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1.	Inleiding	

	

Hicham speelt gitaar. Hij speelt slagwerk en keyboard. Hij schrijft zeer poëtische teksten die 
voortkomen uit een vrije geest. Een bijzonder intelligente jongen uit Overvecht. Zijn vader 
ontmoette ik tijdens een week van het MuziekRoute Ensemble in de herfstvakantie in 2016. 
Hij werkt voor de gemeentereiniging en bleef rondjes rijden in zijn vuilophaalwagen bij de 
school waar Hicham repeteerde. Op een goed moment gluurde hij door een van de ramen 
van de school en ging gelukkig in op mijn uitnodiging binnen een kijkje te komen nemen. Hij 
deelde zijn zorgen met mij over Hicham, zijn jongste zoon, een zachtaardige jongen, zo heel 
anders dan zijn oudere broers. Hij sprak in gebrekkig Nederlands en was extra moeilijk te 
verstaan doordat zijn mond maar halfgevuld was. Een man waaraan je in één oogopslag 
kunt zien dat hij geen makkelijk leven leidt. Maar in zijn ogen zie je twinkels en je voelt de 
grote liefde voor zijn zoon.  

De vader van Hicham maakte zich zorgen. Of zijn jongste zoon wel weerbaar genoeg is en 
of hij zich staande zal weten te houden op de middelbare school. Want volgend schooljaar is 
het al zover. Om Hicham weerbaar te maken stuurde zijn vader hem naar judo. Hicham koos 
zelf voor de muziek. Menig uur heeft hij bij de MuziekRoute doorgebracht. Hij leerde niet 
alleen op verschillende instrumenten te spelen, hij leerde ook samen te werken met de 
andere kinderen in het ensemble. Hij werd uitgedaagd om aan de hand van allerlei thema’s 
op zoek te gaan naar zijn eigen geluid, zijn eigen stem, om zo zijn eigen identiteit te vinden. 
Tijdens het schooljaar 2017-2018 zat Hicham in de brugklas van het VMBO. Én hij bleef 
trouw naar de projectweken van het ensemble komen. Ik moet het hem nog steeds vragen, 
of hij zich staande heeft weten te houden. Maar eigenlijk weet ik het antwoord al. Hem 
observeren terwijl hij muziek maakt, zijn teksten voordraagt, terwijl hij grapjes maakt. Een 
intrigerende jongen die voor mij symbool staat voor zoveel andere kinderen in de wijk 
Overvecht. Wat een talent en wat een potentie. Wat een wil om vooruit te komen, ook al is 
dat soms heel moeilijk.  

Voor	kinderen	zoals	Hicham	uit	de	Utrechtse	wijk	Overvecht	zet	het	team	van	de	MuziekRoute	zich	
met	hart	en	ziel	in.	Het	is	een	team	dat	de	kernwaarden	van	creatief	leren	deelt.	Daarbij	spelen	
eigenaarschap,	vakmanschap,	kwaliteit	en	veiligheid	een	belangrijke	rol.	Het	team	weet	zich	omringd	
door	belangrijke	partners:	de	Brede	School	Overvecht,	TivoliVredenburg	en	het	Rosa	Ensemble.	Tot	
en	met	eind	schooljaar	2019	is	het	Utrechts	Centrum	voor	de	Kunsten	(UCK)	partner	in	de	
MuziekRoute	en	de	juridische	entiteit	waar	de	MuziekRoute	onderdeel	van	uit	maakt.	Op	30	april	jl.	
werd	de	Stichting	MuziekRoute	opgericht	zodat	vanaf	1	augustus	2019	-als	het	UCK		zal	ophouden	te	
bestaan-	de	MuziekRoute	voor	de	leerlingen	in	Overvecht	behouden	blijft	en	als	zelfstandige	
voorziening	haar	activiteiten	kan	voortzetten.	We	willen	voor	Hicham	en	zijn	vader	een	plek	in	
Overvecht	blijven	bieden	waar	muziekonderwijs	wordt	gegeven,	waar	muziek	wordt	gemaakt.	Een	
plek	waar	de	kinderen	en	jongeren	zichzelf	kunnen	zijn.	Waar	ze	veilig	zijn	en	zich	kunnen	
ontplooien.	Waar	ze	zich	kunnen	presenteren	en	waar	ze	een	veelheid	aan	vaardigheden	kunnen	
ontwikkelen.	Een	basis	van	waaruit	ze	niet	alleen	weerbaar	worden	maar	die	ze	ook	tot	volle	bloei	
laat	komen.	

	

Marga	Wobma-	Helmich,	algemeen	directeur		
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2.	Oorsprong	MuziekRoute		

In	het	schooljaar	2011-2012	werden	met	groot	enthousiasme	de	eerste	muzieklessen	van	de	
MuziekRoute	verzorgd	op	drie	scholen	voor	primair	onderwijs	in	de	Utrechtse	krachtwijk	
Overvecht.	De	leerlingen	van	de	Openbare	Basisschool	Overvecht	(OBO)	locatie	Spoorzicht,	
Basisschool	Joannes	XXIII	en	De	Schakel	kregen	vocale	lessen	in	groep	3	en	instrumentale	lessen	in	
groep	4.	Een	jaar	later	werd	het	project	uitgebreid	naar	groep	5	en	in	2013	sloten	ook	de	Cleophas,	
Mattheusschool	en	OBO	de	Watertoren	zich	aan.	Sinds	2014	zijn	álle	basisscholen	uit	de	wijk	
aangesloten	bij	de	muzieklessen	van	de	MuziekRoute.	En	sinds	2014	worden	de	muzieklessen	óók	
gegeven	in	de	groepen	6,	7	en	8.	De	MuziekRoute	is	een	initiatief	dat	tot	stand	is	gekomen	in	een	
nauwe	samenwerking	met	de	Brede	School	Overvecht	(BSO),	het	Utrechts	Centrum	voor	de	
Kunsten	(UCK),	TivoliVredenburg	en	het	Rosa	Ensemble.		

Een	klein	wonder	lijkt	geschied	want	het	is	allesbehalve	voor	de	hand	liggend	dat	kinderen	uit	
Overvecht	de	kans	krijgen	om	bijvoorbeeld	een	viool,	cello	of	trompet	te	leren	bespelen.	In	deze	wijk	
leven	naar	verhouding	veel	kinderen	van	allochtone	herkomst	waarbij	een	groot	percentage	van	
oorsprong	uit	Noord-Afrika	afkomstig	is	en	een	Islamitische	achtergrond	heeft.	Het	welvaartsniveau	
van	relatief	veel	kinderen	in	Overvecht	is	lager	dan	bij	leeftijdsgenoten	in	de	rest	van	de	stad.	Juist	
voor	deze	kinderen	is	het	belangrijk	dat	zij	kansen	krijgen	die	zij	niet	van	huis	uit	mee	krijgen.	Onder	
andere	de	kans	om	zich	door	middel	van	muziek	te	ontwikkelen.	

“Het	onderzoek	naar	de	effecten	van	muzikale	training	is	nog	in	volle	gang	en	zal	de	komende	jaren	
nog	meer	licht	werpen	op	de	invloed	van	muziek	op	hersenontwikkeling.	De	belangrijkste	conclusies	
kunnen	reeds	worden	getrokken.	Zelf	muziek	maken	heeft	aanzienlijk	meer	impact	dan	passief	
luisteren	naar	muziek.	Door	de	invloed	op	de	ontwikkeling	van	het	auditieve	systeem	raakt	muzikale	
training	bij	kinderen	aan	primaire	functies	als	luisteren,	taalverwerving,	leesvaardigheid	en	
emotionele	intelligentie.	Zingen	en	muziek	maken	is	een	instrument	voor	de	ontwikkeling	van	jonge	
hersenen.”		

Bron:	Wat	muziek	doet	met	kinderhersenen,	Mark	Mieras	in	opdracht	van	het	Jeugd	Cultuurfonds.	
Mark	Mieras	is	fysicus	en	wetenschapsjournalist,	gespecialiseerd	in	hersenonderzoek.	

	
Breed	draagvlak,	solide	samenwerkingsverband	
In	de	afgelopen	jaren	is	het	gelukt	om	een	breed	draagvlak	te	krijgen	bij	de	schooldirecties	én	
leerkrachten	voor	de	MuziekRoute.	Steeds	meer	leerkrachten	geven	aan	ook	graag	zelf	weer	een	rol	
te	willen	vervullen	bij	de	muziekles	en	sinds	het	schooljaar	2016-2017	zijn	zeven	scholen	aan	de	slag	
gegaan	met	de	deskundigheidsbevordering	van	de	leerkrachten,	getraind	en	gecoacht	door	de	
muziekdocenten	van	de	MuziekRoute.		

De	MuziekRoute	is	een	partnerschap	tussen	de	Brede	School	Overvecht,	TivoliVredenburg	en	het	
Rosa	Ensemble.	Het	is	een	solide	samenwerkingsverband	waarbij	de	partners	gezamenlijk	de	
verantwoordelijkheid	dragen	voor	de	artistieke,	pedagogisch/didactische	en	organisatorische	
aspecten	van	de	MuziekRoute.	Zij	voelen	zich	allen	verantwoordelijk	voor	de	uitvoering	en	
continuïteit	–	inclusief	de	adequate	financiering	–	van	het	project.	Eens	in	de	drie	jaar	stelt	
TivoliVredenburg	het	podium	van	de	grote	zaal	beschikbaar	voor	de	slotpresentaties	van	de	
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leerlingen.	Het	Rosa	Ensemble	begeleidt	deze	slotpresentaties	in	TivoliVredenburg	én	Zimihc	
Stefanus	in	de	tussenliggende	jaren.		

Alle	partners	ondersteunen	de	MuziekRoute	met	hun	expertise	en	staan	de	organisatie	bij	in	raad	en	
daad	bij	het	realiseren	van	haar	doelstellingen.		

	

3.	Missie,	visie	en	doelstellingen	

Het	is	de	missie	van	de	MuziekRoute	om	kinderen	die	muziekles	hebben	uit	te	dagen	om	hun	eigen	
muzikale	verhaal	te	vertellen	en	zichzelf	te	laten	horen	en	zien.	Ze	worden	ook	gestimuleerd	samen	
een	muzikaal	verhaal	te	vertellen.	De	kinderen	ervaren	vrijheid,	plezier	en	de	kick	van	samen	muziek	
maken.	Ze	komen	in	een	muzikale	flow.	Even	lijkt	de	tijd	stil	te	staan.	De	concentratie	en	focus	is	
groot	en	samen	zijn	ze	sterk.	In	de	MuziekRoute	ervaren	kinderen	de	veiligheid	om	zichzelf	te	laten	
zien.	Kinderen	die	in	de	klas	in	de	zaakvakken	soms	minder	presteren	blijken	plotseling	talent	voor	
muziek	te	hebben.	Ze	voelen	zich	verbonden	met	elkaar,	trots,	gezien	en	gehoord.	Ze	voelen	zich	
eigenaar	van	de	muziek,	die	ze	samen	maken.	De	kinderen	leren	(muzikale)	focus	en	hun	eigen	
fantasie	vorm	te	geven.	Ze	leren	dat	muziek	vraagt	dat	ze	zich	concentreren,	met	aandacht	aanwezig	
zijn	en	doorzettingsvermogen	nodig	hebben	om	de	vaardigheden	onder	de	knie	te	krijgen.	Ze	leren	
ook	wat	het	betekent	om	samen	te	werken.	Wat	het	betekent	als	je	goed	en	oprecht	luistert	naar	de	
ander.	Een	dat	iedereen	verschillend	is	en	een	eigen	rol	heeft.	Dat	je	met	een	gemeenschappelijk	
doel	samen	kan	gaan	‘vliegen’.	Ze	leren	om	hun	eigen	stem	te	laten	horen	in	een	groter	geheel.	

Het	is	onze	visie	dat	creatief	leren	aan	de	basis	staat	van	kwalitatief	goed	muziekonderwijs.	Daarmee	
sluit	de	MuziekRoute	aan	bij	de	Vreedzame	School,	het	onderwijsconcept	dat	op	alle	scholen	in	de	
wijk	Overvecht	wordt	gehanteerd.	Beide	programma’s	dragen	bij	aan	een	sociaal-positieve	en	veilige	
leer-	en	leefomgeving.	Dat	wil	zeggen:	een	omgeving	waarin	kinderen	het	door	hen	zelf	
vormgegeven	materiaal	durven	presenteren.	Daaraan	draagt	ook	de	muzikale	vakspecialist	bij.	
Stimulerende	creatieve	werkvormen	bieden	ruimte	aan	kinderen	en	jongeren	om	te	onderzoeken,	
creëren	en	vormgeven.	Leerlingen	leren	zelfstandig	en	in	samenwerking	met	anderen	keuzes	te	
maken	en	worden	daardoor(mede)	eigenaar	van	zowel	het	proces	als	resultaat.	Een	proces	waarin	
ze	flexibel,	reflectief	en	verantwoordelijk	leren	zijn.	

Het	is	de	ambitie	van	de	MuziekRoute	bij	te	dragen	aan	‘Overvecht	Muziekwijk’.	Een	ambitie	die	acht	
jaar	geleden	als	droom	werd	geuit	door	de	schooldirecties.	Met	de	MuziekRoute	is	een	goede	basis	
gelegd.	Alle	kinderen	die	in	Overvecht	naar	school	gaan	worden	bereikt	en	daarmee	75%	van	de	
gezinnen	die	in	Overvecht	wonen.	De	MuziekRoute	wil	meegroeien	met	de	leerlingen	en	ook	
jongeren	en	volwassenen	de	kans	bieden	(samen)	muziek	te	maken.	Met	als	basis	de	muzikale	
genres	van	hun	eigen	voorkeur	en	als	verrijking	de	verbinding	tussen	de	genres	en	het	stimuleren	
van	de	eigen	creatieve	vermogens.	Muziek	als	bindend	middel	in	een	wijk	waar	verbinding	nodig	is	
om	de	leefbaarheid	en	veiligheid	te	vergroten.		

Methodiek	
Creatief	leren	zoals	dat	binnen	de	MuziekRoute	wordt	toegepast,	werd	als	nieuwe	vorm	van	
muziekeducatie	circa	vijftien	jaar	geleden	in	Nederland	geïntroduceerd	en	vindt	zijn	oorsprong	aan	
de	Guildhall	School	of	Music	&	Drama	in	Londen,	waar	al	in	de	jaren	tachtig	geëxperimenteerd	werd	
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met	niet-formele	vormen	van	muziekonderwijs.	De	MuziekRoute	is	gebaseerd	op	de	basisprincipes	
van	dit	zogenoemde	Creative	Music	Making	(CMM)	maar	plaatst	deze	manier	van	werken	in	een	
volledig	nieuwe	context.	De	oorspronkelijke	toepassing	van	CMM	richt	zich	op	het	samenspel	en	het	
vervaardigen	van	composities.	De	MuziekRoute	zet	CMM	óók	in	voor	het	aanleren	van	
instrumentale	vaardigheden.	Zo	worden	de	leerlingen	in	eerste	instantie	uitgedaagd	om	
spelenderwijs	het	muziekinstrument	te	ontdekken	en	wordt	hun	verbeeldingskracht	zo	gestimuleerd	
dat	zij	leren	komen	tot	klankontwikkeling.	De	ervaring	leert	dat	het	enthousiasme	dat	daardoor	
ontstaat,	maakt	dat	de	leerling	behoefte	krijgt	om	ook	de	ambachtelijke	aspecten	van	het	bespelen	
van	het	instrument	onder	de	knie	te	krijgen.	Deze	motivatie	helpt	bij	de	discipline	die	nodig	is	om	
een	instrument	goed	te	leren	bespelen.	Door	deze	insteek	ontstaat	een	vorm	van	muziekonderwijs,	
die	door	de	leerling	gestuurd	wordt	en	die	niet	gebaseerd	is	op	een	vastomlijnd	leerplan	of	
methodiek.	

Muziekonderwijs	op	elf	scholen	
De	MuziekRoute	geeft	muziekonderwijs	op	elf	scholen	voor	primair	onderwijs	in	Overvecht.	De	
groepen	3	tot	en	met	8	krijgen	gedurende	twintig	weken	per	schooljaar	les	van	muziekvakdocenten.	
De	lessen	starten	in	groep	3	met	vocaal	en	algemeen	muziekonderwijs.	Vanaf	groep	5	krijgen	
leerlingen	les	op	instrumenten.	Ze	kunnen	kiezen	uit	klarinet,	trompet,	viool,	cello	en	slagwerk.	Van	
een	aantal	scholen	krijgen	de	leerlingen	ook	in	groep	6	instrumentaal	onderwijs.	Na	de	
instrumentale	lessen	krijgen	de	leerlingen	tot	en	met	groep	8	weer	vocaal	en	algemeen	
muziekonderwijs.	Twee	keer	per	jaar	kunnen	de	kinderen	zich	presenteren	voor	publiek:	voor	de	
kerstvakantie	op	de	school,	in	het	voorjaar	in	Zimihc	Theater	Stefanus	in	de	wijk.	Eens	in	de	drie	jaar	
worden	deze	laatste	concerten	gegeven	in	de	Grote	Zaal	van	TivoliVredenburg.	Zodat	de	leerlingen	
twee	maal	gedurende	de	basisschooltijd	de	kans	krijgen	om	op	dat	prachtige	podium	op	te	treden.	
Met	de	concerten	in	de	wijk	maken	we	het	voor	de	ouders	van	de	leerlingen	van	de	MuziekRoute	
mogelijk	om	het	optreden	van	hun	kind	bij	te	wonen.	De	ervaring	leert	dat	de	drempel	om	naar	
TivoliVredenburg	af	te	reizen	voor	veel	ouders	een	hoge	is.	

Per	jaar	nemen	gemiddeld	1500	leerlingen	deel	aan	de	MuziekRoute,	waarvan	circa	350	leerlingen	
instrumentale	lessen	krijgen.	Er	zijn	68	groepen	en	1427	lessen.	Het	totaal	aantal	presentaties	was	
vorig	schooljaar	76.			

Zang	en	bewegen	
De	Brede	School	Overvecht	stelt	budget	beschikbaar	om	aan	de	kleutergroepen	van	de	
deelnemende	scholen	een	korte	serie	van	negen	muzieklessen	te	geven.	Tijdens	de	laatste	les	wordt	
een	concertje	gegeven	voor	de	ouders	van	de	leerlingen.	Deze	lessen	worden	gegeven	door	de	
zangdocenten	van	de	MuziekRoute	en	bereiden	de	kinderen	voor	op	de	muzieklessen	van	de	
MuziekRoute.	Creativiteitsontwikkeling	staat	ook	in	deze	lessen	centraal.	
	
Per	jaar	nemen	gemiddeld	875	leerlingen	deel	aan	de	lessen	Zang	en	bewegen.	Er	zijn	35	groepen	en	
315	lessen.		

	
Buitenschools	
Sinds	schooljaar	2016-2017	is	een	lang	gekoesterde	wens	in	vervulling	gegaan.	Leerlingen	die	na	de	
lessen	in	groep	5/6	door	willen	op	het	instrument	krijgen	hiertoe	de	mogelijkheid	na	schooltijd.	Deze	
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lessen	zijn	voor	de	leerlingen	zo	goed	als	gratis	(Twintig	euro	bijdrage	op	jaarbasis	voor	
snaren/rieten	en	boekjes).	De	leerlingen	krijgen	een	instrument	in	bruikleen	van	de	MuziekRoute,	de	
lessen	sluiten	aan	op	de	schooltijden	en	worden	verspreid	over	de	wijk	bij	verschillende	scholen	
aangeboden.	Er	zijn	circa	vijftig	leerlingen	die	momenteel	van	dit	aanbod	gebruikmaken.	In	februari	
2019	is	het	aanbod	uitgebreid	met	keyboard,	ud,	Arabische	zang	en	rap.	Met	deze	uitbreiding	wordt	
verwacht	dat	het	bereik	zal	toenemen.	

MuziekRoute	Ensemble	
Leerlingen	van	de	MuziekRoute	kunnen	samenspelen	in	het	MuziekRoute	ensemble.	Het	ensemble	
repeteert	in	drie	vakantieperiodes:	voorjaar-,	mei-	en	herfstvakantie.	Dagelijks	komen	leerlingen	van	
verschillende	scholen	en	met	verschillende	instrumenten	samen	in	een	schoolgebouw	om	muziek	te	
maken	en	te	bedenken.	Ze	worden	hierin	bijgestaan	door	de	artistiek	coördinator,	docenten	van	de	
MuziekRoute	en	stagiairs.	Aan	de	hand	van	een	thema	gaan	zij	op	onderzoek	uit	en	laten	zich	
inspireren	zelf	ritmes	en	melodieën,	liedteksten	en	gedichten	te	bedenken	De	projectweek	wordt	
telkens	afgesloten	met	een	concert	voor	de	ouders	en	overige	belangstellenden.	Tijdens	de	
projectweek	in	de	meivakantie	spelen	musici	van	het	Rosa	Ensemble	mee.	Dit	is	voor	zowel	de	
leerlingen	als	de	musici	heel	inspirerend.		

Per	jaar	nemen	gemiddeld	50	leerlingen	deel	aan	de	Muziek	na	school	lessen.	Zij	krijgen	38	lessen	en	
geven	gedurende	het	jaar	circa	3	optredens.	Het	totaal	aantal	lessen	is	380	en	totaal	aantal	
presentaties	is	15.		Het	ensemble	heeft	drie	projectperiodes,	per	periode	nemen	circa	20	leerlingen	
deel.	Zij	geven	per	periode	drie	concerten.	

Marketing	en	PR	
De	MuziekRoute	zet	Facebook	en	de	website	in	als	communicatiemiddel	gericht	op	
scholen/leerkrachten,	het	werkveld	en	overige	belangstellenden.	De	communicatie	met	de	
leerlingen	en	de	ouders	verloopt	voor	een	groot	deel	via	de	deelnemende	scholen	en	op	onderdelen	
wordt	dit	rechtstreeks	vanuit	de	MuziekRoute	opgepakt.	Bijvoorbeeld	door	middel	van	flyers	die	
worden	ingezet	voor	het	werven	van	leerlingen	voor	de	naschoolse	activiteiten.	Voor	de	
slotpresentaties	wordt	de	regionale	pers	uitgenodigd.	Zij	plaatsen	vooraankondigingen	en	U	in	de	
Wijk	Overvecht	(onderdeel	van	RTV	Utrecht)	maakt	met	vrijwilligers	beeldreportages.	
Als	De	Muziekroute	in	de	toekomst	een	bredere	rol	als	expertisecentrum	gaat	spelen	worden	de	
activiteiten	op	het	gebied	van	marketing	en	PR	uiteraard	mee	uitgebreid.	
	
Op	de	website	van	de	MuziekRoute	en	via	Facebook	wordt	veel	informatie	gedeeld,	waaronder	
filmpjes	en	foto’s:	www.muziekroute.nl	of	www.facebook.com/MuziekRoute	

	

4.	Toekomstperspectief	

De	verzelfstandiging	van	de	MuziekRoute	maakt	het	mogelijk	om	met	een	nieuw	perspectief	naar	de	
eigen	rol	in	de	toekomst	te	kijken.	Het	is	de	ambitie	om	de	opgebouwde	expertise	breder	in	te	
zetten	en	bij	te	dragen	aan	een	toename	van	muzikale	activiteiten	in	de	wijk	Overvecht.	Onze	
specifieke	kennis	op	het	gebied	van	CMM	willen	we	ook	regionaal	en	landelijk	inzetten.	
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Doorgroeien	naar	het	voortgezet	onderwijs	
	

De	MuziekRoute-leerlingen	die	naar	de	middelbare	school	gaan	kunnen	onderdeel	blijven	
van	de	MuziekRoute	doordat	ze	muziekles	na	schooltijd	bij	de	MuziekRoute	kunnen	blijven	
volgen.	Met	leeftijdgenoten	en	met	instrumenten	en	genres	die	passen	bij	hun	muzikale	
voorkeuren.	Het	wordt	voor	jongeren	mogelijk	om	bij	de	MuziekRoute	zich	te	ontwikkelen	
als	rapper,	DJ,	in	bandjes	te	spelen,	instrumentarium	te	kiezen	afkomstig	vanuit	hun	eigen	
culturele	achtergrond.		

Een	rol	voor	de	ouders	/	grotere	ouderbetrokkenheid	
	

De	ouders	van	de	MuziekRoute-leerlingen	willen	we	een	grotere	rol	geven.	We	zien	de	
ouders	als	belangrijke	partner	in	het	muziekonderwijs	en	in	dialoog	willen	we	onderzoeken	
wat	hun	rol	als	ouder	kan	zijn.	We	willen	onderzoeken	hoe	we	ouders	van	verschillende	
scholen	met	elkaar	kunnen	verbinden.	Zoals	we	ook	de	leerlingen	van	verschillende	scholen	
met	elkaar	verbinden	omdat	zij	in	de	naschoolse	ensembles	samenspelen.	We	willen	muziek	
als	bindend	middel	inzetten	om	de	leefbaarheid	in	de	wijk	te	vergroten	doordat	er	een	
netwerk	ontstaat	van	ouders	die	met	elkaar	in	contact	staan	en	zich	om	elkaar	bekommeren.	
Omdat	ze	betrokken	zijn	bij	het	muziekonderwijs	van	hun	kind	en	omdat	ze	zelf	participeren	
door	met	elkaar	muziek	te	maken	en	te	beleven.		

Brede	inzet	expertise	

Niet	eerder	dan	voor	de	oprichting	van	de	MuziekRoute	werd	creative	music	making	in	deze	
vorm	en	omvang	aangewend	voor	instrumentaal	onderwijs	en	toegepast	binnen	de	context	
van	structureel	muziekonderwijs.	Dat	maakt	de	MuziekRoute	uniek.	Deze	expertise	willen	
we	op	nationaal	niveau	delen	met	huidige	en	toekomstige	generaties	muziekdocenten	en	
musici.	Deze	ambitie	willen	we	vormgeven	samen	met	TivoliVredenburg	en	de	Joint	Master	
´New	Audiences	and	Innovative	Practice	van	het	Prins	Claus	Conservatorium	(Groningen),	het	
Koninklijk	Conservatorium	(Den	Haag),	the	Royal	Conservatoire	Stockholm	en	de	Iceland	
Academy	of	the	Arts.	Binnen	deze	Joint	Master	wordt	veel	aandacht	gegeven	aan	creative	
music	making	en	deze	sluit	daarmee	goed	aan	bij	de	werkwijze	van	de	MuziekRoute.	

De	expertise	en	inzet	van	de	MuziekRoute	wordt	nu	alleen	in	de	wijk	Overvecht	benut.	Afhankelijk	
van	de	ontwikkelingen	in	de	stad	die	teweeg	worden	gebracht	door	het	verdwijnen	van	het	UCK	in	
augustus	2019,	wil	de	MuziekRoute	de	mogelijkheid	openhouden	om	kennis	en	faciliteiten	vanuit	de	
MuziekRoute	breder	voor	de	stad	in	te	zetten,	zowel	voor	het	primair	onderwijs	als	ook	in	de	vrije	
tijd.	Mocht	hier	een	leemte	ontstaan	en	ons	deze	rol	geboden	en	gegund	worden.	
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5.	Organisatie	

Bestuur	
De	MuziekRoute	is	een	stichting	volgens	het	bestuur-directiemodel.	Het	bestuur	van	de	
MuziekRoute	bestaat	uit	Saskia	van	de	Ree	–voorzitter-,	Tynke	Hiemstra	en	Arjen	Scholten.	Wij	
houden	plaatsen	in	het	bestuur	gereserveerd	voor	mensen	met	een	(bi-)culturele	achtergrond,	
passend	bij	de	bevolkingsgroep	van	Utrecht	Overvecht	en	gaan	openbare	wervingsmiddelen	
inzetten.	Het	bestuur	onderschrijft	de	Governance	Code	Cultuur,	Code	Culturele	Diversiteit	en	Fair	
Practice	Code.	

Team	en	ondersteunende	taken	
De	staf	van	de	MuziekRoute	bestaat	uit	een	algemeen	directeur,	artistiek	coördinator	en	twee	
projectmedewerkers	die	als	freelancer	en	parttime	aan	de	organisatie	zijn	verbonden.	Een	team	van	
18	professionele	muziekdocenten	verzorgt	op	freelance	basis	de	lessen	tijdens	en	na	schooltijd.		
	
Voor	het	opstellen	van	de	jaarrekening,	het	begeleiden	van	het	traject	met	de	accountant	en	
algemene	advieswerkzaamheden	wordt	een	administratiekantoor	ingehuurd.	

De	Stichting	MuziekRoute	zal	de	ANBI-status	aanvragen.			

De	MuziekRoute	heeft	een	kantoor	in	Overvecht,	dat	gevestigd	is	in	het	schoolgebouw	van	de	
Mattheusschool.	

	

Het	team	van	de	MuziekRoute	bestaat	uit:	

Ruben	Drenth,	docent	trompet;	Maya	Sjoerdsma,	docent	klarinet;	Indra	Kartodirdjo	en	Annabel	van	
Veen,	docent	viool;	Rinske	Bosma	en	Winde	Reijnders,	docent	cello;	Rachid	Khelifi	en	Mees	Siderius,	
docent	slagwerk;	Anne	Don,	Ruth	Elings,	Daan	den	Hertog,	Lucienne	Lardenoye,	Luana	Soro,	Lisanne	
Vermeulen,	docent	zang.		

Algemeen	directeur:	Marga	Wobma-Helmich	(marga@muziekroute.nl/	06-48854574)	
Artistiek	coördinator:	Peter	Sambros	(peter@muziekroute.nl)	
Projectmedewerkers:	Katharina	Hegge	en	Jannemarie	Swartsenburg	
Vrijwilligers:	Hendrik	van	der	Heide	en	Tonny	van	der	Heide	

	

6.	Monitoring	en	evaluatie	
De	monitoring	en	evaluatie	kent	verschillende	niveaus.	Het	Kernteam	van	de	Brede	School	-waarin	
alle	schooldirecties	vertegenwoordigd	zijn-	evalueert	de	samenwerking	en	behaalde	resultaten	
binnen	zijn	tweemaandelijkse	overleg.	Daarnaast	vinden	halverwege	en	aan	het	eind	van	het	
schooljaar	evaluatiegesprekken	plaats	tussen	de	schooldirecties	en	projectleiding	van	de	
MuziekRoute.		De	leerlingen	geven	hun	input	aan	het	eind	van	het	schooljaar	tijdens	de	evaluatieles	
waarmee	het	MuziekRoute	jaar	wordt	afgesloten.	Ook	met	de	muziekvakdocenten	en	instrumentale	
docenten	vinden	evaluatiegesprekken	plaats.	Van	alle	gesprekken	worden	verslagen	gemaakt	en	
afspraken	worden	vastgelegd	en	opgenomen	in	het	jaarwerkplan.	
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Alle	leerkrachten	hebben	aan	het	begin	van	het	muzikale	schooljaar	een	gesprek	met	hun	
muziekvakdocent	waarin	afspraken	worden	gemaakt	over	de	samenwerking	en	lesinhouden.	
Halverwege	het	schooljaar	is	er	gelegenheid	om	wederom	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan	mits	hier	
door	één	of	beide	partijen	behoefte	aan	is.	De	input	van	de	leerkrachten	over	de	gegeven	lessen	
maakt	onderdeel	uit	van	het	evaluatiegesprek	tussen	schooldirectie	en	projectleiding.		

Met	TivoliVredenburg	en	het	Rosa	Ensemble	vindt	een	aantal	voortgangsgesprekken	op	jaarbasis	
plaats	met	na	afloop	van	de	optredens	in	TivoliVredenburg	een	grote	evaluatie.	Op	basis	van	alle	
input	uit	de	verschillende	evaluaties	worden	doorlopend	aanpassingen	gedaan.		

De	MuziekRoute	maakt	deel	uit	van	het	lerend	netwerk	Creatief	Vermogen	Utrecht.	Deelname	aan	
dit	netwerk	levert	niet	alleen	veel	kennisuitwisseling	maar	maakt	ook	dat	de	MuziekRoute	onderdeel	
is	van	het	culturele	leven	in	de	stad	Utrecht.		

	

7.	Financiën	

Voor	de	periode	1	augustus	2019-31-	31	juli	2020	zijn	de	kosten	begroot	op	€	351.670.	De	eigen	
inkomsten	bedragen	€	171.913,-.		

De	subsidie	van	de	Gemeente	Utrecht,	de	bijdrage	vanuit	Creatief	Vermogen	Utrecht	en	de	
inkomsten	van	fondsen	bedragen	tezamen	€	180.000,-	

Subsidie	van	de	Gemeente	Utrecht	
De	Gemeente	Utrecht	heeft	toegezegd	de	verzelfstandiging	van	de	MuziekRoute	mogelijk	te	maken	
met	een	overbruggingssubsidie	van	€	81.000	voor	de	periode	1	juli	2019-31	december	2020.	Na	deze	
overbruggingsperiode	ambieert	de	MuziekRoute	een	aanvraag	te	doen	voor	financiering	binnen	de	
Cultuurnota	2021-2024.	

Prognose	fondsenwerving	
Met	een	aantal	fondsen	is	een	goede	relatie	opgebouwd	waardoor	het	de	afgelopen	jaren	mogelijk	
was	de	MuziekRoute	op	het	kwaliteitsniveau	te	krijgen	waar	het	nu	is,	met	een	bereik	van	ca.	1500	
leerlingen	tijdens	schooltijd	en	ca.	70	leerlingen	na	schooltijd.	Een	aantal	fondsen	heeft	aangegeven	
hun	bijdragen	te	willen	afbouwen	of	stop	te	zullen	zetten	om	te	voorkomen	dat	hun	investeringen	in	
de	MuziekRoute	een	structureel	karakter	krijgen.	Een	aantal	fondsen,	waaronder	het	Jeugdfonds	
Sport	en	Cultuur,	Wham	en	Sec,	heeft	aangegeven	de	MuziekRoute	ook	in	de	komende	jaren	te	
willen	blijven	ondersteunen.	De	algemeen	directeur	heeft	ruime	ervaring	in	fondswerving	en	ziet	
mogelijkheden	om	in	de	toekomst	nieuwe	fondsen	aan	de	MuziekRoute	te	binden.	Ook	het	opzetten	
van	een	kring	met	particulier	begunstigers	en	het	incidenteel	inzetten	van	crowdfunding	behoort	tot	
de	mogelijkheden.	

Toelichting	op	de	begroting	

Kosten	
De	honoraria	voor	de	muziekvakdocenten	zijn	in	het	schooljaar	2018-2019	licht	gestegen.	Ook	in	het	
schooljaar	2019-2020	zal	het	tarief	stijgen	waardoor	de	kosten	voor	het	uitvoerend	personeel	
toenemen.	De	gehanteerde	tarieven	voor	2019-2020,	zijnde	€	42	per	uur	lestarief	en	€	30	per	uur	
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taaktarief,	sluiten	beter	dan	de	huidige	tarieven	aan	bij	de	landelijke	ontwikkelingen	in	het	kader	van	
de	Fair	Practice	Code.		

De	kosten	van	de	staf	stijgen	doordat	de	projectmedewerkers	niet	in	loondienst	van	de	Stichting	
komen	maar	als	freelancers	ingehuurd	worden.	Omdat	de	hoofdactiviteit	van	de	MuziekRoute	het	
verlenen	van	onderwijs	aan	het	jonge	kind	is,	zijn	de	inkomsten	van	de	Stichting	niet	belast	met	
BTW.	De	stichting	kan	daardoor	ook	geen	BTW	terugvorderen.	Dit	heeft	met	name	effect	op	de	
kosten	van	de	staf	waar	de	BTW	kosten	ruim	€	26.000	bedragen.	Op	de	totale	begroting	betreft	het	
ruim	€	50.000.	

Inkomsten	
De	huidige	tariefstelling	van	de	MuziekRoute	van	het	UCK	maakt,	dat	de	kosten	van	de	MuziekRoute	
voor	de	scholen	ver	uitstijgen	boven	de	ontvangen	gemeentelijke	subsidie	en	Prestatieboxgelden	
van	OC&W.	Dit	is	in	toenemende	mate	een	knelpunt	voor	de	scholen.	Bij	ongewijzigde	tarieven	
wordt	de	MuziekRoute	voor	een	aantal	scholen	onbetaalbaar.	Voor	het	schooljaar	2019-2020	geld	
dat	er	een	beperkte	verlaging	van	de	tarieven	mogelijk	is	en	dat	na	de	feitelijke	start	van	de	nieuwe	
organisatie	de	middelen	geworven	gaan	worden	om	vanaf	het	schooljaar	2020-2021	de	tarieven	
verder	te	kunnen	verlagen.	

De	inkomsten	uit	de	Impulsregeling	Muziek	die	door	het	Fonds	voor	Cultuurparticipatie	beschikbaar	
is	gesteld	aan	scholen	voor	primair	onderwijs	zijn	vanaf	2019-2020	minder	ten	opzichte	van	
afgelopen	drie	jaar.	In	het	schooljaar	2018-2019	volgen	zes	scholen	het	traject	in	het	kader	van	de	
Impulsregeling,	in	2019-2020	en	2020-2021	nog	één	school.	De	andere	scholen	sluiten	het	traject	dit	
schooljaar	af.	

	


