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Méér Muziek in de Klas in het kort 
 
Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk 
onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
ontwikkeling van het brein en legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van 
leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke 
waarden in onze maatschappij. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat. Het is onze 
overtuiging dat muziek een toegevoegde waarde heeft in het leven: leren zingen, muziek maken en 
naar muziek luisteren dienen niet alleen een cultureel en artistiek belang. Muziek is een verrijking 
van het onderwijs, vanwege de bijdrage aan de brede ontwikkeling. Muziek is te verbinden met alle 
andere schoolvakken, waarbij ‘muzikale intelligentie’ het begrip van de lesstof in deze vakken 
bevordert.  
 
Muziekonderwijs is dus van groot maatschappelijk belang. We gunnen het ieder kind om zich 
muzikaal te kunnen ontwikkelen. School is de plek waar de basis voor deze ontwikkeling bij alle 
kinderen gelegd wordt en die na en buiten school kan worden voortgezet. Muziek in de klas is dus 
geen vrijblijvende keuze, maar een noodzakelijke! Het doel van Méér Muziek in de Klas is daarom om 
eind 2020 bereikt te hebben dat alle basisschoolkinderen in Nederland goed en structureel 
muziekonderwijs krijgen. Het gaat om 1.6 miljoen basisschoolkinderen op 7.000 basisscholen met 
85.000 leerkrachten. En voor de toekomst is vooral van belang dat ook de 21.000 studenten op alle 
pabo’s worden bereikt.  
 
Er zijn heel veel mensen en organisaties in Nederland die muziek een grotere plaats in het  
leven van kinderen willen geven. Zowel binnen de publieke als de private sector, binnen de  
culturele sector, de muziekwereld als het onderwijsveld, op bestuurlijk niveau en op de werkvloer. 
Alleen als we de krachten (zowel kennis, organisatorisch als financieel) van al deze partijen bundelen, 
kunnen we muziek de plaats geven die het verdient.  
‘Méér Muziek in de Klas wil de partij zijn, die al deze mensen en organisaties verbindt en hen 

stimuleert een bijdrage te leveren om samen te zorgen voor structureel muziekonderwijs op de 

basisschool’. 
 
Méér Muziek in de Klas wordt gesteund door publieke en private partners waaronder het Ministerie 
van OCW, de Nederlandse Publieke Omroep, de VandenEnde Foundation, de BankGiro Loterij, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, Samsung, Jumbo, Simpel en vele anderen. Deze steun is 
onontbeerlijk. Giften zijn fiscaal aftrekbaar, stichting Méér Muziek in de Klas heeft de culturele ANBI-
status. Onze stichting wordt bijgestaan door het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, 
waarin alle partijen die zich bezighouden met muziekonderwijs zijn vertegenwoordigd. Koningin 
Máxima is erevoorzitter van de stichting. 
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Activiteiten 
Om ons doel te bereiken, werken we aan: 
 

1. Bewustwording: we laten heel Nederland zien hoe belangrijk muziek is voor de 
ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld door middel van twaalf afleveringen op 
televisie van De Lang Leve de Muziek Show (200.000 kijkers per aflevering) en het 
jaarlijkse Kerst Muziekgala (1.5 miljoen televisiekijkers en 5.000 bezoekers die het live 
meemaken). 

2. Deskundigheidsbevordering: 
a. We zorgen voor gratis workshopdagen voor groepsleerkrachten door het hele 

land, we ontwikkelen muzieklessen in samenwerking met Schooltv en geven 
lestips en -trucs.  

b. In samenwerking met het ministerie van OCW en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie zorgen we voor financiële impulsen aan scholen en pabo's 
om hun muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen: de regelingen Impuls 
Muziekonderwijs en Professionalisering Muziekonderwijs Pabo. Circa 1700 
scholen (25% van alle scholen), en 36 pabo’s (88% van alle pabo’s) maken hier 
al gebruik van.  

3. Regionale verankering van structureel muziekonderwijs: het programma Méér Muziek 
in de Klas Lokaal zet in op duurzame verankering van muziekonderwijs in de regio. Dit 
doen we door regionale partijen die hiervoor nodig zijn aan elkaar te verbinden en te 
laten samenwerken op basis van concrete actieplannen. Inmiddels implementeren we 
dit programma in vele provincies/ regio’s. Er zijn al vier convenanten gesloten voor de 
provincies Limburg en Friesland, de regio de Liemers in Gelderland en de stad 
Groningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


