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1. Samenvatting

De Onderzoeksgroep Kunsteducatie van Kenniscentrum Kunst & 

Samenleving/Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool 

Groningen heeft geïnventariseerd hoeveel aanbieders van instrumentaal/

vocaal muziekonderwijs er in de drie noordelijke provincies actief zijn 

anno 2022.

Uit een inventarisatie blijkt dat er in Noord-Nederland 56 instituten bestaan waar in georganiseerd 

verband muziekles wordt gegeven door 2 of meer docenten; 9 in Drenthe, 23 in Friesland en 25 in 

Groningen. Er bestaan uiteenlopende organisatievormen zoals kunstencentra (11), collectieven (11) 

privéscholen (31) en netwerkorganisaties (3) waarbinnen docenten meer of minder intensief samenwerken. 

Lestarieven lopen uiteen van € 24,- tot € 52,- euro per uur. 20 instituten worden financieel ondersteund 

door de gemeente. Bij 12 van de 56 instituten zijn muziekdocenten in dienst. De manier waarop instituten 

zich profileren, of ze inzetten op samenspel of juist op de individuele les, of ze leerlinggericht zijn of met 

een centraal leerplan werken, loopt sterk uiteen.

Onze conclusie is dat muziekles en de muziekschool niet zijn verdwenen. Gemeentelijke subsidies zijn in 

veel gevallen afgenomen of weggevallen en dat leidt vooral in de meer perifeer gelegen gebieden tot een 

onvoldoende gevarieerd aanbod. Tegelijkertijd tekenden we ook meer positieve geluiden op van docenten 

die energie krijgen van de nieuwe verschijningsvormen.

Het gereorganiseerde werkveld nodigt uit tot het doen van verder onderzoek. We denken daarbij aan 

een verdieping van deze snelle inventarisatie waarbij we in gesprek gaan met meer vertegenwoordigers 

uit het veld, een inventarisatie van privédocenten en onderzoek naar de ‘fair pay’ van muziekdocenten. 

Het kan een opmaat zijn om met partners uit het veld praktijkgericht vervolgonderzoek vorm te geven, 

bijvoorbeeld gericht op de ontwikkeling van nieuwe praktijken van lesgeven of van professionele 

ontwikkeling.
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2. Aanleiding

Zembla besteedde op 21 oktober 2021 een aflevering aan de 

muziekscholen in Nederland, onder de titel ‘Muziekschool in Mineur’. De 

boodschap was inderdaad in mineur: “Door jarenlange bezuinigingen zijn 

er nauwelijks meer muziekscholen in Nederland. (...) Zembla onderzoekt 

of muziek in ons land nog toekomst heeft.” Volgens Zembla zijn er nog 

12 vrijgevestigde muziekscholen in Nederland over – waarvan 0 in Noord-

Nederland. Daarnaast zijn er in Nederland, meldt Zembla, nog 98 Centra 

voor de Kunsten over waarin muziekscholen soms zijn opgegaan.

Om het beeld wat helderder te krijgen en een start te maken met een genuanceerde visievorming over de 

stand van zaken en de toekomst van instrumentaal/vocaal muziekonderwijs in Noord-Nederland heeft de 

Onderzoeksgroep Kunsteducatie van Kenniscentrum Kunst & Samenleving/Prins Claus Conservatorium 

van de Hanzehogeschool Groningen geïnventariseerd hoeveel aanbieders van instrumentaal/vocaal 

muziekonderwijs er in de drie noordelijke provincies actief zijn anno 2022. 

Inventarisatie Instrumentaal/Vocaal Muziekonderwijs Noord-Nederland 98 Hanzehogeschool Groningen



3. Onderzoeksvraag en werkwijze

De hoofdvraag van deze inventarisatie luidt “Welke instituten verzorgen 

er in Noord-Nederland naschoolse muzieklessen en hoe ziet dat aanbod 

eruit?” Onder ‘instituut’ verstaan we elk min of meer georganiseerd 

verband van muziekdocenten. Individueel opererende muziekdocenten 

zijn dus buiten beschouwing gelaten. Onder ‘muzieklessen’ verstaan we 

lessen in het bespelen van een instrument of zangles. Het gaat dan om 

individuele lessen, maar ook groepslessen en bijvoorbeeld bandcoaching. 

Onder ‘Noord-Nederland’ verstaan we de provincies Friesland, Groningen 

en Drenthe. 

Om de vraag te beantwoorden is tussen 1 maart en 30 juni 2022 een internetsearch gedaan. We vonden 

56 aanbieders van naschools muziekonderwijs in Groningen, Drenthe en Friesland. De informatie van die 

websites is aangevuld aan de hand van interviews met vertegenwoordigers van 11 muziekscholen en 

kunstencentra en één provinciale steunfunctie waarin de geïnterviewden zijn bevraagd op hun werkwijze 

en visie op de toekomst. Bij de selectie van de geïnterviewden is gekeken naar diversiteit in grootte, 

rechtsvorm, genre, interdisciplinariteit en geografische spreiding van hun instituten. In dit rapport worden 

de termen ‘muziekschool’, ‘kunstencentrum’ en ‘instituut’ door elkaar gebruikt.

Aantallen, grootte en genres
In de drie Noordelijke provincies bestaan 56 instituten waar in georganiseerd verband muziekles wordt 

gegeven door meer dan een muziekdocent. Hiernaast is er in Drenthe, Groningen en Friesland een groot 

aantal privédocenten werkzaam. Deze vallen buiten deze inventarisatie. Enerzijds omdat het onderzoek 

(ook) gaat over de manier waarop docenten zich verenigen. Anderzijds omdat het in kaart brengen van 

alle privé aanbieders een erg grote tijdsinvestering vraagt. Een deel van de individuele aanbieders is 

indirect wel meegenomen in dit onderzoek omdat ze zich hebben aangesloten bij een collectief.

23 instituten werken met 2 tot 5 docenten. Op 17 instituten zijn 6 tot 15 docenten werkzaam. 16 instituten 

hebben meer dan 16 docenten. Het grootste aantal muziekdocenten werkzaam bij een instituut is 62. Van 

de multidisciplinaire kunstencentra zijn in dit geval alleen de muziekdocenten geteld. 

23 2-5 Muziekdocenten

17 6-15 Muziekdocenten

16 16+ Muziekdocenten

Grootte (aantal docenten)

Inventarisatie Instrumentaal/Vocaal Muziekonderwijs Noord-Nederland 1110 Hanzehogeschool Groningen



2 muziekscholen bieden les op klassieke instrumenten. 20 muziekscholen profileren zich als school voor 

pop, jazz en wereldmuziek. 34 muziekscholen bieden zowel klassieke als lichte muzieklessen aan.

Geografische spreiding
9 van de gevonden instituten staan in Drenthe, 23 in Friesland en 24 in Groningen. Afgezet tegen het 

aantal inwoners per provincie (cijfers CBS 1-1-2022) is er in de provincie Groningen een muziekschool 

per 24.593 inwoners, in Friesland een muziekschool per 28.437 inwoners en in Drenthe een per 55.298 

inwoners. Het zou kunnen zijn dat er in Drenthe verhoudingsgewijs meer particuliere aanbieders zijn. 

25 muziekscholen bedienen steden of grotere plaatsen, 22 scholen bedienen het platteland en 9 

muziekscholen hebben zowel stad als platteland als hun werkgebied.

2 Klassiek

20 Lichte muziek

34 Beiden

Genre

9 Drenthe

23 Friesland

24 Groningen

25 Stad

22 Platteland

9 Beiden

Spreiding

Stad vs. platteland

Organisatie
De rechtsvormen van de onderzochte instituten lopen sterk uiteen. We telden in totaal 9 varianten. 

17 scholen zijn stichtingen. 12 keer zijn privédocenten verenigd in een V.O.F. Er zijn 3 coöperaties en 

3 verenigingen. 15 muziekscholen zijn eenmanszaken. Dit zijn voornamelijk kleinere initiatieven waarbij 

één docent het lesgeld bij alle leerlingen in rekening brengt. De overige bij de school betrokken docenten 

factureren naar deze docent. Eén school is onderdeel van de gemeentelijke organisatie, een school 

is onderdeel van een kerkgenootschap en een school is een maatschap. Bij de laatste drie instituten 

is de rechtsvorm ‘geen’. Men presenteert zich in zo’n geval als collectief maar is als collectief geen 

rechtspersoon. De door gemeentes gesubsidieerde instellingen – dit zijn er 20 – zijn stichtingen of 

coöperaties. 

Samenvattend zijn de volgende vijf organisatiemodellen te onderscheiden, gerangschikt naar de mate van 

onderlinge samenwerking tussen docenten: 

1.  Het kunstencentrum: docenten werken onder een manager of directeur. Docenten zijn in dienst 

of ZZP’er. Veel administratieve taken zijn de docenten uit handen genomen. Er is ook ander 

ondersteunend personeel aanwezig en vaak heeft de organisatie een taak richting het binnenschools 

onderwijs. Meestal worden er ook lessen verzorgd in andere disciplines als dans, theater en 

beeldende kunst. In Noord-Nederland zijn 11 van deze instituten. Deze ontvangen allen subsidie van 

de gemeente.

2.  Het collectief: een coöperatie of vereniging waarin men, meestal nadat een kunstencentrum ophield 

te bestaan door het wegvallen van gemeentelijke subsidie, een manier heeft gevonden om samen te 

blijven werken. Dit model heeft vaak een bestuur en/of dagelijkse leiding. Er zijn gemeenschappelijke 

voorspeelavonden maar de docenten hebben veel vrijheid. Meestal brengt het instituut het lesgeld 

in rekening bij de leerlingen en factureren de docenten naar het instituut. Soms is er subsidie. 11 

muziekscholen vallen binnen deze categorie.

3.  De ‘privéschool’: vaak begonnen door een individuele docent. Na verloop van tijd kwamen daar een 

of meer docenten bij om meer verschillende instrumenten of meer lessen op hetzelfde instrument 

aan te kunnen bieden. De docent die begon heeft meestal de leiding. Er is geen subsidie. 31 van de 

onderzochte instituten vallen binnen deze categorie.

4.  Het ‘fotomodel’: een aantal privédocenten is een keer met elkaar op de foto gegaan en gebruikt deze 

op een gezamenlijke website voor werving. Potentiële leerlingen nemen via de website direct contact 

op met de individuele docenten die onderling verder weinig contact hebben. Werving lijkt het enige 

doel van de samenwerking. 2 muziekscholen komen uit deze categorie.

3 Cooperatie

15 Eenmanszaak

3 Geen

1 Gemeente

17 Stichting

1 Kerk

1 Maatschap

3 Vereniging

12 VOF

Rechtsvorm
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5.  Tenslotte is er de netwerkorganisatie. Een lokale (gesubsidieerde) instelling vermeldt op de website 

een zo compleet mogelijk overzicht van lokale privé-aanbieders. Deze privé-aanbieders huren in 

sommige gevallen een lokaal bij deze instelling. In Friesland bestaan twee van deze organisaties, in 

Groningen één. Deze instituten zijn niet opgenomen in de lijst omdat het geen aanbieders zijn.

Interactieve kaart
Een interactieve kaart met daarop alle 56 aanbieders en de 3 netwerkorganisaties, geordend 
naar organisatievorm is hier te vinden.

Aanbod, leerlijn en doelgroepen
Bij naschoolse muzieklessen denken veel mensen aan individuele lessen op een instrument 
of individuele zanglessen. Deze lesvorm wordt aangeboden door 54 van de onderzochte 
instituten. 2 muziekscholen bieden alleen les in groepsverband of verwijzen voor individuele 
lessen door naar andere aanbieders. 

Een aantal grotere muziekscholen ziet samen spelen en samen leren als bestaansrecht, biedt 
groepslessen goedkoop aan en heeft nagedacht over een leerlijn waarin je samen muziek leert 
maken. Daartegenover staat een aantal aanbieders dat zegt dat het zonder individuele les niet 
mogelijk is om een instrument te leren bespelen en dat zich op deze manier profileert. Deze 
instituten zien individuele aandacht als hun meerwaarde.

Er zijn instituten met een centraal leerplan, aangevuld met een diplomasysteem. Zijn er 
meerdere docenten die lesgeven op hetzelfde instrument, dan leer je bij deze docenten 
ongeveer hetzelfde omdat docenten onderling afstemmen. Bij deze instituten is het vaak 
mogelijk om examen te doen en wordt er ook theorieles aangeboden. Daartegenover staan 
muziekscholen die de vraag van de leerling als uitgangspunt nemen voor de te behandelen 
lesstof. “Er zijn leerlingen die elke week op les komen en weinig vooruitgaan. Maar ik vind dat 
prima,” zegt men letterlijk. Andere instituten bewegen zich tussen deze twee uitersten.

Op papier is er voor de klant dus wat te kiezen. Kies je voor individueel onderwijs, of een leerlijn 
gericht op samenspel? In de praktijk is het anders. In een aantal steden of grotere plaatsen wordt 
beiden aangeboden maar in minder dichtbevolkte gebieden moet je voor een muziekschool waar 
vanuit een andere visie les wordt gegeven reizen naar een dorp of stad verderop.

11 Kunstencentrum

11 Collectief

31 Privéschool

2 Fotomodel

3 Netwerkorganisatie

Organisatievorm

Arbeidspositie docenten
Bij 12 van de 56 instituten zijn er docenten in dienst. Bij deze 12 wordt ook met ZZP’ers 
gewerkt. Bij de andere 44 instituten werken alleen ZZP’ers. Alle instituten die docenten in 
dienst hebben zijn gesubsidieerd. Andersom zijn er ook gesubsidieerde instituten die alleen 
met ZZP’ers werken. Eén instituut heeft wel docenten in dienst maar biedt nieuwe docenten 
alleen de mogelijkheid om als ZZP’er aan de slag te gaan omdat men de langdurige financiële 
verplichtingen uit de CAO Kunsteducatie (CAO-KE) niet meer durft aan te gaan. Op twee 
plekken zijn de docenten feitelijk nog in dienst van de gemeente. 

De uurtarieven van docenten lopen zeer uiteen en we hebben daarvan geen compleet beeld. Tarieven 

die genoemd zijn in de interviews zijn € 30,-, € 31,50, € 43,- of € 44,- per uur. Voor groepslessen is het 

uurtarief hoger. Dat is lager dan het tarief van € 55 per uur dat de Nederlandse Toonkunstenaars Bond 

noemt voor privélessen (2022). Een aantal docenten geeft zelf aan liever als zelfstandig ondernemer te 

werken dan in dienst omdat men op deze manier aan niemand verantwoording af hoeft te leggen en niet 

afhankelijk is van subsidie.

Lestarieven 
Om een vergelijking te kunnen maken van de tarieven is steeds het gevraagde tarief voor 20 of 30 minuten 

individuele les aan kinderen omgerekend naar een uurprijs. Deze uurprijs loopt uiteen van € 24,- tot 

€ 52,- per uur. De gemiddelde uurprijs van alle instituten is € 39,- per uur. Het gemiddeld uurtarief van 

de gesubsidieerde instellingen is € 36,-. Het gemiddeld uurtarief van niet-gesubsidieerde instellingen 

is € 40,50. Maar op individueel niveau zijn sommige niet-gesubsidieerde aanbieders goedkoper dan 

sommige wel-gesubsidieerde aanbieders. Hierbij geldt de kanttekening dat voor sommige gesubsidieerde 

instituten de individuele les niet meer de focus heeft. Deze wordt nog wel aangeboden, maar tegen een 

kostendekkend tarief, terwijl de subsidie benut wordt om de prijs van de groepslessen te drukken. 

12 Docenten in dienst + ZZP’ers

44 Alleen ZZP’ers

Docenten in dienst/ZZP

Goedkoopste € 24,00

Gemiddeld gesubsideerd € 36,00

Gemiddeld € 39,00

Gemiddeld niet gesubsideerd € 40,50

Duurste € 52,00

Prijs per uur
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De meeste instituten rekenen voor onderwijs aan volwassenen een meerprijs van alleen de wettelijk 

verplichte BTW. Twee muziekscholen hanteren voor onderwijs aan volwassenen hetzelfde tarief als 

voor kinderen en jongeren omdat ze wegens hun beperkte grootte geen BTW hoeven af te dragen. Bij 

4 instituten is het verschil tussen les aan leerlingen onder en boven de 21 jaar hoger dan de BTW. Het 

betreft hier allen gesubsidieerde instituten die waarschijnlijk (al dan niet op verzoek van de subsidiegever) 

hebben gekozen om lessen aan kinderen en jongeren zwaarder te subsidiëren. 

Er zijn instituten waar de lesprijs oploopt naar mate je meer jaren les hebt omdat de gemeente les aan 

beginners zwaarder subsidieert. Bij een aantal instituten betaalt men na 5, 6 of 8 jaar een kostendekkend 

tarief. Ook dit hangt samen met de afspraken die met de subsidiegever zijn gemaakt.

Toegankelijkheid
Bijna alle instituten verwijzen leerlingen die de muziekles niet kunnen betalen naar het Jeugdfonds Sport 

& Cultuur of Stichting Leergeld. Via deze organisaties kan een bedrag tot 450 euro vergoed worden. 

Groepslessen zijn daarvan goed te betalen, een wekelijkse individuele muziekles meestal niet helemaal. 

Omdat van hetzelfde budget ook de contributie voor bijvoorbeeld een sportvereniging moet worden 

betaald is het niet in alle gevallen een oplossing voor mensen die krap bij kas zitten. Daarnaast zien 

geïnterviewden een groep die boven de inkomensgrens voor het Jeugdfonds zit maar voor wie muziekles 

toch moeilijk te betalen is. 

Twee instituten werken met een inkomensafhankelijke bijdrage. Minder draagkrachtige leerlingen kunnen 

vertoon van hun jaarinkomen op een belastingaangifte een korting krijgen op het lesgeld. De korting 

wordt hoger naarmate het jaarinkomen lager is.

Muziekles bij een HaFaBra vereniging
Net als de individuele aanbieders vallen ook de verenigingen uit de HaFaBra sector buiten dit onderzoek. 

Er zijn echter veel amateurmuzikanten die les krijgen bij een muziekvereniging. Om een beeld te krijgen 

van de mate van organisatie van dit soort lessen is een gesprek gevoerd met Keunstwurk, de Friese 

provinciale steunfunctie voor onder andere amateurkunst.

In Friesland bestaan er ongeveer 180 muziekverenigingen en een groot deel daarvan verzorgt een 

opleidingstraject. In de HaFaBra-sector in Friesland zijn twee modellen te onderscheiden. Ten eerste is 

er de constructie waarbij de lessen worden verzorgd door muziekdocenten van een lokale muziekschool. 

Hiervoor sluit de vereniging een overeenkomst met de school. De leerlingen betalen meestal een lager 

lestarief dan leerlingen die geen lid zijn van een vereniging. De docenten werken in dienst of op ZZP-basis 

voor de muziekschool. 

Daarnaast zijn er veel docenten die als ZZP’er direct werken voor de muziekvereniging. Deze docenten 

voeren overleg met het bestuur of een coördinator en factureren naar de vereniging. De vereniging 

incasseert het lesgeld bij de leerlingen. Deze docenten zijn niet verenigd. De situatie in Groningen en 

Drenthe is op dit vlak niet onderzocht.

Toekomstvisie
De 12 geïnterviewden zijn gevraagd naar hun blik op de toekomst. Op deze vraag kregen we 

uiteenlopende antwoorden. 

•  Over de vraag of er in de toekomst nog wel behoefte is aan muziekles is men gematigd positief. Ja, 

je moet er harder voor werken dan 20 jaar geleden maar het is nog steeds mogelijk om mensen aan 

je muziekschool te binden. Een beeld dat overigens bevestigd wordt in de Monitor Amateurkunst van 

het LKCA. In 2013 was 18% van de Nederlandse bevolking ouder dan zes jaar op de een of andere 

manier met muziek bezig. In 2021 was dat 19%. Er wordt genoemd dat de ouderbetrokkenheid lager 

is dan voorheen en een aantal scholen geeft aan in de toekomst te willen investeren in onlineonderwijs 

als aanvulling op fysieke lessen.

•  Een aantal keer wordt het belang van een doorgaande leerlijn van binnenschools naar buitenschools 

genoemd als aandachtspunt voor de toekomst. Goede contacten met scholen zijn hiervoor van groot 

belang. Leerlingen zouden na een binnenschoolse kennismaking moeten kunnen doorstromen naar 

een laagdrempelig naschools aanbod. Op sommige plaatsen zijn de organisaties voor binnen- en 

buitenschoolse cultuureducatie de afgelopen tijd opgesplitst, hetgeen het zorgdragen voor zo’n 

doorgaande leerlijn bemoeilijkt.

•  De financiering in de toekomst is voor veel gesubsidieerde instituten een reden tot zorg. Een aantal 

instituten heeft een goede relatie met de gemeente maar andere instituten zijn somber over de 

lokale politiek. Men vreest nieuwe bezuinigingen omdat het belang van toegankelijk naschools 

cultuuronderwijs onvoldoende gezien wordt. Een meer bestendige toekomst komt alleen van de grond 

wanneer er op landelijk niveau wordt ingegrepen, zo is hier en daar de gedachte.

•  Veel instituten in het Noorden melden dat het lastig is om gekwalificeerde docenten te vinden. 

Dit probleem speelt meer in de perifeer gelegen delen van de regio en bij de instituten die minder 

gunstige arbeidsvoorwaarden kunnen bieden. Er zijn plekken waar een minder gangbaar instrument 

als hobo niet meer wordt aangeboden omdat er geen docenten te vinden zijn. Men vreest dat dit 

probleem in de toekomst groter wordt omdat er weinig Nederlandssprekende docenten afstuderen 

aan de instrumentale/vocale studierichtingen van het Prins Claus Conservatorium.

16 Hanzehogeschool Groningen Inventarisatie Instrumentaal/Vocaal Muziekonderwijs Noord-Nederland 17



4. Conclusie

In de in de inleiding genoemde Zembla-uitzending werd het veld van 

het naschoolse instrumentaal-vocale muziekonderwijs gepresenteerd 

als een veld in verval, zelfs in crisis: ‘de muziekschool verdwijnt’, leek 

de boodschap – en daarmee het fundament onder het Nederlandse 

muziekleven.

Deze eerste inventarisatie leert ons dat het veld inderdaad enorm in beweging is, en dat die beweging 

onder meer in gang gezet wordt door het minder vanzelfsprekend worden van gemeentelijke subsidiëring 

van muziekscholen. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen (zoals concurrentie van ander 

vrijetijdsaanbod) en technologische ontwikkelingen (zoals digitalisering) spelen een rol. Subsidie wordt 

anders ingezet, vermindert, of stopt zelfs helemaal. Daardoor veranderen muziekscholen, er verdwijnen 

ook muziekscholen, en het veld moet zich herorganiseren.

Maar de muziekles is niet verdwenen, evenmin als de muziekschool. Onze onderzoeksvraag was: “Welke 

instituten verzorgen er in Noord-Nederland naschoolse muzieklessen en hoe ziet dat aanbod eruit?” We 

vonden 56 instituten in Noord-Nederland die gezamenlijk een zeer divers aanbod verzorgen. Subsidiëring 

van dat aanbod is niet verdwenen, al is die wel afgenomen. In die zin lijkt de Zembla-uitzending te 

negatief van toon. Tegelijkertijd is duidelijk dat maatschappelijke en technologische ontwikkelingen grote 

invloed hebben op het veld en dat dat leidt tot onzekerheid. De afname van de gemeentelijke financiële 

ondersteuning leidt tot verandering van aanbod die door velen in het veld ervaren wordt als verarming: 

minder mogelijkheid voor individuele lessen, meer nadruk op korte trajecten, meer inzet van subsidie op 

de kennismaking met een muziekinstrument en niet op verdieping als men al kan spelen worden allemaal 

genoemd in de interviews.

Tegelijkertijd treffen we ook positieve geluiden: het zoeken naar nieuwe vormen geeft sommigen in het 

werkveld nieuwe energie en soms ook meer vrijheid dan de traditionele muziekschoolsetting, zo horen we 

ook. Een belangrijke zorg is wel de noodzaak voor muziekprofessionals om ‘fair pay’ te ontvangen voor 

hun werk en de druk die dat legt betaalbaarheid van het aanbod voor de leerlingen. Ook het gebrek aan 

een voldoende gevarieerd aanbod in plattelandsregio’s is een regelmatig genoemde zorg. Een derde zorg 

is de blijvende aanwezigheid van voldoende gekwalificeerde docenten in de Noordelijke regio.
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5. Vervolgonderzoek

Hoe gaan we verder? We verwachten dat deze inventarisatie nog niet 

compleet is. We zullen de inventarisatie online zetten met verzoek aan 

het veld om aan te vullen, en daarna een definitieve versie publiceren. 

Op basis van die tweede versie hopen we in gesprek te gaan met meer 

vertegenwoordigers uit het veld om de analyse van de huidige situatie te 

verdiepen. We willen dan niet alleen met instituutsvertegenwoordigers 

spreken, maar ook met de docenten zelf, met meer ondersteunende 

instellingen, en met vertegenwoordigers van gemeenten. Liefst spreken 

we ook leerlingen en hun ouders – en de groep die nu niet gebruik maakt 

van de diensten van de aanbieders.

Die verdieping dient twee doelen. Het kan een opmaat zijn om met partners uit het veld praktijkgericht 

vervolgonderzoek vorm te geven, bijvoorbeeld gericht op de ontwikkeling van nieuwe praktijken van 

lesgeven of van professionele ontwikkeling. Het kan daarnaast een opmaat zijn voor een verder gesprek 

over de plaatsbepaling van het Prins Claus Conservatorium in de Noordelijke regio.

Ten slotte zijn er onderwerpen die vervolgonderzoek verdienen. Ten eerste het inventariseren van het 

aanbod van muzieklessen door privé-aanbieders: muziekdocenten die in hun eentje werken. Wij weten 

uit ervaring dat dat een omvangrijk veld is, en ook dat het moeilijk is daar goed zicht op te krijgen 

omdat het zich vooral lokaal manifesteert. Een tweede optie voor vervolgonderzoek is het aanbod van 

muziekles door semi- of niet-professionals. Onze inschatting is dat er een omvangrijk circuit bestaat van 

muzieklessen gegeven ‘door amateurs aan amateurs’ – waarbij we het woord ‘amateur’ graag gebruiken 

in de positieve betekenis van ‘liefhebber’. Het zou de moeite waard zijn om ook daar zicht op te krijgen. 

Een belangrijk onderwerp van vervolgonderzoek ten slotte is de salariëring van muziekdocenten: hoe 

staat het met de ‘fair pay’ van de professionele muziekdocent?
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6. Verantwoording

Tussen 3 juni en 30 juni 2022 hebben er interviews plaatsgevonden met vertegenwoordigers van:

•  De Notenboom, Terschelling

•  Elzer Educatie, Drachten 

•  It Toanhûs, De Fryske Marren 

•  Kielzog, Theater en Kunstencentrum, Hoogezand

•  MDT Veendam

•  Kunst & COO, Ooststellingwerf

•  Muziekhuis 050, Groningen

•  Muziekschool MM, Emmen

•  Popschool Borger, Borger-Odoorn

•  Scala Hoogeveen & Meppel, Hoogeveen

•  Zangstudio Noord, Groningen

•  Keunstwurk, Leeuwarden

Er is gesproken met directeuren, coördinatoren en docenten. De op de websites gevonden lestarieven die 

gebruikt zijn om een gemiddelde te bepalen gelden in sommige gevallen voor seizoen 2021-2022 en in 

sommige gevallen voor 2022-2023.
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