
Wij zijn Stichting Leerorkest Drechtsteden. 

Voor de basisscholen in de Drechtsteden 

verzorgen wij instrumentaal 

muziekonderwijs onder schooltijd voor de 

groepen 5 tot en met 8. Door kinderen een 

instrument te leren bespelen en samen te 

laten spelen in een echt symfonieorkest, 

dragen we bij aan de ontwikkeling van 

sociale, veerkrachtige, fantasierijke jonge 

mensen.

muziek is een verrijking
van je leven

daar heeft elk kind recht op

wie we zijn en wat we doen
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Musiceren ondersteunt de ontwikkeling van 

sleutelvaardigheden als luisteren, lezen en rekenen en 

stimuleert de emotionele intelligentie. 2

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat muziek 

maken integratie bevordert, sociaal gedrag verbetert, 

de intelligentie stimuleert, schoolprestaties bevordert 

en concentratieproblemen vermindert. 3

Hoe dat werkt 

wordt kort en goed 

uitgelegd in deze 

animatie ‘How 

playing an

instrument benefits 

your brain’. 4

Wat je hoort als je luistert naar muziek is tot geluid 

getransformeerde wiskunde, die onmiddellijk de ziel 

raakt, alsof zij herkend wordt door de ziel, alsof 

wiskunde, muziek en de ziel van dezelfde aard zijn. 5

Zie bijlage IV voor de wetenschappelijke bronnen ter 

onderbouwing. In bijlage II zijn enkele verhalen van 

ervaringsdeskundigen opgenomen.

Wij weten dat een kind opgroeit tot een sociaal, 

veerkrachtig en fantasierijk volwassen mens, als het de 

kans krijgt zich breed te ontwikkelen.

Muziek levert een krachtige, drievoudige bijdrage aan 

die ontwikkeling:

1. muziek maakt slim, omdat het de cognitieve 

intelligentie stimuleert

2. een instrument leren bespelen maakt extra slim, 

omdat het de motoriek, concentratie en discipline 

verbetert

3. en de zorg voor materiaal, het samen spelen en 

samen groeien maakt extra, extra slim, omdat het 

sociaal gedrag ontwikkelt

Dáárom is het onze ambitie dat ieder kind in de 

Drechtsteden de rijkdom van muziek en de sensatie van 

muziek maken leert kennen.

wat dat betreft lijkt muziek 
maken op wiskunde bedrijven. er 
geeft niets zóveel voldoening als 

het moment waarop je zeker weet 
dat het klopt. k-tjing! 

alles past perfect! 1

waarom we doen

wat we doen
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hoe we dat doen (en wat daar 

allemaal bij komt kijken) 1/2
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Voor grote uitvoeringen kunnen de Leerorkesten van 

een school worden samengebracht. Voor evenementen 

in de Drechtsteden worden kinderen van de 

verschillende deelnemende scholen gevraagd samen te 

spelen in een gelegenheidsformatie.Een deelnemende school (zie bijlage I) kiest ervoor dat 

vanaf groep 5 alle kinderen een uur per week 

instrumentaal muziekonderwijs krijgen. Na verloop van 

tijd zijn er op school dus vier Leerorkesten actief. De 

lessen worden ingeroosterd, er worden oefenruimtes in 

de school gemaakt en een opslagruimte voor de 

instrumenten. 

Aan het begin van het schooljaar verzorgen de 

muziekdocenten van het Leerorkest een demonstratie 

van de instrumenten en mogen de kinderen kiezen welk 

instrument ze willen leren bespelen. Zo worden er dan 

groepjes per instrument gevormd. Iedere 

instrumentgroep heeft een eigen muziekdocent. 

Wekelijks komen de muziekdocenten naar de school om 

te oefenen met de kinderen. Behalve bespelen, leren de 

kinderen ook het instrument te verzorgen. Elke vierde 

week komen alle instrumentgroepjes bij elkaar in een 

grote ruimte in de school om een orkestrepetitie te 

houden onder leiding van de dirigent. Zo wordt er 

toegewerkt naar een uitvoering per Leerorkest voor 

ouders, docenten en belangstellenden.



hoe we dat doen (en wat daar 

allemaal bij komt kijken) 2/2
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We organiseren ons voor de lange termijn, we willen een 

organisatie zijn waarop te rekenen valt en dat is leidend 

in de overeenkomsten die we aangaan met de scholen 

en met de medewerkers. Dus, heldere afspraken, eerlijke 

beloning en aangesloten blijven in de wil om het steeds 

beter te maken. Dat vergt veel energie èn heeft een 

aanstekelijk effect. We zijn nu drie jaar in touw en zien 

het vliegwiel werken.

Met een minimum aan overhead, veel vriendendiensten, 

een vierkoppig onbezoldigd bestuur en een coördinator 

houden we de groeiende organisatie draaiend. Tot nu 

toe ‘schrapen’ we de financiering van de operatie bij 

elkaar met de vaste bijdragen van de scholen en 

incidentele bijdragen vanuit gemeentelijke en private 

fondsen. Maar onze operatie groeit met twee scholen 

per jaar en we zijn ons zeer bewust dat het op termijn 

niet houdbaar is om zo onze beloften te kunnen blijven 

nakomen.

Het ontbreekt ons niet aan support binnen en buiten de 

Drechtsteden. Daar getuigt ook ons comité van 

aanbeveling van en daar zijn we verguld mee. We 

aarzelen niet de hulp van de leden in te roepen om het 

voortbestaan van Stichting Leerorkest Drechtsteden 

veilig te stellen!

Mensen maken de organisatie (zie bijlage III). Met een 

ploeg van 17 professionele muziekdocenten wordt er les 

gegeven aan 513 leerlingen op acht deelnemende 

scholen. Met elkaar zorgen zij dat het rooster wekelijks 

draait en dat onze ambities geborgd worden in de 

lessen. Onze leerlijn is hierin leidend en de basis voor 

evaluaties en bijsturing. De muziekdocenten en onze 

directeur operatie gaan een langdurige verbinding aan 

met de groepsdocenten en de schoolleiding in hun 

gemeenschappelijke zorg voor de brede ontwikkeling 

van het kind.

We leunen op de vriendendiensten van vijf specialisten/ 

instrumentenmakers voor het onderhoud van de 203 

instrumenten die nu zijn ingezet. Om in de vraag te 

voorzien hebben we instrumenten in bruikleen, soms 

wordt ons een instrument geschonken en we schaffen ze 

aan uit eigen fondsen. Een eigen opslagdepot met 

werkplaats is inmiddels noodzaak.

We zijn altijd alert op kansen om ons bereik te vergroten 

en onze aanpak verder te professionaliseren. We 

onderhouden hiertoe actief onze relaties en gaan 

samenwerkingen aan met partijen in de Drechtsteden 

en de diverse experts in het veld (zie bijlage V).



De partners maken heldere samenwerkingsafspraken 

om de komende 10 jaar gezamenlijk te investeren in 

integraal werken: doorgaande lijnen, soepele 

overgangen en sterke schakels. Er worden koppelingen 

aangebracht met de aanpak van laaggeletterdheid, 

armoedebestrijding, muziekonderwijs, gezondheid en 

leefstijl.

Uitgangspunt is dat kinderen zo lang mogelijk deel 

uitmaken van heterogene groepen, zodat kinderen met 

verschillende achtergronden van en met elkaar leren en 

leren omgaan met verschillen in een groep.

Extra aandacht wordt besteed aan de essentiële 

betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van 

het kind en de kracht van contact tussen ouders 

onderling.

De verlengde schooldag is een goed middel om de 

leefwereld van kinderen uit te breiden en 

onderwijsachterstand terug te dringen. De effecten van 

structurele leertijdverlenging worden onderzocht.

De focus bij de inzet van de (extra) middelen ligt op 

kinderen met een (risico op) achterstand in de wijken 

waar meer achterstand is: Wielwijk, Crabbehof/ 

Zuidhoven, Oud Krispijn, Nieuw Krispijn, Staart en 

Noordflank (zie bijlage I).

Dordrecht maakt zich sterk voor een divers en goed 

aanbod van basisonderwijs en kinderopvang. Toch blijkt 

voor een grote groep Dordtse kinderen (22%) de 

kansenongelijkheid toe te nemen en hun talent blijft 

onbenut voor de stad. Met het uitvoeringsprogramma 

van de Dordtse Onderwijsvisie slaan de 

samenwerkingspartners de handen ineen om de groei 

van de kansenongelijkheid te doorbreken en er voor te 

zorgen dat de generatie kinderen van nu zich kansrijker 

kan ontwikkelen. Aan het einde van de basisschool 

zullen kinderen met een hoger eindniveau uitstromen 

naar het vervolgonderwijs dat het beste aansluit bij hun 

capaciteiten en talenten, ongeacht hun achtergrond. 

Uiteindelijk betreden zij de arbeidsmarkt met een hoger 

opleidingsniveau wat bijdraagt aan de versterking van 

het sociaaleconomisch profiel van een fijne stad.

de uitdaging in 

Dordrecht
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Van 2021 tot 2025:

In opdracht van de Stuurgroep Lokale Educatieve 

Agenda (LEA) gaan we een experiment op poten zetten 

en uitvoeren. Het experiment richt zich met name op 

de basisscholen in de wijken met kinderen met (een 

risico op) achterstand.

Na afronding van dit experiment in december 2024:

• is voor de kinderen in de doelgroep van het 

experiment aangetoond dat hun niveau van 

instroming in het voortgezet onderwijs is verhoogd

• is door het Leerorkest op speelse wijze de 

ouderbetrokkenheid aantoonbaar verhoogd

• is de samenwerking rond het Leerorkest tussen de 

onderwijsinstellingen in het primair onderwijs 

geslaagd

• is er veel vraag inclusief geoormerkt budget van alle 

scholen in de regio naar instrumentaal 

muziekonderwijs

• is Stichting Leerorkest Drechtsteden een volwaardige 

organisatie, klaar om door te groeien naar de 

zelfstandige onderwijsorganisatie in 2030

Op lange termijn (2030):

In 2030 is Stichting Leerorkest Drechtsteden uitgegroeid 

tot een zelfstandige onderwijsorganisatie en een aparte 

‘stichting muziekdepot’ waarin het beheer en 

onderhoud van de instrumenten is ondergebracht.

Op basis van een langdurige samenwerkings-

overeenkomst met en tussen de onderwijsinstellingen 

in het primair onderwijs in de Drechtsteden ontvangt 

elk kind in groep 5 tot en met 8 via school instrumentaal 

muziekonderwijs. De leerlijn sluit aan op de leerlijn die 

door Stichting Cultuur Educatie (SCE) wordt ingezet voor 

4 tot en met 8 jarigen.

Het positieve effect van instrumentaal muziekonderwijs 

op de ontwikkeling van het kind wordt gestaafd met de 

structureel hogere instroom in het voortgezet 

onderwijs. Wat resulteert in een positieve sociaal 

economische ontwikkeling van de Drechtsteden.

De operatie kent een vast dekkend budget, evenwichtig 

gefinancierd door de onderwijsinstellingen en de 

gemeenten in de Drechtsteden. 

wat we willen  bereiken
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hoe we daar komen
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Eerstvolgende stappen:

 Dit visiedocument delen met de beleidsadviseurs 

Onderwijs van de gemeente Dordrecht.

 Presenteren visiedocument aan Stuurgroepleden

LEA en de programmanager van het 

Uitvoeringsprogramma.

 Veiligstellen continuïteit Stichting Leerorkest 

Drechtsteden voor het schooljaar 2020/2021.

 We gaan het gesprek aan met de Stuurgroep LEA 

over de rode draad in de Dordtse Onderwijsvisie: 

‘het voorkomen en tegengaan van 

onderwijsachterstanden’. Die achterstand is een 

gevolg en geen oorzaak.

 De oorzaak aanpakken betekent dat voorop moet 

staan het (breed) ontwikkelen van het kind door de 

kwaliteit van het primair onderwijs te verhogen om 

zo het maatschappelijke probleem op te lossen (en 

dus niet andersom).

 We ontwerpen samen met de Stuurgroep LEA het 

experiment voor de periode 2021 tot 2025.

 Parallel aan het experiment wordt 

promotieonderzoek verricht: ‘Structureel 

instrumentaal muziekonderwijs in het 

basisonderwijs zorgt voor hogere uitstroom’.

 Ons experiment krijgt een eigen paragraaf in het 

Uitvoeringsprogramma van de Stuurgroep LEA.

 Het experiment kent indicatoren die deel uitmaken 

van de Dordtse Onderwijsmonitor.



I. Deelnemende scholen

II. Wat ervaringsdeskundigen vertellen 

over het Leerorkest

III. Organisatie Stichting Leerorkest 

Drechtsteden

IV. Wetenschappelijke bronnen

V. Relaties & samenwerkingen

BIJLAGEN
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