Proeftuin
Muziekeducatie
● Versterken van nieuwe
educatieve scenario’s
● Experimenten aangaan
Waar kies jij voor?

Provinciale Stuurgroep
Proeftuin Muziekeducatie
Peter Heijkoop
Projectleider Proeftuin muziekeducatie
Senior adviseur Provincie Zeeland

Robert Vroegindeweij
Lid stuurgroep, inhoudelijk deskundige
Directeur
Zeeuwse Muziekschool
Kunst en Cultuur educatie Oosterschelde

Hoe zit het nu met alle
regelingen en veranderingen?
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Werkgroepen per
regio

Provinciale
Stuurgroep
Samenstelling vertegenwoordigers
uit/van:
●
P.O.
●
V.O.
●
Gemeenten
●
Opleidingen
●
MmidK
●
Regionale Coördinatiepunten

Samenstelling vertegenwoordigers
uit/van:
●
Onderwijs
●
Regionaal Coördinatiepunt
●
Aanbieders
De vraag van het onderwijs staat
centraal! Er zijn 3 werkgroepen.

Actieplannen

Versterken met
Muziekeducatieve scenario’s

01

02

Proeven

Kennismaken

03

04

Verdiepen

Specialiseren

Voorbeelden van “nieuwe” muziekproducten in de verschillende scenario’s
Proeven:
●
Muziek Festivals met busvervoer
●
Muziekmanifestatie met muziekcaroussel op samen bindende locaties. Samen met
verenigingen
○
Gericht op ervaren beleven, ondersteund door ﬂyers
Kennismaken:
●
Grote zaal voorstellingen
●
Eénmalige workshops
●
Minimaal 4 lessen, voorbereiding door leerkracht
○
Gericht op kennismaking, zowel receptief als actief, ondersteund door lesbrieven
Verdiepen:
●
De Muziekexpert in de klas, coaching, versterken methodieken
●
Vakoverstijgend, verbredend, verdiepend, vervangend
●
Doorlopende leerlijnen, methodeversterkend
●
Co-teaching, teaching on the job
●
Deskundigheidsbevordering
●
Overgang creëren naar Curriculum.nu
○
Gericht op verdiepen, 8-10 weken, methodiek op maat in samenspraak
Specialiseren:
●
Heel Zeeland speelt 2.0, verbinding met verenigingen
●
Symfonisch, blaas en pop leerorkesten
●
Creatief maakorkest
●
Kinder Mattheus
○
Gericht op specialiseren met muziek, proﬁleren met je school,
instrumentaal onderwijs op school

Facilitering
●
●

Muziekbus
Muziekdepot

Proeftuinexperimenten

Experiment 1
Doorlopende
leerlijn van PO
naar VO

Experiment 2

Experiment 3

Experiment 4

Op de grens
De Specialist. De Nul variant.,
van Nederland
Kinder Mattheus. Hoe start je
en Belgie.
De school als
muziekhub

Kinder opera. wanneer er niets
is?
Creatief
Maakorkest.
Samen met de
buurt.

Experiment 5
Nieuwe
samenwerkingen
Vanuit een IKC
samen met
culturele partners
en BSO.

Mogelijkheden om mee te doen
Werkgroepen
Sluit je aan bij de
regionale werkgroepen.
Uitnodiging komt vanuit
de werkgroep

Regionale centra
Meld het bij de regionale
cultuureducatie punten
(KEW, KCE, CZV)

School
Breng in beeld wat je zou
willen doen aan
muziekeducatie op jouw
school. Creëer draagvlak bij
je collega’s en help
meecreëren

Werkgroepen

Stuurgroep

Regelingen

Maken de
actieplannen samen
met jullie

Beoordelen de
aanvragen en
actieplannen

Mocht jouw aanvraag
niet gehonoreerd
worden, dan kun je
gebruik maken van
andere regelingen.

Kosten
Proeven
1 euro per leerling

Kennismaken
4 euro per leerling

Verdiepen

Specialiseren

4 euro per leerling

4 euro per leerling

Hoe hoog stijgt de
Muziek barometer
bij jou op school?

Baten/Investering in urenpakketten
Proeven

Kennismaken

2 uur per groep

4 uur per groep

Verdiepen

Specialiseren

8-10 uur per groep

8-10 uur per groep

CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and
infographics & images by Freepik.

Samenwerkingspartners
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rijk
Provincie Zeeland
Meer muziek in de Klas
Cultuurkwadraat
KCE
KEW
CZVL
CPOZ, scholenkoepels
VO
Zeeuwse gemeenten
Opleidingen, HZ, Scalda
ZMS
Toonbeeld

●
●
●
●
●

Planning

Samenstelling werkgroepen,
aanmelding scholen, maart 2020
Gezamenlijke Actieplannen maken,
Maart/April 2020
Inleveren actieplannen bij Stuurgroep,
6 mei 2020
Besluitvorming Stuurgroep, juni 2020
Go voor de projecten schooljaar
2020-2021, juni 2020

Voor vragen kun je terecht bij:
Regionale cultuureducatie centra
KEW, Tessa Sonnemans: tss@kewalcheren.nl
KCE, Renske Brandhoff: r.brandhoff@centrumkce.nl
CZVL, Tijl Clement: tijl@cezvl.nl

