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EDITIE OKTOBER  2015 

 

 

DOELSTELLING 

De Stichting Muziekopleiding Loon op Zand heeft als doelstelling het muzikaal opleiden van leerlingen van 
alle leeftijden met de intentie ze op den duur te kunnen laten meespelen in het Opleidingsorkest en/of het 
Symfonisch Blaasorkest van Koninklijke “Sophia’s Vereeniging” te Loon op Zand.  

Aan deze doelstelling wordt op een brede wijze invulling gegeven, zodanig dat de opleiding open staat 
voor alle belangstellenden in Loon op Zand en omstreken  die muziekonderwijs willen volgen,  c.q. een 
muziekinstrument willen leren bespelen.  Het lidmaatschap van de voornoemde vereniging is daarvoor 
niet noodzakelijk.   

Het beleid is er ook op gericht  de (hoogte van) de lesgelden zodanig vast te stellen dat deze geen 
belemmering vormen voor deelname aan de opleiding. 

STRUCTUUR 

De Stichting Muziekopleiding Loon op Zand is een Kunstkeur gecertificeerde muziekopleiding.. 

De verantwoordelijkheid van de opleiding ligt bij het bestuur van de Stichting Muziekopleiding  Loon op 
Zand. 

Minimaal 2x per jaar brengt de Stichting muziekopleiding verslag uit aan het bestuur van Sophia’s 
Vereeniging en aan de opleidingscommissie . 

OPLEIDINGSCOMMISSIE 

De muziekopleiding kent een opleidingscommissie. De commissie bestaat uit bestuursleden van Sophia, 
actieve leerlingen van de muziekopleiding,  ouders van leerlingen  en de orkestmanagers van de 
opleidingsorkesten van Sophia s Vereeniging. Op deze manier zijn de diverse doelgroepen 
vertegenwoordigd.  

De commissie wordt voorgezeten door het bestuurslid Koninklijke Sophia’s Vereeniging, portefeuille 
Opleidingsorkesten1. De commissie komt minimaal 4 keer per jaar bijeen om de lopende zaken 
betreffende de opleiding en optredens  te bespreken. Verder heeft elk lid zijn / haar eigen taken in het 
geheel. 

 

 

 

 

                                                             

1 Sinds 2016 bestuurslid Opleidingsorkesten Bram Nieuwenhuizen. 
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BELEID 2015-2020 

 

1. Vergroten bereik 

Een belangrijk doel van de opleiding is om muziek bekender te maken bij de Loonse jeugd en muziek 
maken te stimuleren. Hiervoor worden enkele middelen ingezet: 

a. basisscholenproject. 

In samenwerking met de basisscholen in Loon op Zand worden gedurende 4 weken per schooljaar tijdens 
de schooluren voorlichting/ muzieklessen gegeven aan de leerlingen van groep 5 en 6 van het 
basisonderwijs.  

De voorlichting en de lessen worden gegeven door leraren van de Stichting Muziekopleiding Loon op 
Zand. 

b. Cursus spelenderwijs muziek 

Voor kinderen vanaf groep 4 is er daarnaast de mogelijkheid om de cursus Spelenderwijs Muziek te 
volgen. De cursus wordt gegeven aan groepen van 5 tot 10 leerlingen. De cursus omvat 30 lessen van 45 
minuten. De leerlingen leren op een speelse wijze de beginselen van notenleer en ritmiek. Bij het leren 
bespelen van een instrument zal de leerling veel profijt van deze cursus ondervinden.  

c. Marktplaats cultuureducatie 

In de gemeente Loon op Zand functioneert een Marktplaats Cultuureducatie  de Stichting participeert 
hierin 

d. Muziek bij de BSO 

Geprobeerd zal worden om via de BSO in Loon op Zand muzieklessen aan basisschoolleerlingen van groep 
1 tot en met 7 aan te bieden.2 

e. Muziek op de basisschool, structurele basis 

Er zal contact gezocht worden met de directies van de Loonse basisscholen om te onderzoeken of er 
belangstelling is/mogelijkheden zijn om muziekonderwijs structureel in het lessenplan op te nemen. 3 

f. Concerten 

Tot slot moet gemeld worden dat de openbare optredens van de jeugdorkesten en de z.g. koffieconcerten 
(zie verder op) mede een wervend doel hebben. Wij verwachten dat het bijwonen van een concert 
stimulerend kan werken op potentiële leerlingen onder het publiek. 

 

                                                             

2 Van schooljaar 2016-2017 worden er 5 blokken van 5 lessen via BSO De Blokkendoos aangeboden aan 
geìnteresseerde leerlingen van groep 1 tot en met 7. 

3 Intussen is er regelmatig contact met de directies van de Loonse basisscholen.  
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2. Bevorderen langdurigere deelname lessen 

Geconstateerd kan worden dat de instroom van leerlingen vanaf 2006 verbeterd is door ‘de inzet’ van 
onder andere het basisscholenproject, dat een aantal leerlingen echter weer vrij snel stopt met muziek 
maken. De komende tijd zal onderzocht worden waar dat door komt en wat er aan gedaan kan worden. 

3. Optimaliseren Interne Organisatie 

De taken binnen de Stichting Muziekopleiding zijn helder verdeeld. Er is echter behoefte aan 
meer mankracht om de taken uit te voeren. Speerpunt is het zoeken naar goede mensen die de 
Muziekopleiding mee vorm geven/dragen. 

4. Versterken financiële basis. 

De inkomsten bestaan  uit lesgelden, gemeentelijke subsidie, sponsorbijdragen en een bijdrage vanuit de 
verenigingskas van Sophia s Vereeniging (betaalt de dirigent van het Opleidingsorkest SOL).  

De financiën zijn een blijvende bron van zorg. We blijven voortdurend zoeken naar mogelijkheden om de 
financiën via sponsoren/fondsen te versterken.  

Onderzocht kan worden of het mogelijk is het lesgeld te verhogen zonder dat we daardoor leerlingen 
verliezen. 

 

5. Opzetten Regeling Preventie Seksuele Intimidatie bij Minderjarigen 

Aangezien onze docenten (en de contactpersonen vanuit de Stichting Muziekopleiding)(vaak) een op een 
werken met (meestal) minderjarigen, zal er een goede regeling in het kader van Preventie van Seksuele 
Intimidatie bij Minderjarigen opgezet moeten worden, daar hoort ook bij dat er een vrouwelijke en 
mannelijke vertrouwenspersoon aangesteld worden.4 

Elke leerling ontvangt rond de kerstvakantie een rapport van de docent. Daarnaast legt elke leerling in de 
maanden juni/juli een tentamen af. Het tentamen wordt afgenomen door de eigen docent en een collega-
docent. In het tentamenverslag worden diverse aspecten en aandachtspunten belicht. Dit zijn niet alleen 
instrumenttechnische aspecten, maar ook bijvoorbeeld houdingsaspecten. 

EXAMENS EN OPLEIDINGSDUUR 

Alle examens staan onder toezicht van het Ministerie van O,C en W en worden ook onder toezicht van een 
rijksgecommitteerde afgenomen. Ook stellen wij een externe examenvoorzitter aan. Omdat onze opleiding 
door het Rijk erkend is, hebben onze diploma’s dezelfde waarde als van de reguliere muziekscholen. Er 
worden examens afgenomen op de niveaus A-B-C-D steeds volgens de eisen van het nieuwste 
Raamleerplan. 

                                                             

4 In 2016/2017 is de regeling Preventie Seksuele Intimidatie bij Minderjarigen uitgewerkt en binnen de Stichting van 
kracht geworden. Tevens zijn er een vrouwelijke en mannelijke vertrouwenspersoon aangesteld. 
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In 2016 zal er een nieuwe audit moeten plaatsvinden om gecertificeerd te blijven. Op het moment van het 
schrijven van dit beleidsplan is nog niet duidelijk hoe dit moet gebeuren. We zijn hierover in overleg met 
KNMO/ROA.5 

De docent bekijkt wanneer een leerling examen kan doen. De examens vinden elk jaar in de maand 
december plaats. Elk examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theorie-examen moet 
eerst met goed gevolg afgelegd zijn alvorens een leerling kan deelnemen aan het praktijkexamen. 

Het A-diploma wordt meestal na twee tot drie jaar behaald; elk volgend diploma na ongeveer 2 jaar.  

Na ongeveer een jaar les kan een leerling al aardig meespelen bij de beginners van SOL; vanaf het A-
diploma (in overleg met dirigent) ook bij de gevorderden. Voor de overstap naar het Symfonisch 
Blaasorkest wordt doorgaans niveau C vereist.  

                                                             

5 Inmiddels is hier een oplossing voor gevonden in de persoon van de heer John Groeneveld. De heer Groeneveld is 
gecertificeerd om examens af te nemen en zal dat voor onze Stichting gaan doen-regelen, ook voor de 
Muziekopleiding Kaatsheuvel zal de heer Groeneveld dit gaan doen, zodat de samenwerking op dit gebied met 
Muziekopleiding Kaatsheuvel in stand blijft. 
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CONTACTPERSONEN  

STICHTING MUZIEKOPLEIDING LOON OP ZAND 

Voorzitter, Algehele coördinatie 
muziekopleiding en opleidingsorkesten 

vacature   

Beheer muziekinstrumenten Jan van Esch 013-4562011 

Penningmeester Stichting 
muziekopleiding 

Ton Bon 013-5703942 

Orkestmanager SOL Bernadette Essers-Jacobs 0416-363235/06-23834553 

Contactpersoon SPE Frans van Dongen 0416-361940 

Organisatie serie koffieconcerten,  Melanie Nieuwenhuisen  06-14170784 

Coördinator examens John Groeneveld  6  

Docent theorie  Anne Peters 7 06-30934470 

Docent Cursus Spelenderwijs Muziek Suzanne Kratsborn  06-18793888 

Verspreiding Verenigingsblad 
“Klankbord”. Via mail 

Bernadette Essers-Jacobs 0416-363235/06-23834553 

Les - en repetitie-accommodatie: De Wetering  0416-363736 

Contactpersonen voor docenten: Bernadette Essers-Jacobs 0416-363235/06-23834553 

Contactpersoon voor leerlingen Bernadette Essers-Jacobs 

Ludwig Reijnen 

0416-363235/06-23834553 

06/51530866 

Vertrouwenspersonen Marjolein Ligtenberg 

Ludwig Reijnen 

06/44400775 

06/51530866 

Site Sophia’s Vereeniging: www.sophiasvereeniging.nl  

 

 

 

 

 

                                                             

6 Vanaf 2017 

7 Vanaf 2018 worden de theorielessen door de heer John Groeneveld verzorgd. 

http://www.sophiasvereeniging.nl/
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LIJST MET AFKORTINGEN 

 

 

KNMO    Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie 

ROA    Regiegroep Opleidingen Amateurmuziek 

SOL    Sophia’s Opleidingsorkest Loon op Zand 

SPE    Sophia’s Percussion Ensemble 


