totstandkoming van 
multidisciplinaire projecten (dans, acrobatiek, film, 
muziek). Hierbij is een duidelijke nadruk is gelegd op 
podiumpresentatie. Om groepsleerkrachten te helpen 
ook in de toekomst goede podiumpresentaties te 
kunnen geven is in 2019 een handboek ‘podium-
presentatie’ ontwikkeld. Op andere scholen is gewerkt 
aan de verdere ontwikkeling en borging van een 
doorgaande leerlijn muziek, waarbij er zowel een rol is 
voor de vakdocent als ook voor de groepsleerkracht. 

Vanuit het Fonds Cultuurparticipatie 
is voor de kleinere gemeenten in Noord-
Holland plein C (provinciale instelling) belast met de 
monitoring, evaluatie en verantwoording van de lokale 
projecten. 

Regeling Impuls Muziekonderwijs
Ook in 2019 hebben 40 basisscholen in het kader van 
de regeling Muziekimpuls ondersteuning gekregen van 
vakdocenten van Muziekschool Waterland. Deze 
regeling is erop gericht om muziekonderwijs op scholen 
een kwaliteitsinjectie te geven door inzet van vak-
docenten, scholing van groepsleerkrachten en aanschaf 
van materialen. Waar in 2018 nog veelal de vakdocent 
centraal stond, zijn in 2019 groepsleerkrachten door 
coaching en workshops steeds meer zelf in staat gesteld 
om elementen uit de muzieklessen te herhalen. Juist de 
combinatie van groepsleerkracht en vakdocent blijkt 
bijzonder waardevol, zo zorgen zij ieder vanuit eigen 
expertise voor continuïteit van een doorgaande leerlijn 
muziek.

Van...Dit willen wij onze leerlingen 
meegeven...naar... Zo gaan wij 
hieraan werken

40
basisscholen 

worden ondersteund
door vakdocenten

Regeling Muziekimpuls:
Een kwaliteitsinjectie voor 
het muziekonderwijs

https://www.decultuurloper.nl/traject
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   MuZIekLes na schooLtIjd2

Watermusic kent twee belangrijke pijlers: een muzikale en een sociale

Sociaal
naast de ambitie kinderen maximaal in staat te 

stellen zich muzikaal te ontwikkelen, wil 

Muziekschool Waterland met Watermusic in 

belangrijke mate bijdragen aan de sociale cohesie 

in de wijk. door samenwerking met de gemeente, 

scholen, buurt en clup Welzijn brengen we ouders 

en kinderen van verschillende achtergronden 

samen. Watermusic is er voor ieder kind, waarbij 

er speciale aandacht is voor kinderen die een 

duwtje in de rug kunnen gebruiken, voor wie het 

krijgen van kansen niet vanzelfsprekend is. de rol 

van ouders is daarbij cruciaal. Zij ondersteunen 

het project als vrijwilliger door het verrichten van 

hand- en spandiensten. 

Muzikaal
jonggeleerd is oud gedaan. Zo kunnen kinderen 

al vanaf groep 1-2 instromen in het kleuterkoor, 

waar ze op speelse wijze de basis leggen voor een 

goed stemgebruik en ontdekken hoe leuk het is 

om vooral sámen te zingen; Vanaf groep 3 kiezen 

kinderen voor een instrument. Wekelijks hebben 

leerlingen zowel les op hun instrument, zingen ze 

in een koor én spelen ze in een orkest. elke school-

jaar zijn er op z’n minst drie optredens. In decem-

ber was de eerste uitvoering een groot succes! 

We zijn zeer blij met de goede samenwerking 

met het conservatorium van amsterdam en het 

koninklijk concertgebouworkest.

Watermusic
Zoals in de inleiding al aangeven is het voor Muziekschool Waterland belangrijk om zoveel 
mogelijk kinderen in staat te stellen een muziekinstrument te bespelen of te zingen in een koor. 
niet voor ieder kind is deze kans vanzelfsprekend. Met Watermusic heeft Muziekschool Waterland 
een traject ontwikkeld in de wijk overwhere/Wheermolen, waarbij kinderen en ouders worden 
ondergedompeld in muziek!
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Buitenschoolse instrumentale muzieklessen
Om kinderen ook naschools in staat te stellen zich 
verder te ontwikkelen op een muziekinstrument biedt 
Muziekschool Waterland 15 vervolglessen aan. Deze 
lessen vinden op een school of in de buurt plaats. Voor 
deze lessen betalen ouders een bijdrage. instrumenten 
worden tegen een kleine vergoeding ter beschikking 
gesteld door Muziekschool Waterland.

Activiteiten in de brede school
brede Schoolprogramma’s bieden een kans om 
kinderen op een aantrekkelijke en laagdrempelige 
manier in de verlengde schooldag aan verschillende 
(muziek)activiteiten te laten deelnemen. Naast de 
instrumentale vervolglessen verzorgde Muziekschool 
Waterland muzieklessen in het kader van brede School 
Monnickendam en brede School Wormerland (tevens 
combinatiefunctie). 
De volgende workshops werden in 2019 gegeven:
●  Wormerland: Drummen, instrumentenmix, djembé, 
    minimusical en gitaar
●  Monnickendam(kANS): instrumentenmix, ukelele en 
    harp

Popfabriek en Popfabriek on the Road
in De popfabriek werkt Muziekschool Waterland samen 
met poppodium p3 en met het voortgezet onderwijs. 
Ook hier zien we het motto van de muziekschool Samen 
en Spelen terug. Alle activiteiten op het gebied van 
popmuziek zijn gebaseerd op het samen beleven van 
muziek. Naast het spelen in een band worden sinds 
2019 ook digital music en popzang aangeboden binnen 
De popfabriek en popfabriek On Te Road.

De Popfabriek
De popfabriek is actief in twee domeinen: 
●  binnenschoolse activiteiten voor het Voortgezet 
    Onderwijs (hieronder beschreven).
●  Cursussen popmuziek in de vrije tijd (in blokken van 
     8 weken).

Voor de promotie van de activiteiten van De popfabriek 
wordt de site www.depopfabriek.nl en social media 
kanalen ingezet. 

Popfabriek On The Road
Voor Muziekschool Waterland is het belangrijk dat er 
voor iedereen toegang is tot muziekonderwijs. 
popfabriek On The Road (potR) is de rijdende popschool 
van Muziekschool Waterland. Hiermee zoekt MSW de 
jeugd in de kleinere plaatsen en dorpen op om samen 
met hen tien weken te werken aan verschillende 
popsongs. Een bandcoach vanuit MSW gaat met een 
busje met instrumenten en versterkers naar het 
dorpshuis, de school of wijkcentrum en werkt daar met 
de cursisten aan een repertoire met allerlei popsongs. 
Aan het einde van het cursusblok vindt er een optreden 
voor publiek plaats in het eigen dorp.  in 2019 waren er 
in cursussen in Marken, Monnickendam en ilpendam en 
Wormer.

NiEuWS

Muziekschool langs de
klaslokalen Wormerland

koos Reitsma

PuRMeRenD De rijdende pop-
fabriek van Muziekschool 
Waterland rijdt vanaf 21 januari 
door Wormer en Jisp. Ditmaal 
gaan ze de klassen langs om 
bandleden te werven.
“We gaan dit jaar opnieuw ons 
programma aanbieden aan 
jongeren in Wormer en Jisp” zegt 
Timo Groot van Muziekschool 
Waterland. “Net als vorig jaar. 
De aanpak is alleen iets anders. 
Dit jaar willen we langs de klas-
sen van de oudste leerlingen 
gaan om ze te enthousiasme-
ren.” Dat gebeurt waarschijnlijk 
in de vorm van een workshop en 
door het laten zien van filmpjes 
met de resultaten van vorig jaar.
Groot: “Het is de bedoeling dat 
de deelnemende leerlingen een 
bandje vormen en na afloop 
samen een keer gaan optreden.

Dat kan mogelijk in p3 in 
purmerend of op een lokaal 
podium, zoals de kaas Fabriek 
in Wormer.”

ervaring
Ervaring met muziek is niet 
vereist. “iedereen die het leuk 
vindt om samen met anderen, 
vrienden, buurtgenoten of fami-
lieleden, muziek te maken, kan 
meedoen.” De deelnemers 
mogen dus ook volwassenen 
zijn. Als minimum leeftijd geldt 
negen jaar. “Je hoeft vooraf niet  
een vast instrument te kiezen. 
Het is de bedoeling dat ze 
onderzoeken wat ze leuk vinden 
om te doen: drummen, gitaar-
spelen, zingen of  keyboard-  
spelen.”
De bandleden spelen tien weken 
lang samen en werken toe naar 
het optreden. leerlingen 
betalen 80 euro, volwassenen 
120 euro.

Na tien weken verzorgen de deelnemers aan
“Popfabriek On  The Road”  samen een optreden

https://depopfabriek.nl/
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   MuZIekschooL WaterLand en het VoortgeZet onderWIjs3

Het aanbod dat Muziekschool Waterland (MSW) verzorgt 
voor het voortgezet onderwijs dient twee hoofddoelen:

●  Aanvulling op het binnenschoolse muziekonderwijs. 
    programma’s worden in overleg met cultuur-
    coördinatoren en docenten van de scholen ontwikkeld 
    en uitgevoerd door specialisten van MSW.
●  Stimulering van actieve muziekbeoefening in de vrije 
    tijd door jongeren. Hierbij werkt MSW in purmerend 
    samen met poppodium p3 en in Volendam met pX.

Voor al het aanbod geldt dat het is gericht op door-
stroming van binnenschoolse kennismaking naar 
buitenschoolse muziekbeoefening. 

in 2019 is net als in voorgaande jaren het hele 
schooljaar structureel lesgegeven aan leerlingen van het 
Da Vinci College op dinsdagmiddag (bandcoaching en 
digital music). Diverse VO scholen bezochten dit jaar p3 
en werden daar gecoacht door vakdocenten van MSW. 
Zo kregen leerlingen van het Rietveld College lessen in 
het kader van het Dsign project, waarbij ze 
bandinstrumenten leerden bespelen en aansluitend 
genoten van een optreden van de band Dsign. 
Workshops waren er eveneens voor het Clusius College, 
Nelson Mandela, Gaudi. Zoals o.a. bandcoaching, sing & 
songwriting, slagwerk, rap, digital music en ook musical. 
Voor de activiteiten in het Voortgezet Onderwijs in 
purmerend maken MSW en de scholen gebruik van de 
gelden van de combinatiefunctie.
Als onderdeel van het meerjarenplan dat in samen-
werking met het Don bosco College is ontwikkeld 
hebben er in pX workshops songwriting en band-
coaching plaatsgevonden.

Ook heeft MSW de verrijkingslessen van het bernard 
Nieuwentijt College ingevuld met o.a. digital music - 
hiphop beats bouwen en popzang. De leerlingen van 
digital music werden tijdens deze lessen gestimuleerd 
om door te stromen naar buitenschoolse muziek-
beoefening bij popfabriek On The Road.

POPWORKSHOPP3

POPFABRIEKSongwriting

DIGITAL MUSIC

SPELEN IN EEN BAND PX
BANDCOACHINGRAP

DESIGN PROJECT

SLAGWERK

HIPHOP BEATS MSW
MUSICAL

POPFABRIEK ON THE ROAD

BAND DESIGN 

POPZANG
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Gruntworkshop voor jongeren
PuRMeRenD Grunt is een veelvoorkomend zangtechniek in het 
stevige genre van de metal muziek. lokaal talent Morrison de boer geeft 
een exclusieve training aan jongeren vanaf 14 jaar die zich hierin willen 
ontwikkelen. Op vrijdag 1 februari van 19.30 tot 20.30 houdt Muziekschool 
Waterland in samenwerking met poppodium p3 deze eenmalige workshop 
voor beginnende en gevorderde zangers uit purmerend en omgeving. 
De workshop wordt afgesloten met een gezamenlijke jam op een backing 
track. Deelname kost 5 euro per persoon. 
Aanmelden kan via www.muziekschoolwaterland.nl

   specIaLe doeLgroepen4

Muziek is goed voor je brein. Het stimuleert allerlei 
essentiële gebieden in de hersenen en de verbindingen 
ertussen. Ook bij 200.000 mensen in Nederland met een 
verstandelijke beperking. bij hen is het belang van 
muziek zo mogelijk nog groter. Het voorkomt isolement, 
geeft structuur, gezelschap, troost, plezier en zin aan het 
leven, en is van groot belang voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  Met diverse activiteiten voor deze 
doelgroep onderstreept Muziekschool Waterland dit 
belang.

Musical Speciaal
bij Musical speciaal ligt de focus op samenzang en spel. 
Als een hechte groep zingen en dansen mensen mee en 
sluiten een project met optreden op locatie breidablick 
voor publiek af. Hiermee heeft de groep een doel voor 
ogen en daar werken ze gezamenlijk naar toe. Afgelopen 
jaar zijn er twee musicalproducties uitgevoerd; “de 
Toppers” met Nederlandstalige muziek en “The Wizz’, de 
gelijknamige broadway musical uit 1975.

De Knoop
Een muziekagoog van Muziekschool Waterland verzorgt 
wekelijks een hele ochtend muziekactiviteiten in “De 
knoop” (prinsenstichting). 

Muziekschool Waterland heeft een levendig en fris 
cursusaanbod. Het doel is om voor elke doelgroep een 
activiteit op te zetten waarbij de muzikale ontwikkeling 
centraal staat. Cursussen zoals ‘Eindelijk tijd voor’ en 
‘Muziek op Schoot’ blijven gewild in deze regio en dat 
blijven we dan ook aanbieden. Maar afgelopen jaar is er 
ook een workshop grunten georganiseerd. Een 
zangmethodiek die onder een deel van de jongeren 
populair is.

in samenspraak met de artistiek manager zorgt het 
cursusbureau dat de cursussen op elkaar aansluiten. 
Zo kunnen peuters beginnen bij Muziek op schoot en 
kunnen daarna vanaf de leeftijd van 4 jaar verschillende 
leerwegen op. Na een aantal jaar is het kind oud genoeg 
om een instrument te kiezen of aan te sluiten bij 
bijvoorbeeld het Waterlands Jeugdorkest.

De cursus Muziek oriëntatie werd ook afgelopen jaar het 
hele seizoen gegeven. We zien dan ook kinderen vanuit 
de Muziek op Schoot doorstromen naar deze cursus. 
We hebben geleerd dat kinderen in deze fase zoekende 
zijn wat betreft de keuze voor het instrument. Deze 
cursus biedt de gelegenheid om, zoals de naam al doen 
vermoeden, te kunnen oriënteren met diverse 
instrumenten.

   cursusbureau5

Muziek op schoot

Eindelijk tijd voor...

NiEuWS

Morrison de Boer

Band Speciaal
inmiddels een begrip op de maandagavond; die 
enthousiaste popgroep die liedjes ten gehore brengen 
in het dubbellokaal van de muziekschool. De leden 
spelen elk stuk met overtuiging en zijn inmiddels goed 
op elkaar ingespeeld. Maandagavond voor kerst 
verzorgen ze voor een volgepakt lokaal een show. 
Onder leiding van de muziekagoog blijft de band zich 
uitdagen en voelen ze zich op hun gemak op de 
muziekschool.



10Jaarverslag 2019

Onze kernwaarden Samen en Spelen komen 
prachtig tot uiting in een rijk aanbod aan 
ensembles en koren. 

Orkesten en ensembles
Het ensemble-aanbod van Muziekschool Waterland 
bestond in 2019 uit blokfluitensembles, de bigband, 
opstaporkest Ratjetoe in Wormer en het Waterland 
Jeugdorkest in purmerend. Deelnemen aan een 
ensemble van Muziekschool Waterland betekent niet 
alleen wekelijks repeteren, maar ook optreden voor 
publiek. Dit is een onlosmakelijk muziek-pedagogisch 
onderdeel van de lessen. bovendien leveren de koren 
en ensembles hiermee een actieve bijdrage aan het 
culturele leven in de regio. De ensembles van 
Muziekschool Waterland worden veel gevraagd voor 
optredens in de regio (uitdagen, Zondagmiddag-
podium en diverse festivals). 

   orkesten, enseMbLes en koren6
Ratajazz, optreden februari 2019

Koren
Ook in 2019 zijn schoolkoren gestart in purmerend.  Eind 2019 is een begin gemaakt met de omvorming tot 
wijkkoren. Dit maakt het mogelijk om structureel langer met kinderen te kunnen werken en kinderen en ouders 
van verschillende scholen met elkaar in contact te brengen. Net als bij Watermusic komen sociale en muzikale 
doelstellingen op een mooie manier samen. in 2019 hebben veel nieuwe kinderen de weg gevonden naar 
De New kickers, het kinderkoor dat in de muziekschool huist.

De Classics hebben ook dit jaar hun medewerking verleend aan verschillende concerten. in april ontvingen zij het 
Finse kinderkoor Sandur. De Wormer Spetters zijn inmiddels een een begrip geworden in Wormer en omgeving 
waar ze zich bij belangrijke evenementen presenteren. 

Bigband, optreden december 2019 Spetters, Kerstshow 2019
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bedrijfsvoering
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Muziekschool Waterland is actief in purmerend, 
Waterland, Wormerland, Edam-Volendam en de 
beemster. Op verzoek van een aantal scholen is 
Muziekschool Waterland ook werkzaam in de 
gemeente Opmeer.

Muziekschool Waterland verzorgt instrumentale en 
algemene muzieklessen en workshops voor het 
gehele basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
speciaal onderwijs in de regio, zowel binnen school-
tijd als na schooltijd. 
Met behulp van haar instrumentenfonds stelt Muziek-
school Waterland instrumenten ter beschikking aan de 
leerlingen die instrumentale lessen volgen. Zodat 
iedereen muziek kan maken! Naast het aanbod in het 
onderwijs, heeft Muziekschool Waterland een uit-
gebreid cursusaanbod, te weten: muzikale cursussen 
en workshops, koren en ensembles. Voor jong en oud 

en bedoeld als vrijetijdsbesteding. 

Het bestuur van de Muziekschool Waterland kwam in 
2019 zes keer bijeen. in die vergaderingen werden de 
begroting en de jaarrekening vastgesteld en deed het 
management verslag van de gang van zaken, zowel 
zakelijk als artistiek. 

Het bestuur heeft afscheid genomen van bestuurslid 
peggy Rolvink, die wegens drukke werkzaamheden haar 
functie heeft moeten neerleggen. Artistiek manager 
Nico van Zadel, die de bestuursvergaderingen altijd 
bijwoonde, is met pensioen gegaan.

De plannen om de muziekschool te verplaatsen naar het 
gebouw p3 lopen al enige tijd. Het bestuur heeft zich 
over de plannen laten informeren tijdens een 
bijeenkomst in p3 waar tekeningen werden getoond.  
Deze waren nog verre van ideaal en de gemeente heeft 
besloten tot een nieuwe aanpak. De voorzitter en de 
algemeen directeur houden hierover contact.

Het bestuur ziet met genoegen dat Muziekschool 
Waterland een belangrijke rol vervult in het 
muziekonderwijs in de scholen. Maar ook buiten de 
school is Muziekschool Waterland aanwezig. Het tijdens 
de jaarafsluiting gepresenteerde traject  “Watermusic” 
heeft tot doel de muziek bij de mensen in de wijken te 
brengen.

Als elk jaar hebben bestuursleden de diverse bijeen-
komsten van de muziekschool bijgewoond, zoals de 
seizoensafsluiting, afscheid van medewerkers en de 
kerstviering.

Het bestuur heeft veel waardering voor de wijze waarop 
de muziekschool functioneert. 
Allen, zowel de directie als de medewerkers op kantoor 
en de docenten zetten zich volledig in. 

het bestuur van Muziekschool Waterland

   WerkgebIed1    bestuur2
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Het aanbod en de activiteiten van Muziekschool Water-
land hebben zich afgelopen jaar uitgebreid. Hierdoor is 
er in 2019 behoefte ontstaan aan ondersteuning op het 
gebied van Marketing & Communicatie. Muziekschool 
Waterland heeft daarom sinds eind september 2019 
een zelfstandig werkende Marketing & Communicatie 
medewerker aangetrokken. Muziekschool Waterland 
is met al haar (sociale) activiteiten breed aanwezig in 
de gemeente Waterland en een essentieel onderdeel 
van de gemeenschap. Doel van de Marketing & 
Communicatie medewerker is om dit tot uiting te 
brengen. 

De artistiek manager Nico van Zadel is na een dienst-
verband van 30 jaar per 1 april 2019 met vervroegd 
pensioen gegaan. Wij zijn hem dankbaar voor zijn zeer 
waardevolle bijdrage de afgelopen 30 jaar. De nieuwe 
artistiek manager is Michael Hesselink. Michael heeft 
naast een carrière als klarinettist ook veel ervaring in 
muzikale sociale projecten opgedaan. Zo’n 10 jaar 
geleden kwam hij als klarinettist in het Mahler Chamber 
Orchestra in aanraking met El Sistema, een project dat 
kinderen in moeilijke posities helpt om te klimmen op 

   MarketIng & 
   coMMunIcatIe

3    Interne
   bedrIjfsorganIsatIe

4

de maatschappelijke ladder, met muziek als middel. 
Hij werd geraakt door het enorme speelplezier van de 
kinderen enerzijds, en anderzijds door de gezamenlijke 
drang de kwaliteit en schoonheid van de gespeelde 
muziek in ere te houden. Zijn overtuiging dat 
muziekeducatie succesvol kan zijn wanneer deze echt 
een product is van het sámen doen, stelt hij nu ten 
dienste van de muziekeducatie in de regio Waterland. 
De start van Watermusic is een voorbeeld waarbij hij 
dat in 2019 al in de praktijk heeft gebracht.

Dit zal al onder andere bereikt
worden door het aanbod en alle 
activiteiten van Muziekschool 

Waterland via de juiste kanalen 
en in de juiste stijl onder de 
aandacht te brengen bij de 
betreffende doelgroepen.

“
NiEuWS
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in 2019 heeft Muziekschool Waterland de schoolkoren 
omgevormd tot wijkkoren. Het voordeel van deze vorm 
is dat de kinderen het hele jaar in de wijk kunnen blijven 
zingen en niet beperkt worden door een kort 
afgebakende periode. De sociale component is ook hier 
weer van belang: kinderen van verschillende scholen 
ontmoeten elkaar. Hierin sluiten de wijkkoren aan op de 
doelstelling van Watermusic.

Innovatie & Ontwikkeling
Het werk van Muziekschool Waterland vindt voor het 
grootste gedeelte binnen de wijken plaats, in de 
scholen. binnen schooltijd en ook buiten schooltijd. 

in 2019 heeft Muziekschool Waterland de schoolkoren omgevormd tot wijkkoren

WWaaroM VIndt u MuZIekonderWIjs 
beLangrIjk? 

●  Draagt bij aan de ontwikkeling van het kind.
●  Een meerwaarde in het leven als je een instrument
     kan bespelen.
●  Muziek heeft een posetief effect op de ontwikkeling 
     van kinderen. Door zelf muziek ta maken of voelen 
     wordt het intelligentiequotiënt van kinderen ver
     hoogd en analystisch denken sterk verbeterd. 
     Muziek draagt bij aan taalontwikkeling, ritme, 
     luisteren en het helpt je om te leren met je 
     gevoelens om te gaan.
●  Ontspannen tussen andere lessen.
●  ik heb het zelf vroeger niet gehad en ik weet met 
     hoeveel plezier mensen naar je kijken als je het 
     wel kunt. Jong leren is de sleutel bij muziek-
     instrumenten spelen.
●  Zonder deze kans zijn er kinderen die nooit een 
     instrument zullen spelen. Vooral mee doorgaan.
●  Een andere manier van expressie.
●  Het spreekt andere aanleg en interesses aan, dan      
     het gewone schoolwerk.
●  Muziek hoort bij de opvoeding. kinderen kunnen 
     hier hun emotie in kwijt.
●  Het helpt hersenen van kind te ontwikkelen.
●  Muziek maken is leuk en heeft een positief effect 
     op de intelligentie en sociale vaardigheden van ons 
     kind.
●  brede scholing, fijn dat binnen de basisschool ook 
     tijd is voor muzikale ontwikkeling. behalve zingen 
     ook het leren bespelen van een instrument.

Reactiesouders
Reacties

ouders

Muziekschool Waterland is in 2019 met 
het project Watermusic gestart in de 
Purmerendse wijk Overwhere en 
Wheermolen.

In Watermusic worden kinderen ondergedompeld 
in muziek! kinderen vanaf groep 3 krijgen op 
maandag groepsles op een instrument en vormen 
op donderdag samen een koor én orkest. Water-
music is met het patroon van twee keer per week 
muziekles een ambitieus, en vooral ook een uniek 
project in nederland. ervaringen uit vergelijkbare 
projecten in onder andere portugal, Zweden, 
brazilië en Venezuela leren ons dat kinderen bij 
deze frequentie sneller leren en dat kennis echt 
kan beklijven. 

naast de ambitie kinderen maximaal in staat
 te stellen zich muzikaal te ontwikkelen, wil 
Muziekschool Waterland met Watermusic in 
belangrijke mate bijdragen aan de sociale cohesie 
in de wijk. door samenwerking met de gemeente, 
scholen, buurt en clup Welzijn brengen we ouders 
en kinderen van verschillende achtergronden 
samen. Watermusic is er voor ieder kind, waarbij 
er speciale aandacht is voor kinderen die een 
duwtje in de rug kunnen gebruiken, voor wie het 
krijgen van kansen niet vanzelfsprekend is.  
de rol van ouders is daarbij cruciaal. Watermusic
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Met de subsidieregeling impuls Muziekonderwijs van 

het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben scholen de 

afgelopen jaren kunnen investeren in meer en beter 

muziekonderwijs in het primair onderwijs. Voor een 

aantal scholen liep de periode van de regeling in juli 

2019 af. Veel van deze scholen hebben tijdens de 

evaluatie aangegeven de expertise van de vakdocenten 

van Muziekschool Waterland als onmisbaar te zien bij 

voortzetting van muziekonderwijs op hun school. 

Daarom hebben wij voor deze scholen een aanbod 

ontwikkeld, zodat zij het muziekonderwijs kunnen 

behouden. 

Onderzoek/evaluatie producten 
Het aanbod van Muziekschool Waterland wordt 

geëvalueerd door middel van een Survey. in het 

onderwijs gebeurt dit aan het einde van de cyclus. 

Zowel ouders en leerkrachten van de basisscholen, als 

ook de docenten van Muziekschool Waterland worden 

bevraagd. Hierdoor ontstaat een nog beter beeld van de 

geboden kwaliteit en verbeterpunten. bij de korte 

cursussen vindt de evaluatie plaats na de laatste les, bij 

jaarcursussen aan het einde van het schooljaar. De 

evaluaties worden met docenten besproken en aan het 

einde van ieder cursusjaar, nemen we de evaluaties 

mee in de besluitvorming over het aanbod voor het 

komende jaar. 

WWat VIndt u Van de MuZIekLessen door 
MuZIekschooL WaterLand? 

●  Super initiatief! ik hoop dat dit de komende jaren 

     blijft bestaan.

●  Complimenten voor de gitaarleraar, mijn zoon is 
     druk en impulsief en was regelmatig een stoor-
     zender in de les. Hij was erg onzeker over zijn 
     gitaarspel. De leraar was betrokken en gemoti-
     veerd en heeft goed zn best gedaan om mijn kind 
     te motiveren en hem de basisprincipes te leren.

●  Goede manier om kinderen in contact te laten 
     komen met muziek maken.

●   ik vind het heel belangrijk dat dit soort projecten er 
      zijn.

●  Graag een aantal jaren muziekles ipv maar 1 of 2 
     jaar, altijd met plezier naar school wanneer er 
     muziekles is!

●  Erg leuk, fijn dat ieder kind zo kans krijgt om op een  

     instrument te spelen!

●  Ze vond het jammer dat ze geen gitaar kon spelen. 
     Maar vond uiteindelijk viool ook erg leuk.

●  Wij vinden het goed dat muziekles op school 
     gestimuleerd wordt.

●  ik vond het heel goed dat het tempo niet vooraf 
     bepaald is, maar er echt naar het groepje wordt 
     gekeken wat nu aansluit. Dit heeft bij  mijn zoon 
     het speelplezier wel  verhoogd; het was even 
     snuffelen en ervaren hoe het bespelen van een 
     instrument is.

Reactiesouders
Reacties

ouders

Heel goed dat het via 
school gaat. Mijn kind is zeer

enthousiast. De interesse 
voor muziek spelen is er.

“ “
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Muziekschool Waterland vindt het van belang dat 
medewerkers competent, betrokken en enthousiast zijn 
en met goede resultaten hun werk doen. Scholing, 
personeelsbeleid, een goede werksfeer en een lerende 
cultuur waarin medewerkers ervaringen en ‘best 
practices’ met elkaar delen zijn belangrijke aspecten. 

Een deel van de medewerkers is in dienst, een deel 
werkt als zzp-er. De medewerkers in dienst voeren 
kerntaken uit. 

Verzuimpercentage was 0,5% in 2019, in 2018 was dit 
1,8%. Het lage verzuimpercentage zet zich voort. 

Personeelsvergadering (PV)
Sinds 16 december 2014 heeft Muziekschool Waterland 
i.p.v. een Ondernemingsraad een personeels 
Vergadering (pV). Het personeel wordt geïnformeerd 
over de stand van zaken van de organisatie tijdens de 
personeelsvergaderingen en via personeelsmemo’s. 
De vergaderingen hebben in 2019 plaatsgevonden op: 
24 april en 11 juli. in elk geval komen jaarlijks de 
volgende onderwerpen aan de orde:

●   beleidszaken;

●   marktontwikkelingen;

●   concurrentiepositie;

●   procesverbeteringen;

●   ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten.

Docenten met een dienstverband
De medewerkers in het ‘veld’, onze kerndocenten, zijn 
heel belangrijk. Naast het overbrengen van hun kennis 
van en enthousiasme voor muziek, hebben zij een 
signaleringsfunctie. Zij zorgen voor een belangrijk deel 
voor de communicatie tussen het bedrijfsbureau van 
Muziekschool Waterland en de 64 scholen waarop we 
actief zijn. Ook zijn zij teamleider van hun team op de 

scholen. Het is van belang dat zij zich voortdurend 

blijven ontwikkelen door scholing, kennisuitwisseling en 

een goede werksfeer. Ook is het belangrijk dat zij zich 

gesteund voelen door de bedrijfsorganisatie.

begin 2019 was het aantal docenten in vaste dienst 

5,3 fte; aan het einde van 2019 was dit 4,9 fte. Er zijn 

docenten die instrumentale muzieklessen geven en er 

zijn docenten die algemene muzikale vormingslessen 

geven. 

bij het interne scholingsaanbod voor onze docenten 

heeft in 2019 met name de nadruk gelegen op 

ontwikkeling van pedagogische en didactische 

vaardigheden. Dit doen we door scholingsdagen te 

organiseren en hiervoor experts uit te nodigen.

Zelfstandigen
MSW werkt met zo’n 40 docenten die zelfstandig 
ondernemer zijn.  Deze ondernemers worden ingezet in 
het onderwijs, in ensembles, koren, cursussen, 
Watermusic en in De popfabriek. Allen werken geheel 
zelfstandig.

   MedeWerkers5
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niet onderwijzend personeel
in 2019 bedroeg het aantal niet onderwijzend personeel 
in vaste dienst 3,35 fte. Het team bestaat uit 5 personen 
met de volgende functies:

●   1 directeur 0.68 fte

●   1 artistiek manager 0,5 fte

●   1 medewerker financiën en administratie 

      0,56 fte

●   1 medewerker beheer en cursus coördinatie 

      0,89 fte

●   1 medewerker scholen en administratie 0,63 

Stagiaires
Muziekschool Waterland is een erkend leerbedrijf en 
heeft in 2019 weer stagiaires een plaats mogen bieden 
om te leren binnen de organisatie. Muziekschool 
Waterland werkt samen met:

Vrijwilligers
Onze 34 vrijwilligers zetten zich wekelijks in 
voor allerlei muziekactiviteiten. Dat maakt 
hen het cement van de organisatie. 
Door hen komen optredens tot stand, worden 
er spullen waar nodig gebracht, worden er 
instrumenten gerepareerd en nog veel meer 
werkzaamheden die een meerwaarde 
betekenen. Vanzelfsprekend is Muziekschool 
Waterland heel blij met hun bijdrage. 

Het Media College 
(MBO)

Stagiaires
Grafische Vormgeving

ROC Amsterdam
(MBO)

Stagiaires
Bandcoaching

ROC Amsterdam
(MBO)

Stagiaires
 Administratie (PFB)

Vrijwilligers 
zijn het cement 

van onze organisatie
“ “



18Jaarverslag 2019

Muziekschool Waterland is met name te vinden in de 
wijken van de gemeenten.  Docenten geven les in de 
scholen (basis en voortgezet). Veel muzieklessen in de 
vrije tijd worden na schooltijd ook in de school-
gebouwen gegeven, denk aan de schoolkoren, 
naschoolse instrumentale lessen, bandcoaching etc. 

Het hoofdgebouw van Muziekschool Waterland is 
gevestigd aan de Geulenstraat 62 te purmerend. 
Ze deelt het pand met de dagopvang van Odion. 
Muziekschool Waterland verzorgt het beheer van 
het pand namens de twee partijen. 

De verkenning om in de toekomst in te gaan huizen bij 
poppodium p3 bleek in 2019 meer te omvatten dan 
ingeschat.  De gemeente heeft daarom gekozen om het 
proces in fases op te delen. in 2019 zijn er een aantal 
voorstellen over het pand aan de raad voorgelegd. 
Muziekschool Waterland heeft in die raadsvoorstellen 
aangegeven de intentie te hebben in te gaan huizen bij 
poppodium p3. 

   huIsVestIng6

Het was al bekend dat de gevel van p3 wordt aangepast om het 
pand transparanter te maken. Maar om ruimte te maken voor 
de Muziekschool, moet de huidige kantoorruimte worden omge-
bouwd tot lesruimtes. De oefenruimtes die nu door bands worden 
gebruikt, krijgen een multifunctioneel karakter zodat ook de 
Muziekschool daarvan gebruik kan maken. En er moet een lift 
komen in het pand. 
Daarnaast stelt hij nog andere aanpassingen voor om het gebouw 
te verbeteren, Een nieuwe inrichting van de horeca, die ook 
overdag open wordt gesteld voor de gebruikers en bezoekers van 
het pand. Hij hoopt voor de zomer een voorstel rond te hebben 
voor de gemeenteraad.

De programmering wordt onder de loep genomen, en p3 wil zich 
daarmee onderscheiden van de andere poppodia in de regio. 
Meer hiphop, en Nederlandse en Nederlandstalige artiesten, is het 
idee. Het intrekken van Muziekschool Waterland ligt voor de hand 
want die werkt al veel samen met p3. Muziekschooldirecteur Esther 
Dam ziet kansen. “Overdag en ook ‘s avonds kan de Muziekschool 
p3 enorm verlevendigen.” Met muzieklessen aan peuters, senioren 
en andere muziekleerlingen, “Onze leerlingen zullen het cool vinden 
om hier muziek te maken. Het genre in p3 wordt daarmee ook 
verbreed. Van rock tot barok.” Voor de Muziekschool betekent het 
een verhuizing naar een centraal gelegen, zichtbaar pand. Er is dan 
wel een flinke verbouwing nodig, stelde beleidsambtenaar Vincent 
pirovano van de gemeente. “Dat wordt geen kleine ingreep.” 

nOORDHOLLAnDS DAGBLAD     Robert Jan van der Woud

Purmerend, Muziekschool Waterland ziet er wel voordelen in: 
verhuizen van de Geulenstraat naar het pand van pop- en 
cultuurpodium p3 aan de purmersteenweg. 
Er is dan wel een flinke verbouwing nodig om ruimte te maken voor 
de Muziekschool, bleek dinsdagavond tijdens een presentatie van 
het plan aan de purmerendse politiek.
Het plan is een onderdeel van reorganisatie waar p3 nu middenin 
zit. Er is een nieuw bestuur aangetreden, dat onder leiding van 
voorzitter bojan Dekker voor moet zorgen dat het pop- en 
cultuurpodium meer elan krijgt. 

Muziekschool ziet kansen in verhuizing naar pand P3

Muziekschool Waterland wordt een zelfstandige 
huurder naast het poppodium. Gemeente purmerend 
heeft een nieuwe architect aangesteld die in overleg met 
de diverse partijen de mogelijkheden van het pand 
onderzoekt.

Het docentencollectief Muziekles Waterland maakt 
gebruik van de lokalen van Muziekschool Waterland. 
De docenten geven instrumentale muzieklessen aan 
leerlingen. Dit doen zij zowel in het hoofdgebouw 
in purmerend als in dependances in Wormer, 
Monnickendam, beemster en Marken. 

Instrumentarium
Muziekschool Waterland maakt gebruik van zo’n 2.400 
instrumenten, waarvan het overgrote deel gebruikt 
wordt door kinderen in de basisscholen. kinderen in 
de scholen mogen gedurende de periode dat ze 
instrumentaal les hebben de instrumenten lenen. 
De instrumenten zijn voorzien van een barcode. 

NiEuWS

2.400
instrumenten
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cijfers &
producten
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uItVoerIng en eVeneMenten 1

Hieronder volgt een overzicht van alle activiteiten en uitvoeringen waar leerlingen en docenten van Muziekschool Waterland in 2019 bij zijn betrokken.

DATuM uITVOeRInG, LOCATIe BeZOeKeRS (biJ bENADERiNG)

Kinderkoren Wormer

26 februari Soundmixshow, Weremere 60-70

14 april Korendag, Jisperkerk 80

25 juni Zomerconcert, Weremere 60-70

23 november Sint Nicolaas Intocht, Wormerveer 1000-2000

17 december Kerstconcert, Weremere 60-70

new Kickers

4 mei 4 mei concert, Nicolaaskerk Purmerend 200

18 december Kerstconcert, Grote Zaal Muziekschool Waterland 40-50

Koor The Classics

6 april Matthäus Passion, Dominicuskerk Amsterdam 400

17-21 april Uitwisseling met Fins Kinderkoor Sandur uit Helsinki

18 april Uitvoering Sandur, Willem Eggertschool 180-200

4 mei 4 mei concert: Nicolaaskerk Purmerend 300

2 juni Concert Poortersfeesten, Waagplein Purmerend 60-80

21-23 juni Koorweekend

5 juli Zomerconcert, Taborkerk Purmerend 200

20 december Kerstconcert, grote zaal Muziekschool Waterland

Blokfluitensembles
16 juni Uitvoering Kapel Overweerse Polderdijk, Purmerend 30

5 juli Zomerconcert, Taborkerk Purmerend 200

Waterland Bigband

18 januari Optreden in Breidablick, Beemster

15 september Cultuurdagen Purmerend, P3

6 oktober Zondagmiddagpodium Wijkplein Centrum, Purmerend

1 december Castle Chrismasfair, Velzen Zuid

15 december Concert in Onder de Linden, Beemster  
Matthäus Passion, Dominicuskerk Amsterdam
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DATuM uITVOeRInG, LOCATIe BeZOeKeRS (biJ bENADERiNG)

Waterland Jeugdorkest

1 januari Optreden tijdens nieuwjaarsreceptie Gemeente Purmerend 400-500

5-7 april Repetitieweekend ism met Jeugdorkest Corrente in 
Overasselt

7 april Buitenconcert, Overasselt 250

2 juni Optreden Prik-Nick, Leegwaterpark Purmerend 300

5 juli Zomerconcert, Taborkerk Purmerend 200

Ratjetoe

10 februari Theater de kaasfabriek, Wormer 115

6 juli Beschuittoren Suite  samen met Ratatouille 200

15 september Beschuittoren Suite met Ratatouille 100

23 november Presentatie Groos 70

Popfabriek on the Road

13 april Optredens bandjes, Ilpendam

De Popfabriek

Musical Speciaal

Met de Scholen

juni-juli Afsluitende presentaties voor ouders en leerlingen door  alle 
kinderen uit de groepen 5 (instrumentale muziekles)

december Kerstuitvoeringen door de instrumentale leerlingen, groep 5 

op vrijwel alle basisscholen  

Watermusic

17 maart Familieconcert op uitnodiging Concertgebouworkest 100

19 december Kerstconcert door 63 kinderen van Watermusic, Taborkerk 350

uItVoerIng en eVeneMenten 1

Kerstconcert Watermusic, Taborkerk, Purmerend
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OnDeR SCHOOLTIJD In SCHOOL nASCHOOLS In SCHOOL BuITenSCHOOLS

Instrumentale lessen Primair Onderwijs 
inschools onder schooltijd

naschools in scholen (4-12 jaar) Voor de kleintjes (1-4 jaar)

Blokfluit Cursus Muziekoriëntatie A (4 -6 jaar) Muziek op schoot (diverse locaties)

Cello Cursus Muziekoriëntatie B (6 -8 jaar) Sint workshop Muziek op Schoot

Dwarsfluit Schoolkoor naschools Eggert Kerstworkshop Muziek op Schoot

Gitaar Schoolkoor naschools Kawama Workshop Muziek met het jonge kind

Hobo Popfabriek on the Road Broek in Waterland Proeflessen Muziek op schoot (diverse kinderdagverblijven)

Hoorn Popfabriek on the Road Ilpendam

Keyboard Popfabriek on the Road Jisp

Klarinet Popfabriek on the Road Marken

Saxofoon Popfabriek on the Road Monnickendam

Slagwerk Popfabriek on the Road Wormer

Trompet Popfabriek on the Road Zuiderwoude

Ukelele naschools vervolgaanbod instrumentaal, 
inschools (6-12 jaar): op meerdere scholen, 
in alle gemeentes (-Beemster) aangeboden

Viool

Blokfluit

Bugel naschools buitenschools (4-12 jaar)

Cello Cursus Muziekoriëntatie A (4 -6 jaar)

Dwarsfluit Cursus Muziekoriëntatie B (6 -8 jaar)

Gitaar Cursus Popfabriek - Junior

Harp Kennismaking met het Waterlandse Jeugdorkest

Hobo

Muzieklessen 
kinderen

oVerZIcht cursusaanbod 2019 2
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OnDeR SCHOOLTIJD In SCHOOL nASCHOOLS In SCHOOL BuITenSCHOOLS

Overige muzieklessen Primair Onderwijs 
inschools onder schooltijd:

●  Workshops tijdens themaweken of feestdagen 
     op school
●  Extra lessen Cultuureducatie met kwaliteit (Cmk)
●  Algemeen Muzikale Vorming (AMV)

Hoorn Koren

Keyboard Kinderkoor Waterland New Kickers groep 5/6

Klarinet Kinderkoor Waterland New Kickers groep 3/4

Saxofoon Projectkoor Matthäus Passion inzet kinderkoor

Trompet Kinderkoor Wormer Spetters

Viool ensembles

naschools in scholen (4-12 jaar) 
via Brede Scholen

Waterland Jeugdorkest

Instrumentenmix / PO onderbouw Waterlands Jeugdorkest deelname Orkestenweekend 
OverasselCursus Ukelele / PO midden- en bovenbouw

Cursus Djembé / PO middenbouw Ratjetoe (beginnersgroep bij jeugdorkest Ratatouille)

Cursus Drummen / PO midden- en bovenbouw Aanbod via Clup

Cursus Gitaar /PO middenbouw Muziekworkshops tijdens Pret in Purmerend  
- zomervakantieCursus harp /PO bovenbouw

Cursus Keyboard en Digimusic / PO midden- en bovenbouw

Cursus kennismaking gitaar /PO middenbouw

Cursus percussie / PO bovenbouw

Cursus eMusic / PO bovenbouw

Cursus  Minimusical  / PO onder- en middenbouw

Workshops tijdens Buitenspeeldag

naschools in scholen (4 - 12 jaar) in Purmerend: 
Project WaterMusic

WaterMusic kleuterkoor

WaterMusic instrumentale lessen

WaterMusic koorrepetities

WaterMusic orkestrepetities

WaterMusic uitvoeringen

oVerZIcht cursusaanbod 2019 2
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OnDeR SCHOOLTIJD In SCHOOL nASCHOOLS In SCHOOL BuITenSCHOOLS

Aanbod algemeen Popfabriek on the Road Broek in Waterland Jongeren buitenschools

Bandworkshops Kennismaking Popfabriek on the Road Ilpendam Popfabriek - Popstart - P3

Workshops Percussion Kennismaking Popfabriek on the Road Jisp Popfabriek - Rising Star - P3

Guitar Orchestra Kennismaking Popfabriek on the Road Marken Workshop Grunt - P3

Workshops Zang Kennismaking Popfabriek on the Road Monnickendam Coaching Muziekcafé - P3

Digital Composing Kennismaking Popfabriek on the Road Wormer Introductieworkshops De Popfabriek - P3

Rapworkshop Kennismaking Popfabriek on the Road Zuiderwoude Aanbod via P3

Musicalworkshop Kennismaking Muziekwereld: workshops en presentaties - P3

Bandworkshops Intensief Koren

Songwriting Intensief Jeugdkoor Wormer Select

Digital Composing Intensief Jeugdkoor The Classics

MusicalProductie Intensief Koorworkshops The Classics

Project D-sign (workshops band, slagwerk, zang, rondleiding 
poppodium)

The Classics deelname Korenweekend Neerpelt

Aanbod op maat ensembles

Workshops spelen in een band, 3 VWO Don Bosco College Waterlands Jeugdorkest

Workshops spelen in een band, 3 VMBO Don Bosco College Waterlands Jeugdorkest deelname Orkestenweekend 
OverasseltSongwriting, 5 VWO Don Bosco College

Muziekproject Clusius College Purmerend

Workshops DiMi, PSG Da Vinci

Muziekworskshops 1e en 2e jaars, PSG Jan van Egmond

Muzieklessen
jongeren

oVerZIcht cursusaanbod 2019 2
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OnDeR SCHOOLTIJD In SCHOOL nASCHOOLS In SCHOOL BuITenSCHOOLS

Aanbod op maat (vervolg)

Popworkshops, 2 VMBO PSG Nelson Mandela

Muziekworkshops 1e, 2e, 3e jaars PSG Antoni Gaudi

Muziekworkshops 1e, 2e, 3e jaars PSG Nelson Mandela

Muziekworkshops MandelaDag, PSG Nelsen Mandela

Music Design Project, PSG Gerrit Rietveld

Zang workshops 1e klassen, Bernard Nieuwentijt College

Verrijkingslessen, Bernard Nieuwentijt College

Verrijkingslessen Hiphop PotR, Bernard Nieuwentijt College

oVerZIcht cursusaanbod 2019 2
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oVerZIcht cursusaanbod 2019 2

OnDeR SCHOOLTIJD In SCHOOL VIA AnDeRe AAnBIeDeRS BuITenSCHOOLS

Basisscholen voor Speciaal Onderwijs, inschools Jongeren en volwassenen met verstandelijke 
beperking

Jongeren en volwassenen met verstandelijke 
beperking

Blokfluit Workshop Samen Zingen op Dag voor mensen die 
met dementie te maken hebben, Gemeente 
Purmerend

Bandfabriek speciaal

Dwarsfluit Musical Speciaal De Toppers

Gitaar Musical Speciaal The Wizz

Harp Muziekactiviteiten De Prinsenstichting / De Knoop

Keyboard Kerstsamenzang Odion

Klein slagwerk Muziekactiviteiten Odion / Weidevogels

Melodica

Trompet

Ukelele

Viool

Muzieklessen
speciale 

doelgroepen

 kinderen
 jongeren

volwassenen
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OnDeR SCHOOLTIJD In SCHOOL nASCHOOLS In SCHOOL BuITenSCHOOLS

Deskundigheidsbevordering leerkrachten CmK Gitaarbegeleiding voor leerkrachten Worshops en Cursussen voor beginners en 
gevorderden

Deskundigheidsbevordering leerkrachten Impuls Tijd voor een Band

Workshops voor leerkrachten basisschool (Impuls) Tijd voor Piano

Werken met muziekinstrumenten en boomwhackers Tijd voor Keyboard

Werken met 123 Zing Tijd voor Keyboard

Muzikale concentratieoefeningen Tijd voor Harp

Rapteksten en nieuwe teksten bij een bestaande melodie 
maken

ensembles

Improviseren met kinderen Blokfluitensemble Moyen Age

Het aanleren van een lied en repertoire bij een thema Blokfuitensemble Andrea Gabrieli

Werken met schoolinstrumenten Blokfuitensemble Giovanni Gabrieli

Luistervaardigheidsoefeningen Blokfluitensemble Banchieri

Muzikale concentratieoefeningen Blokfluitsamenspel Orlando Gibbons

Improviseren met kinderen Waterland Bigband

Muziek vakoverstijgend gebruiken

Workshop Soundtrap

Muzieklessen
volwassenen

oVerZIcht cursusaanbod 2019 2
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GeBOuW GeuLenSTRAAT 62 InSTRuMenTen OVeRIG

Verhuur leskamers T.b.v. Docentencollectief Muziekles Waterland Laptops t.b.v. workshops DigiMusic in scholen VO en 
Popcentra

Verhuur leslokalen Digibord in leslokalen en vergaderruimtes

Verhuur vergaderruimtes Verhuur en onderhoud diverse instrumenten van 
hoogwaardige kwaliteitVerhuur zaal

T.b.v. lessen in scholen

Gratis uitleen, onderhoud en vervoer van 
instrumenten voor instrumentale lessen in scholen, 
onder schooltijd en naschools

T.b.v. workshops, cursussen en projecten

Uitleen, onderhoud en vervoer van 
instrumenten voor Project WaterMusic

Uitleen, onderhoud en vervoer van 
instrumenten voor cursussen via Brede Scholen in 
scholen naschools

Uitleen, onderhoud en vervoer van 
instrumenten voor PopFabriek on the Road

Divers klein slagwerk t.b.v. Muziek op Schoot op 
diverse locaties

Djembé’s en percussie

Popinstrumentarium

Electrische piano’s en keyboards

Zanginstallatie

Aanbod
Facilitair

oVerZIcht cursusaanbod 2019 2
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DeeLnAMe COnTACT LeSuRen

Instrumentale lessen in het primair onderwijs

Purmerend 1.036 36.889 5.132

Waterland 202 6.702 928

Beemster 61 1.118 126

Edam-Volendam 494 5.864 806

Wormerland 192 3.220 468

1.985 53.793 7.460

Lessen buiten schooltijd, instrumentaal en algemeen vormend 
muziekonderwijs + diverse bredeschool muziekactiviteiten

Purmerend 156 645 176

Waterland 269 1.787 193,7

Wormerland 106 1.067 172

531 3.499 542

De Popfabriek en Voortgezet onderwijs

Purmerend 842 2.099 310

Edam-Volendam 108 317 120

950 2.416 430

Speciaal aanbod voor mensen met een beperking

Purmerend 81 2.790 180

ensembles en orkesten

Purmerend 51 2.149 224

Waterland 6 242,7 28

Beemster 7 399 30,8

Edam-Volendam 12 553 55

Wormerland 4 154,5 18,4

80 3.498 356

Watermusic, sociaal muzikaal project

Purmerend 63 3.180 158

uren- en LeerLIngenoVerZIcht 20193

DeeLnAMe COnTACT LeSuRen

Koren

Purmerend 89 3.096 161

Waterland 6 388 12

Beemster 5 318,5 9,75

Wormerland 18 619 52,2

118 4.421 235

Cultuureducatie met Kwaliteit

Purmerend 366 1.281 141,75

Waterland 682 2.387 590,65

Beemster 102 357 88

Edam-Volendam 549 1.921,5 210

Wormerland 190 665 227,4

1.889 6.612 1.258

Cursussen in de vrije tijd, obv schooljaar 2018-2019

Purmerend 96 470

Waterland 15 119

Beemster 12 72

Edam-Volendam 42 396

165 1.057

Impuls Muziekonderwijs, door Fonds Cultuur Participatie en 
basisscholen

Purmerend 2.820 27.795 955

Waterland 456 6.040 211

Beemster 540 4.376 131

Edam-Volendam 1.260 10.845 362

Wormerland 120 900 30

5.196 49.956 1.689

TOTAAL 11.058 131.221* 12.308

* Contacturen zijn bij benadering

Totaal aantal
leerlingen

11.058

Totaal aantal
lesuren

12.308

Totaal aantal
contacturen

131.221*
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Inkomsten
Subsidies 5 gemeenten € 826.851,00

Cultuureducatie met kwaliteit (Fonds voor Cultuurparticipatie)  €  30.531,00  

Combinatiefuncties  € 26.120,00

Onderwijs  € 13.745,00

Lesgelden  €  52.314,00    

Impuls muziekonderwijs  € 228.560,00

Verhuur lesruimtes € 22.809,00

Diverse opbrengsten  €   1.333,00

€ 1.202.263,00

uitgaven
Personeelskosten  € 1.017.605,00

Afschrijvingen €  1.999,00

Overige bedrijfskosten  € 157.427,00

 € 1.177.031,00 

Totaal
Bedrijfsresultaat  € 25.232,00     

Financiële baten en lasten  - € 671,00

Resultaat  € 24.561,00

Bestemmingsreserve huisvesting € 7.500,00

Bestemmingsreserve overgang naar nieuwe CAO € 7.500,00

Bestemmingsreserve noodmaatregelen (Covid-19) € 9.561,00

fInancIeeLoVerZIcht 20194
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betrokkenen
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saMenWerkIngspartners 20191

Subsidiegevers
Gemeente Beemster

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Purmerend

Gemeente Waterland

Gemeente Wormerland

Cultuur
Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam

Conservatorium van Amsterdam

Cultuurhuis Wherelant

De Rijdende Popschool Groningen

Diverse lokale koren en orkesten

Docenten collectief Muziekles Waterland (MLW)

Filmhuis Purmerend

Jeugdorkest Ratatouille

Koninklijk Concertgebouworkest

Kunst- en Cultuurplatform Edam-Volendam

Landelijke culturele instellingen, LKCA, 

Cultuurconnectie

Museum Waterland

NKT

OCK (overleg Noord-Hollandse Centra voor de 
Kunsten)

Openbare Bibliotheek Waterland

Plein C, Alkmaar

Poortersfeesten

Poppodium P3

Purmerends Museum

Stichting Klankbordfonds

Theater De Purmaryn

Theater de Verbeelding

Vereniging Historisch Purmerend

Zorg
Breidablick

Clup Welzijn

Dagopvang Odion

Prinsenstichting

Onderwijs

Bredeschool Waterland KANS

Bredeschool Wormerland

CPOW en OPSO SPOOR, SKOV, AGORA

Naschoolse opvang

Scholen basisonderwijs in Beemster, Edam-
Volendam, Purmerend, Waterland, Wormerland, 
Zeevang

Scholen voortgezet onderwijs, Purmerend, 
Edam-Volendam

Diversen
Diverse dependances en locaties

Diverse media

Media College Amsterdam

Roc Amsterdam

Rotary Purmerend

Sponsors, fondsen
De Graaf Groep

Diverse instrumentdonaties van particulieren

Fonds MOZW

Google Nonprofit, Adwords

Rabobank

Stichting Bim Bam

Stichting Klassiek rondom de Klas

Techsoup

Willem en Wilhelmina Bouwesfonds

Willy Smits Assurantiën Pensioenen Hypotheken

Voortgezet Onderwijs
Clusius College Purmerend

Da Vinci College Purmerend

Don Bosco College Volendam

Jan van Egmond College Purmerend

sg Gaudi Purmerend

sg Gerrit Rietveld Purmerend

sg Nelson Mandela Purmerend

Primair Onderwijs

beemster

De Blauwe Morgenster

De Bloeiende Perelaar

Lourdes

purmerend

Het Baken

De Boemerang

´t Carrousel

De Delta

Willem Eggert

Kawama

De Klimop

De Koempoelan

De Marimba

Montessori Purmerend
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Primair Onderwijs (vervolg)

Purmerend (vervolg)

De Nieuwe Wereld

Oeboentoe

Het Parelhof

‘t Pierement

‘t Prisma

De Ranonkel

De Toermalijn

Het Trifolium

De Vlieger

Waterlandschool (Vrije School)

De Weidevogels

De Wheermolen

Speciaal onderwijs:

Frijling, Bets

M.L. King

Plankier

Alexander Roozendaal

Tangram

edam-Volendam

De Blokwhere

St. Jozef

J.F. Kennedy Volendam

‘t Kofschip

St. Nicolaas

St. Petrus

St. Spinmolen

De Springplank

Vincentius

De Nieuwe School Edam

De Piramide

De Trimaran

Prinses Beatrix

Mr. Haye

De Koningsspil

Middelie

‘t Tilletje

Prinses Beatrix

Waterland

De Binnendijk

De Blauwe Ster

De Fuut

De Gouwzee

De Havenrakkers

De Overhaal

H.N. van Randwijkschool

De Rietlanden

St. Sebastianus

De Verwondering

Wormerland

De Eendragt

De Eigen Wijs

De Harpoen

Weremere

OBS Wijdewormer

Wormer Wieken

saMenWerkIngspartners 20191
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Sven de Vries, Gitaar

Fraukje Weishaupt, Keyboard

Lies Witvliet, Divers

Docenten CMK/AMV/ Cursussen
Gerlieke Aartsen

Mathias Breton

Tanja Gardner 

Natasja Groot

Ageeth de Haan

Minke Huisenga

Marieloes Koopman

Jan Koppes

Susan Meertens

Joep van der Oord

Ravel van Ophem

Diana Veldkamp

Docenten koren
Fabiana Dammers, Koordocent

Hester Henzepeter, Koordocent

Karen Langedonk, Koordocent

Patrice van Opstal, Dirigent

Jos Markus, Pianist

Lisa Rietveld, Koordocent

Docenten ensembles
Hannie Broggel, Blokfluit

Martine Belder, Cello

Bart Tuinman, Big Band + Ratjetoe

Peter Vinken, Jeugdorkest

MedeWerkers en VrIjWILLIgers 2

Stichtingsbestuur
De heer F. Habold, Voorzitter

De heer J.L. Ket, Vice-voorzitter

De heer W. Opmeer, Penningmeester

Mevrouw C. Asselbergs-Crol, Secretaris

Mevrouw P.W.A. Rolvink, Lid

De heer R. Sampimon, Lid

Comité van ndersteuning
Carel Kraayenhof

Frank Groothof

Candy Dulfer

Maarten Heijmans

Bedrijfsbureau
Esther Dam, Directeur

Marlie Durge, Medewerker Scholen + administratie

Timo Groot, Medewerker Beheer

Michael Hesselink, Artistiek Manager

Walter Kocken, Medewerker Beheer

Sylvia Tolboom, Medewerker Financieel

Nico van Zadel, Artistiek Manager
Coördinatie afdelingen
Gerlieke Aartsen, Coördinatie CmK

Maartje Mostart, Coördinatie Pop en VO

Stagiaires
Adrian Gryciuk, Conservatorium van Amsterdam

Eva Albiar, Conservatorium van Amsterdam

Gijs v/d Kamer, ROC muziek

Jade Kalijan, MBO College Westpoort

Yona Passos de Morais, Media College – Vormgeving

Cheyenne Verroen, Media College – Vormgeving

Docenten instrumentaal
Gerlieke Aartsen, Hobo

Martine Belder, Cello

Sebastiaan van den Bergh, Cello

Afke Borst, Piano / Keyboard

Hannie Broggel, Blokfluit

Ruth Cobelens, Viool

Panc Daalder, Slagwerk

Marjatta Fehres, Harp

Shanice van der Fluit, Keyboard

Thijs van Gemert, Gitaar

Leon Gouda, Slagwerk

Auke Haaksma, Gitaar

Lex Horst, Gitaar

Saskia van der Hall, Dwarsfluit

Sander Hamstra, Gitaar

Johan Keeman, Gitaar

Albert Keijzer, Keyboard

Jan Maarten Koeman, Keyboard

Marlon Lok-Hin, Slagwerk

Tim van Malssen, Gitaar

Anton Michel, Trompet / Hoorn

Mirjam Michel, Viool

Esther v/d Ploeg, Hobo

Charlotte Rutgers, Viool

Remmert Tromp, Saxofoon / klarinet

Claudia Valenzuela, Viool

Dieke Verrijk, Dwarsfluit / trompet

Peter Vinken, Viool / orkest

Trudy Visser, Gitaar
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Docenten WaterMusic
Oliver Emmit, Trombone

Sofia Espiga, Altviool

Bruno Fernandes, Trompet

Saskia van der Hall, Dwarsfluit

Claudia Hansen, Slagwerk

Hester Hentzepeter, Koor

Michael Hesselink, Klarinet/dirigent blazers

Karen Langedonk, Koor

Mariana Pinto, Viool

Esther van der Ploeg, Hobo

Eduard van Regteren Altena, Cello

Huub Robeerts, Koperblazers

Claudia Valenzuela, Viool

Peter Vinken, Dirigent strijkers

Docenten voortgezet onderwijs / 
De Popfabriek
Shauni Bax

Frank Bond

Paul Bond

Daphne van de Bor

Pien Breeuwsma

Roy  Bult

Panc Daalder

Fabiana Dammers

Auke Haaksma

Kris Heeres

Gerhardt Heusinkveld

Wouter Horn

Joeri de Jong

Pim Kamp

Jasper Kramer

Florean Kruijswijk

Michiel Mensingh

Maartje Pieterson-van der Heijden

Channah van ‘t Riet

Lisa Rietveld

David Samson Edelsmid

Onno Smit

Denzel Sprenkeling

Mick Temmink

Laurens Tol

Marvin Vierbergen

Maaike de Wit

Folker Zwart

Vaste vrijwilligers in 2019
Peter Altink

Liesbeth Baars

Martine Belder

Jaron Berends

Debbie van Duijn

Tom Gaasbeek

Eeke Glebeek

Aart Heere

Marchel Hoek

Pieter Hoexum

Jolanda Huijs

Reint Jonker

Annet Kester

Max Kocken

Janneke Koehoorn

Theun Koster

Ofra Langius

Jos Marcus

Anjette Marcus

Marleen Nauta

Jef van Niel

Rob van Os

Robin Thorborg

Manon Thorborg

Debora van Twisk

Quirine  Veerman

Paul Visser

Hanna Visser

Ed Wakker

Wieteke Weenink

Rob Westerveld

MedeWerkers en VrIjWILLIgers 2
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