
Opzet Muziektafel Noord Veluwe  

 

Aanleiding 

Op 9 december 2020 is het MuziekAkkoord Noord Veluwe ondertekend door de gemeente Heerde, 

Epe, Oldebroek en Hattem, 17 verenigingen en 44 scholen, TacTMuziek en Cultuurplein. Al deze 

partijen hebben afgesproken dat het op elke school op de Noord Veluwe vanzelfsprekend is dat 

kinderen structureel muziekonderwijs krijgen en dat in 2025 goed muziekonderwijs op school niet 

meer weg te denken is. Elk kind zal dit merken.  

 

Opzet uitvoering programma 

Voor de uitwerking van dit ambitieuze Muziekakkoord liggen een regionaal projectplan, een 

dekkingsplan, fondsen en lokale actieplannen per gemeente klaar. De inmiddels opgeheven 

stuurgroep MMIDK Noord Veluwe met vertegenwoordigers van alle bovengenoemde partijen heeft 

dit in 1,5 jaar gerealiseerd. Start van de uitvoering ligt in 2021. 

Elke lokale gemeentelijke werkgroep wordt voorgezeten door een cultuurcoach van Cultuurplein 

Noord Veluwe, die het proces aanjaagt. De werkgroep voert uit. Cultuurplein is daarnaast gevraagd 

als penvoerder te fungeren voor MMidK Noord Veluwe en de financiële afhandeling van alle 

binnenkomende en uitgaande betalingen te doen. De fondsen en sponsorgelden komen binnen op 

een Fonds op Naam Noord Veluwe. Ook de 4 gemeenten hebben een bijdrage gedaan, al dan niet in 

de vorm van een subsidieregeling. Dit Fonds op Naam is gekoppeld aan een bankrekening van 

stichting Meer Muziek in de klas in Amsterdam. Om Cultuurplein de betalingen te kunnen laten doen, 

wordt eens per x tijd een bedrag in voorschot betaald aan Cultuurplein. De Muziektafel is in het leven 

geroepen om dit proces en de uitvoering van het programma te monitoren en te bewaken. De 

formele rollen en bevoegdheden van de penvoerder zijn formeel vastgesteld en ondertekend door 

stichting Meer Muziek in de klas en Cultuurplein. 

 

Doel Muziektafel 

✓ Het monitoren van de voortgang van het Muziekakkoord en het behalen van de gestelde 

doelen 

✓ Het afleggen van verantwoording van de bestede programmagelden voor Meer Muziek in de 

klas aan stichting Meer Muziek in de klas en aan de 4 deelnemende gemeenten Epe, Heerde, 

Oldebroek en Hattem 

✓ Verslag leggen van de goedgekeurde activiteiten en programma onderdelen per gemeente 

per jaar 

 

Waar staat de Muziektafel voor? 

De Muziektafel staat voor een professionele, betrokken stuurgroep met een hart voor muziek en die 

met haar deskundigheid en onafhankelijkheid wil bijdragen aan monitoren van het proces van 

totstandkoming van structureel muziekonderwijs op de Noord Veluwe.  

 

Frequentie 



De Muziektafel komt 2 keer jaar bijeen; in april en oktober. In het eerste jaar van Meer Muziek in de 

klas komt zij nog een 3e keer bijeen, om op te kunnen starten. 

 

Wat willen we bereiken? 

Structureel muziekonderwijs voor alle leerlingen op de scholen in de gemeenten Oldebroek, Hattem, 

Heerde en Epe. Dat elk kind op de Noord Veluwe toegang krijgt tot muziekonderwijs en dat elk kind 

de gelegenheid krijgt om zijn of haar talent te ontdekken.  

 

Start uitvoering Meer Muziek in de klas 

Per gemeente is een lokale werkgroep Meer Muziek in de klas actief. Zij hebben voor het eerste jaar 

(2021) een plan van aanpak gemaakt met bijbehorende begroting. Ook is een aantal regionale 

jaarlijks terugkerende activiteiten vastgesteld door de stuurgroep van MMIDK Noord Veluwe en de 

lokale werkgroepen (nulmeting, regionale inspiratiedag, muziekweek, platform/website MMIDK 

Noord Veluwe). Deze kun je terugvinden in het regionale projectplan en het dekkingsplan. Deze twee 

plannen zijn geaccordeerd door de landelijke toetsingscommissie van stichting Meer Muziek in de 

Klas op 9 december 2020 en daar is 20.000 euro voor toegekend. Dit bedrag moet uiterlijk aan het 

einde van schooljaar 2021-2022 worden besteed. Het regionale projectplan en de lokale 

actieplannen zijn hierin leidend. In het eerste jaar zal de nadruk liggen op het opstarten van het 

programma; dmv de genoemde nulmeting (wat gebeurt er nu aan muziekonderwijs op de scholen en 

wat is de ambitie in 20225), de website/platform, communicatie en promotiecampagne door onze 

ambassadeurs Sander en Bastiaan. Vanaf begin 2022 worden Muziekvouchers aan de scholen 

uitgegeven die zij moeten inzetten voor structureel muziekonderwijs. Zij leggen hiervoor 

verantwoording af aan de Muziektafel voor 1 januari 2023. 

 

Leden van de Muziektafel Noord Veluwe: 

In de Muziektafel zijn afgevaardigden van de gemeenten en de deelnemende partijen en scholen 

vertegenwoordigd: 

Naam Functie Gemeente Sector 

Sander/Bastiaan 
vd Tillaard 

lid Oldebroek Ambassadeurs MMIDK 
Noord Veluwe 

Jan Aalbers lid Epe Gemeente 

Arend Nijhuis lid Arnhem Culturele instelling (Cultuur 
Oost)  

Lenny 
Stomphorst 

voorzitter Epe Koren 

Arnoud Zweers lid Epe (Emst) muziekvereniging (Prins 
Bernhard) 

Harm Kroeze lid Heerde Onderwijs 

Conny Wencker lid Hattem Onderwijs 

Rinette van der 
Vliet 

penvoerder Heerde/Epe Culturele instelling 
(Cultuurplein) 

Marjoke Korff 
de Gidts 

accountmanager nvt Stichting MMIDK 

 


