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Onderwerp: vragen inzake muziekonderwijs 

Uw kenmerk:  

Ons kenmerk: 1886779 

 

 

 

Beste meneer Smolenaers, 

 

Op 21 november j.l heeft u ons vragen gesteld inzake muzieklessen binnen het onderwijs. 

In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.  

 

1. Bent u bekend met de landelijke regeling Fonds voor Cultuurparticipatie en het 
masterplan voor muziekonderwijs Limburg DOOR! van de Provincie Limburg? 

Ja, Voor gemeente Weert is RICK penvoerder voor de regeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit (CmK). Alle scholen van Meerderweert, Eduquaat en Mozon en een aantal V(S)O-

scholen maken gebruik van deze regeling. Er lopen diverse projecten. 

RICK is ook bekend met het masterplan voor muziekonderwijs. Dit valt gedeeltelijk onder 

CmK. Daarnaast is er de provinciale regeling Bijdrageregeling samenwerken 

muziekonderwijs van Stichting Klankkleur. 

Zowel CmK als de Bijdrageregeling samenwerken muziekonderwijs worden ingezet om 

muzikaal/dans talentontwikkeling te stimuleren in Weert. 

2. Maken wij gebruik van deze regelingen om muzikaal/dans talentontwikkeling te 
stimuleren in Weert? Zijn er enkele voorbeelden te noemen? 

Ja, enkele voorbeelden die recent hebben plaatsgevonden of op dit moment lopen: 

  



Dans: 

School Wat 

Montessorischool Project dans rondom kosmisch thema De 

verandering van het landschap, afsluiting 

voorstelling Munttheater 

OBS Molenakker Cultuurmeester dans: implementatie van 

dansonderwijs bij Jeelo 

 

Muziek: 

School Wat 

OBS Molenakker Jeelo muziekonderwijs 

OBS De Firtel Jeelo muziekonderwijs 

OBS De Graswinkel Cultuurmeester muziek Jeelo 

3Hoven Muziekonderwijs, o.a. ism drumfanfare St. 

Oda 

IKC Leuken Verdieping slagwerk ism schutterij St. Job 

VSO De Maaskei Muziekonderwijs 

VSO De Maaskei In de Band 

BS Tungelder Muziekonderwijs themaweken 

SO De Widdonck Muziekonderwijs 

OJBS De Duizendpoot Kennismaking fanfare en schutterijen 

 

Daarnaast zijn er enkele scholen die muziekonderwijs via RICK verzorgen, gefinancierd uit 

eigen middelen (o.a. NPO). Dit zijn  

- IKC Laar 
- BS Tungelder 
- Montessorischool 
- IKC Leuken (alleen kleuters) 

 

Bij Kindcentrum Altweertheide verzorgt een zzp-er de deskundigheidsbevordering 

muziekonderwijs, gefinancierd uit CmK. Daarnaast maken zij gebruik van de 

Bijdrageregeling samenwerken muziekonderwijs voor de vorming van een schoolorkest. 

3. Zijn er basisscholen (bekend bij u) die zelf muzieklessen verzorgen? 

Ja, muziek is een verplicht vak. De overige basisscholen nemen dit zelf voor hun rekening. 



4. Worden er in samenwerking met het RICK en muziekverenigingen soortgelijke 
muzieklessen gegeven op basisscholen in Weert? Zo nee, is daar een technische reden 
voor? (financieel, fte) 

Als een muziekvereniging of basisschool bij RICK aanklopt voor een samenwerking, dan 

wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn via CmK of de Bijdrageregeling 

samenwerken muziekonderwijs. 

We verwachten u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen dan 

kunt u contact opnemen met Angeline Maas, beleidsadviseur cultuur. Zij is bereikbaar via 

a.maas@weert.nl of via telefoonnummer 06-28954836. 

Met vriendelijke groet, 

  

 

 

J.T.E. Jansen, afdelingshoofd OCSW 

 

 


