
Onlangs bezocht ik, Willem Smit, directeur bestuurder Muziekschool Amsterdam 

en Muziekschool Amsterdam Noord, een zomerconcert in de Muiderkerk. Een prach-

tige locatie met een geweldige akoestiek. Twee leerlingen speelden daar samen 

een concertino van Dmitri Sjostakovitsj, voor twee piano’s. Ze stortten zich vol 

passie op het stuk, soms als een battle waar de vonken vanaf sprongen en dan 

weer als een omarming, heel ‘liefdevol’ samen. Nadat het laatste akkoord de ruimte 

in was geslingerd, kregen ze een staande ovatie. Een tijdje later liep ik naar buiten 

en alles zag er net even wat mooier uit dan toen ik naar binnen ging. Muziek maakt 

gelukkig. 

Zo ook op onze open dag. Ik zie een jochie van vijf nieuwsgierig kijken naar het 

klassieke pijporgel dat in het lokaal staat waar de workshop producer/composer 

wordt gegeven. Hij twijfelt of hij wel of niet de toetsen aan zal raken. Een docent 

stapt op hem af, samen met enkele anderen gaan ze aan de slag en binnen no-

time swingt het jochie mee met het pijporgel op elektro-beats uit computers. Een 

grote glimlach op zijn gezicht. Zomaar twee voorbeelden die voor mij ons motto 

‘Amsterdam klinkt steeds beter’ verbeelden. 

Ons doel is om álle Amsterdamse kinderen en jongeren onbelemmerd toegang te 

geven tot die fascinerende wereld van muziek. Binnen het reguliere onderwijs zijn 

we op zo’n 155 scholen actief, én na schooltijd op tientallen locaties in de stad met 

heel diverse programma’s. Jaarlijks verzorgen we nu voor ruim 54.000 kinderen 

muziekonderwijs. We ontwikkelen steeds nieuwe vormen van muziek- en cultuure-

ducatie die aansluiten bij de veranderende behoefte van de kinderen. Dat doen 

we niet alleen, maar samen met onze lokale, nationale en internationale partners. 

Muziek voor iedereen bereikbaar maken, betekent 

ook investeren in de ontwikkeling van het ‘cultureel 

vermogen’ van kinderen en jongeren. Een nieuw be-

grip dat staat voor het ontwikkelen van bewustzijn, 

verbeelding, beleving,  persoonlijke en gezamenlijke 

uitdrukkingskracht via kunst- en cultuureducatie. 

Daarmee leveren we ook een belangrijke bijdrage 

aan de drijf- en ontwikkelkracht van de stad voor 

een toekomst waar we samen voor kiezen; een cul-

tureel democratisch Amsterdam.

UIT JE DAK MET POP OF BACH
Of je nu vergevorderd bent of beginner, gek bent op pop 
of weg van klassieke muziek: bij Muziekschool Amster-
dam en Muziekschool Amsterdam Noord kun je terecht 
voor muzieklessen in alle soorten en maten. Samen spe-
len is de rode draad in het aanbod. Plezier in muziek 
maken staat centraal. 

Kiezen uit een muziekaanbod dat zo ruim en breed is, 
hoe doe je dat? ‘Vaak hebben kinderen al een idee van 
wat ze willen’, vertelt Frederique Stutvoet, manager 
Onderwijs bij Muziekschool Amsterdam. ‘Ze zijn bijvoor-
beeld enthousiast gemaakt door vriendjes. Of hebben 
een artiest gezien op YouTube. Maar ook voor kinderen 
die nog niet precies weten wat ze willen, hebben we 
een leuk kennismakingsaanbod.’

OPBLOEIEN
Waar een leerling ook voor kiest, samen spelen vormt 
de rode draad door alle muzieklessen. Je kunt meteen 
vanaf de eerste muziekles in een orkest of band mee-
spelen. Er zijn niet alleen ensembles voor pop, klassiek 
en jazz, maar ook voor wereldmuziek zoals Klezmer of 
Argentijnse tango. ‘Samenspelen geeft enorm veel ple-
zier’, legt Frederique uit. ‘We merken echt dat kinderen 
opbloeien wanneer ze in een band, ensemble of orkest 
gaan spelen. Ze leren samenwerken en naar elkaar luis-
teren. Zo ontstaat vaak een hechte band tussen kinde-
ren van heel verschillende achtergronden. Bovendien 
kom je spelenderwijs in aanraking met allerlei verschil-
lende muziekstijlen en ontdek je wat jou aanspreekt.’ 

EIGEN TALENT ONTDEKKEN
Ieder kind leert op zijn eigen tempo en op zijn eigen ma-
nier. Frederique: ‘Door onderzoek, experiment en crea-
tiviteit ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige men-
sen die stevig staan in de maatschappij. Daarbij richten 
we ons op álle kinderen. Van kinderen met een beper-
king tot begaafde kinderen. Het gaat erom dat kinde-
ren hun eigen talenten leren ontdekken.’ 

CREATIVITEIT IN GANG
Samen zingen is een belangrijk onderdeel van de les. Net als leren luisteren naar 
muziek, ritmes klappen, spelen op slaginstrumentjes en bewegen op muziek.  
Johan: ‘Het gaat erom kinderen met muziek te raken zodat je hun creatieve ont-
wikkeling in gang zet. Onze professionals weten als geen ander hoe je het beste 
uit kinderen kunt halen. Dat is de kracht van onze binnenschoolse activiteiten.’ 

OOGSTMOMENTEN
Scholen kunnen ook kiezen voor losse projecten, zoals het Muziekatelier. Leerlingen 
bereiden zich dan zes weken voor op een muziektheatervoorstelling. ‘Idee is dat 
de kinderen in een theatrale omgeving aan de slag gaan’, legt Johan uit. ‘Met licht, 
geluid en een donkere zaal. Dat vinden ze prachtig.’  Een leerlijn of project wordt 
altijd afgesloten met een eindpresentatie. ‘Dat zijn voor iedereen de oogst-
momenten’, legt Johan uit. ‘Groepsdocenten en ouders zien wat muziek met de 
kinderen doet. Zelf geniet ik ook altijd enorm van het plezier en enthousiasme 
waarmee zij tijdens zo’n presentatie muziek maken. Dan weet je weer helemaal 
waarvoor je het allemaal doet!’
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‘ELK KIND HEEFT RECHT OP MUZIKALE ONTWIKKELING’

TOEKOMSTMUZIEK
Muziekschool Amsterdam en 
Muziekschool Amsterdam 
Noord willen verder inves-
teren in intensieve samen-
werking met het onderwijs. 
Samen verantwoordelijkheid 
nemen voor programma’s op 
het gebied van cultuur en 
kunsteducatie. Naast muziek, 
spelen daarin ook andere 
kunst disciplines, zoals drama 
en dans, een belangrijke rol 
om kinderen aan te zetten hun 
creatieve vermogen te ont-
wikkelen en vorm te geven. 
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ALTIJD IN ONTWIKKELING 
Het klinkt als een cliché, maar de maatschappij verandert in een razend tempo. 
Kinderen van nu leven in een heel andere omgeving dan de kinderen van dertig 
jaar geleden. Muziekschool Amsterdam past de muzieklessen daarop aan.

We vinden het belangrijk om ons muziekonderwijs te vernieuwen en te ver-
beteren. Bij het ontwikkelen van nieuwe vormen stemmen we af op kinde-
ren en hun belevingswereld.  We omarmen daarbij de mogelijkheden die het 
digitale tijdperk ons biedt en maken gebruik van nieuwe technieken. Daar-
bij denken we altijd vanuit onze visie op muziekonderwijs.

 

NEW YORK
Fysieke grenzen bestaan niet meer. Dankzij razendsnelle verbindingen is het 
mogelijk om les te krijgen van een jazzexpert uit New York. Leerlingen delen 
hun lessen en optredens met elkaar. En op scholen wordt gebruik gemaakt van 
onze online lesmethode ZingzOnline. Hiermee kunnen kinderen in hun eigen 
klas doorgaan met de muziekles op de dagen dat ze geen les krijgen van een 
van onze vakdocenten. Overigens blijft de rol van de docent belangrijk. De 
meerwaarde zit vooral in de mix van online leren én de les van een vakdocent. 

EXPERIMENTEREN
Zijn experimenten en innovaties belangrijk? Wij vin-
den van wel. Heel bewust kiezen we ervoor om om-
standigheden te creëren waarin kinderen hun ei-
gen waarde aan muziek kunnen geven en zelf 
kunnen experimenteren. Dat levert overigens vaak 
verrassende invalshoeken en nieuwe ideeën op. Een 
film maken met alleen muziek bijvoorbeeld. Hoe 
klinkt dat dan? En wat draagt muziek bij aan ande-
re media? Door je creativiteit op deze manier in te 
zetten geef je vorm aan je eigen leerproces.

LEREN VAN ELKAAR STAAT CENTRAAL
Bij Muziekschool Amsterdam en Amsterdam Noord draait alles om de ontwikkeling van 
het kind. Toegankelijk onderwijs is daarbij het uitgangspunt. En aansluiten bij waar 
een kind behoefte aan heeft. Met onze samenwerkingspartners leren en kijken we over 
grenzen heen om dit steeds beter te doen. 

Een van de speerpunten van ons beleid is zo toegankelijk mogelijk onderwijs bieden. 
Toegankelijk en inclusief betekent voor ons makkelijk bereikbaar én betaalbaar. Daar-
om organiseren wij veel muziekactiviteiten in de directe leefomgeving van het kind. 
Wij zien nóg een kant aan toegankelijkheid. Wie in een bandje speelt of orkest, krijgt 
toegang tot anderen. Je leert je open te stellen voor wat anderen doen, en hoe je 
daarvan kunt leren. Zo maken we kinderen er bewust van dat hun eigen leerproces 
is gekoppeld aan, en dus afhankelijk is van dat van anderen. Samen 
leren leren. Dat is waar het om draait. lees verder>> 

TOEKOMSTMUZIEK
Om de toegankelijkheid 
van ons muziekonder-
wijs nog verder te ver-
groten gaan wij onder 
andere intensief samen-
werken met het Am-
sterdam Museum en de 
Openbare Bibliotheek 
Amsterdam (OBA). In 
2019 zijn we daarom 
gestart met nieuwe ge-
zamenlijke activiteiten 
op locaties van de OBA.

‘ONDERZOEK EN EXPERIMENTEN LEVEREN VAAK VERRASSENDE INVALSHOEKEN OP’

TOEKOMSTMUZIEK
Nieuwe loot aan het muziekaanbod van Muziekschool Amster-
dam is muziekLAB. Dit is een eigentijds lesprogramma gericht op 
nieuwe manieren van muziek maken. High tech en creativi-
teit gaan hierbij hand in hand.  Als onderdeel van muziek-
LAB kun je bijvoorbeeld de cursus Producer/Composer volgen 
waar je je eigen muziek leert produceren. MuziekLAB zal zich 
de komende jaren steeds verder ontwikkelen.

‘MET MUZIEKSCHOLEN 
UIT EUROPA VORMEN WE 

EEN NETWERK VOOR 
CULTURELE

UITWISSELING’
TOEKOMSTMUZIEK  
Ons muziekonderwijs is volop 
in ontwikkeling. We blijven 
onderzoeken hoe we optimaal 
gebruik kunnen maken van 
nieuwe technologieën om 
onze muzieklessen te verrij-
ken. Techniek is hierbij nooit 
een doel op zich. Alles draait 
om het bevorderen van de 
wisselwerking tussen mensen. 

Bekijk de  
aftermovie van 

ons AMP-Festival!

Luister naar Junior 
Jazz Unlimited Bigband

Luister naar onze podcast 
‘Jaargeluid 2018’

AMSTERDAM KLINKT STEEDS BETER
SAMENWERKEN
Niet iedereen wil en kan zich uiten in muziek alleen. Kinderen 
begeleiden in hun ontwikkeling betekent ook dat je steeds 
opnieuw over grenzen heen moet kijken. We werken daar-
om samen met partners bij wie de ontwikkeling van kinde-
ren en jongeren ook centraal staat. Denk aan de Stichting 
Educatieve Projecten met wie we onder andere muziekthe-
aterlessen en musicalondersteuning aanbieden. De cursus 
‘Laat je horen, laat je zien’, is een ander voorbeeld van mul-
tidisciplinaire samen werking.  De cursus bestaat uit lessen 
vol muziek, beeldende kunst en theater en wordt gegeven 
door vakdocenten van Noordje/Kazerne Z, DAT!school en 
Muziekschool Amsterdam Noord. 

MUSIC SCHOOL NETWORK
Muziekschool Amsterdam maakt ook deel uit van het International 
Music School Network met muziekscholen uit de ons omringende lan-
den. Dat geeft wederzijds nieuwe inzichten en leidt tot concrete uit-
wisseling van kennis en vaardigheden. Zo breng je een stroom op gang 
waarbij je elkaars ontwikkelproces stimuleert.  

KINDEREN RAKEN MET MUZIEK
Vakdocenten van Muziekschool Amsterdam en 
Muziek school Amsterdam Noord (MA-MAN) geven 
muzieklessen op bijna 150 van de circa 250 basis-
scholen scholen in Amsterdam. Duizenden kinderen 
krijgen zo de kans om het plezier van muziek maken 
te ervaren en hun creativiteit te ontwikkelen. 

‘Door muzieklessen op school aan te bieden, maak 
je het toegankelijk voor iedereen’, vertelt Johan 
Akerboom. Hij is manager Onderwijs bij Muziek-
school Amsterdam en directeur van Muziekschool 
Amsterdam Noord. ‘Vooral voor kinderen die hier 
van huis uit misschien niet zo snel mee in aanra-
king komen.’

LEERLIJNEN
Scholen kunnen kiezen uit verschillende doorgaan-
de leerlijnen. Dit zijn concrete lesprogramma’s voor 
muzieklessen, die aansluiten bij de kerndoelen van 
het primaire onderwijs.  ‘Voor groep 1 t/m 7 hebben 
we bijvoorbeeld de leerlijn Opmaatzo!’, vertelt Johan. 
‘De kinderen krijgen dan elke twee weken muziek-
les van een vakdocent.  Deze volgt de leerlijn maar 
geeft er ook een eigen invulling aan. Afgestemd op 
wat de school wil. De vakdocent bespreekt vervol-
gens met de groepsleerkracht hoe hij hier ook zelf 
mee  aan de slag kan.’  lees verder>>
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We gaven muziekonderwijs aan

54.000
Amsterdamse 
kinderen & jongeren
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ruim 6.000 
kinderen en jongeren kregen 

na- en buitenschoolse les

  

264 leerlingen  
deden mee aan onze  

academies voor  
pop, jazz en klassiek.

Blokfluitiste 
Lucie Horsch, 

voorheen leerling 
en deelnemer aan 

ons klassieke 
Excellence- 
programma  

won dit jaar een 

Edison

Muziekateliervoorstellingen
werden uitgevoerd op 23 basisscholen

We gaven les op  
16 scholen voor 

We verzorgden op                       locaties 

muziekactiviteiten 
in de stad buiten reguliere onderwijs.

Bands, ensembles, koren en orkesten  
(in totaal 734 deelnemers) van  

Muziekschool Amsterdam en Muziekschool 
Amsterdam Noord bereikten met ruim  

800 optredens 

TIENDUIZENDEN bezoekers.

Onze Jazz(big)bands o.l.v. 

Peter Guidi 
behoren tot de absolute top  

in de (inter)nationale  
muziekschoolwereld.

Er waren 

tv optredens 
van ons Amsterdam Youth  

Symphony Orchestra  
met professor Erik Scherder.  

Hij toonde aan dat muziek een  
positieve invloed heeft op het brein.

Ook SILVER METZ (11) 
imponeerde bij The Voice Kids 

20 scholen zijn gestart met 

ZingzOnline
online en real-life binnenschoolse 

muziekeducatie voor groep 3 t/m 5.

We namen voor 
de leerlingen van de 

Popacademie 
het online leerling- en docent 

volgsysteem a-mack in gebruik 
voor gerichte adviezen aan leerlingen 

en intervisie met docenten. 

We ontwikkelden het creatieve, 
hightech lesprogramma 

MuziekLAB
 voor wie apps en games wil  

leren ontwikkelen. Of voor wie  
muziek wil ontwerpen bij dans-  

en theatervoorstellingen.  

Bij Muziekschool  
Amsterdam en Muziekschool  

Amsterdam Noord werkten 

Jazzspecialisten 
uit New York

We hadden  

uitwisselingsprogramma’s  
en concertreizen in onder andere 

Engeland,  Kroatië en Turkije.

160 docenten in 
dienstverband  
& 186 docenten 

als zzp’er.

ondersteunden via razendsnelle 
verbindingen de ontwikkeling van de  
leerlingen in onze talentopleiding.

speciaal 
(voortgezet) 
onderwijs.

LOKAAL-REGIONAAL
VISIE & BELEID ONDERZOEK & 

ONTWIKKELING UITVOERING

Alliantie Muziekeducatie 
Amsterdam (AMA)

Amsterdamse Culturele 
Instellingen (ACI)

Aslan Muziekcentrum

DAT!school

Jongerencultuurfonds

Gemeente Amsterdam

MOCCA, Expertisenetwerk 
voor Cultuureducatie

MOSA (Stichting Muziek op 
School)

Muziekcentrum Zuidoost

Muziekschool Amsterdam 
Noord

Noordje

Openbare Bibliotheek 
Amsterdam (OBA)

Peter Guidi Foundation

Stichting Educatieve 
Projecten (SEP)

Stadsgids

Stichting Leerorkest

Stichting Vrienden van 
Muziekschool Amsterdam

Sweelinck Academie

Amado Foundation 

Amsterdam Museum

DAT!school

MOCCA, Expertisenetwerk 
voor Cultuureducatie

Muziekschool Amsterdam 
Noord

Noordje

Openbare Bibliotheek 
Amsterdam (OBA)

Stichting Educatieve 
Projecten (SEP)

Stichting Leerorkest

Stichting Vrienden van 
Muziekschool Amsterdam

Waag Society

Openbare Bibliotheek 
Amsterdam (OBA)

Peter Guidi Foundation

Stadspas

Stadsgids

Stichting Memorabele 
Momenten (Memo)

Stichting Educatieve 
Projecten (SEP)

Stichting Wijsneus

Sweelinck Academie 
(talentontwikkeling/
talentenklas)

Q-Factory

Waag Society

A’DAM Music School 

Alliantie 
Muziekeducatie 
Amsterdam (AMA)

Amsterdamse 
Jeugdtheaterschool 

Aslan Muziekcentrum

DAT!school

Dutch School of 
Popular Music (DSOPM)

Dynamo

Kidsgids

Koninklijk 
Concertgebouw

Leerorkest

Masterclass Vocal 
Academy

MOCCA, 
Expertisenetwerk voor 
Cultuureducatie

MOSA (Stichting 
Muziek op School)

Muziek Docenten 
Collectief Amsterdam 
(MdcA)

Muziekcentrum 
Zuidoost

Muziekschool 
Amsterdam Noord

Nieuw Vocaal 
Amsterdam (NVA)

Noordje

NATIONAAL
VISIE & BELEID ONDERZOEK & 

ONTWIKKELING UITVOERING

Cultuurconnectie

Fonds voor 
Cultuurparticipatie 

Het Koorenhuis

LKCA, Cultuureducatie en 
Amateurkunst

Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam (SKVR)

Utrechts Centrum voor de 
Kunsten (UCK)

Amsterdam Museum

Cultuurconnectie

Het Koorenhuis

Gemeente Amsterdam

MOCCA, Expertisenetwerk 
voor Cultuureducatie

Popafdeling  
Conservatorium van 
Amsterdam 

Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam (SKVR)

Utrechts Centrum voor de 
Kunsten (UCK)

Amsterdam Museum

Fonds voor 
Cultuurparticipatie

INTERNATIONAAL
VISIE & BELEID ONDERZOEK & 

ONTWIKKELING UITVOERING

Conservatorium van 
Amsterdam

International Music 
Schools (IMS)

Stichting 
4G-cultuureducatie 

Conservatorium van 
Amsterdam

International Music 
Schools (IMS)

New York Jazz Workshop 
School of Music (NYJW)

Peter Guidi Foundation

Stichting 
4G-cultuureducatie

Conservatorium van 
Amsterdam

International Music 
Schools (IMS)

New York Jazz 
Workshop School of 
Music (NYJW)

Peter Guidi Foundation

We deden onderzoek naar  
kennisbundeling via  

SQULA  

het grootste online leerplatform  
voor muziekeducatie in Nederland.

48.000 kinderen  
kregen op 163 verschillende scholen muziekles. 
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