
Voor de basisscholen in de Drechtsteden 
verzorgt Stichting Leerorkest Drechtsteden 
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.

In dit Draaiboek geven we aan wat de 
schoolorganisatie kan verwachten wanneer 
ze kiest voor samenwerking met Leerorkest 
Drechtsteden. En wat de school dan te 
doen staat om van start te kunnen.

JA! Onze school wil samenwerken met Leerorkest Drechtsteden
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Verslag van een 

groepsdocent:

“Tijdens de muzieklessen 

zie ik een aantal compleet 

andere kinderen. Kinderen 

die in de groep moeilijk 

kunnen luisteren of veel 

correcties nodig hebben, 

staan geconcentreerd te 

spelen. Kinderen die heel 

timide zijn en die je de 

gehele dag nauwelijks 

hoort, stelen de show en 

krijgen een viool voor hun 

verjaardag.

Wanneer ik voorheen aan 

het einde van de dag nog 

een aantal intensieve 

lessen had gepland, moest 

ik er hard voor werken om 

de concentratie terug te 

krijgen bij de kinderen.

Wanneer ze nu 

terugkomen van hun uurtje 

muziekles, komen ze 

vrolijk en ontspannen 

binnen en kan ik vrijwel 

direct weer met mijn 

lessen beginnen, zelfs

wanneer het gaat om 

toetsen.”

Een kind dat de kans krijgt de rijkdom van muziek en de sensatie van muziek maken te leren 
kennen maakt meer kans om op te groeien tot een sociaal, veerkrachtig en fantasierijk 
volwassen mens.

Muziek levert een krachtige, drievoudige bijdrage aan de brede ontwikkeling van een kind:
 muziek maakt slim, omdat het de cognitieve intelligentie en de sleutelvaardigheden 

luisteren, lezen en rekenen stimuleert
 een instrument leren bespelen maakt extra slim, omdat het de motoriek, concentratie 

en discipline verbetert
 het samen spelen en groeien en de zorg voor materiaal maakt extra, extra slim, omdat 

het sociaal gedrag ontwikkelt

De school kiest overtuigend voor de brede ontwikkeling van het kind wanneer muziek integraal 
deel uitmaakt van het onderwijscurriculum. Door volgens het Leerorkestconcept te werken 
wordt de kracht van muziek maximaal benut:
 er wordt gestart in groep 5, vanwege de hersenontwikkeling de beste leeftijd
 het leren bespelen van een akoestisch instrument (in een klein groepje en van een 

professionele vakdocent) heeft het meeste effect op die ontwikkeling
 de magie van het samenspel ervaren en het belang van elk individu in het orkest begrijpen, 

geven waardevolle zetjes die een leven lang meegaan 

En het gebeurt allemaal in de school. Ieder mens in de school wordt aangestoken als er muziek 
klinkt. Elke week staat de school even op z’n kop en is de zorg voor de leerlingen een paar uur 
in andere handen. En dat geeft iedereen nieuwe energie!

Waarom ons basisonderwijs verrijken met het Leerorkestconcept?
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Waar het samengevat op neerkomt:

 Er wordt een overeenkomst aangegaan met Stichting Leerorkest
Drechtsteden voor tenminste vier jaar.

 Voortaan krijgen de leerlingen vanaf groep 5 tot en met groep 8, 
dus vier jaar lang, één uur per week muziekonderwijs volgens 
een speciaal ontwikkelde vierjarige leerlijn. 

 Iedere schoolgroep vormt een Leerorkest. Er wordt gestart met 
minimaal twee Leerorkesten (meestal groep 5 en groep 6, maar 
het kunnen ook twee groepen 5 zijn).

 Het aantal leerlingen bepaalt of er vijf of zes instrumentgroepen
per Leerorkest gaan komen.

 De school kiest het vaste dagdeel waarop Leerorkest 
Drechtsteden de lessen verzorgt, achtereenvolgens voor de 
groepen 5 tot en met 8. 

 De school kiest de gewenste instrumentbezetting.
 De school kiest voor een lesprogramma van 25 of 31 weken en 

bepaalt de lesweken in de periode september tot en met juni.
 In het schoolgebouw worden ruimtes gevonden voor de wekelijkse muzieklessen per instrumentgroep, voor de 

orkestrepetities met het hele Leerorkest en voor de opslag van de instrumenten gedurende het hele schooljaar.
 Leerorkest Drechtsteden zorgt dat de benodigde instrumenten van het depot naar de school verhuisd worden.
 Voor de start van het lesprogramma worden de schoolorganisatie en de groepsleerkrachten natuurlijk 

voorbereid op wat komen gaat.
 Iedere week komen de docenten van Leerorkest Drechtsteden naar school om aan kleine groepjes leerlingen 

muziekles te geven.
 Elke vierde of vijfde week komt er ook een dirigent naar school voor de orkestrepetitie met het hele Leerorkest.
 Eén dagdeel in de week draait het in de school om muziek en klinkt er overal muziek!

Als we gaan werken met het Leerorkest, wat betekent dat dan?
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groep 5 X1) X X X

groep 6 X2) X X X

groep 7 X X X

groep 8 X X3)

1) leerlingen doorlopen alle vier de leerjaren van de leerlijn
2) leerlingen doorlopen drie van de vier leerjaren van de leerlijn
3) dit is de eerste lichting die de hele vierjarige leerlijn heeft doorlopen



 Alle instrumenten uitproberen en zelf kiezen welk instrument je wilt leren bespelen.
 Met een klein groepje elke week les van een docent die alles weet van muziek en van het 

instrument.
 Ook leren hoe je voor het instrument moet zorgen en hoe elkaar daarbij te helpen.
 Elke maand met alle instrumentgroepjes en docenten bij elkaar voor een orkestrepetitie met 

een echte dirigent.
 In een schooljaar acht verschillende liedjes leren spelen op het instrument en in het orkest.
 Alle lessen en alle liedjes meekrijgen in een eigen map.
 Aan het einde van het schooljaar een groots optreden met het orkest voor ouders en ander 

publiek.
 De kans om mee te doen aan grote Leerorkest evenementen op speciale plaatsen in de 

Drechtsteden. 
 In de toekomst het instrument mee naar huis nemen om thuis te kunnen oefenen.
 In totaal 4 jaar lang les op school. Dat zijn bijna 80 muzieklessen, meer dan 20 keer oefenen 

met het orkest en minstens 4 keer optreden voor publiek.

En wat krijgen onze leerlingen daar dan voor?
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Schoolorkest

ik play de best

Je wilt niet dat ik kom

want ik pak de shine en de rest

Dus doe je best

en dan komt de rest

Want wil je shinen

moet je strijden voor die plek

Dit was mijn rap met m’n viool

in het Schoolorkest

“Een les waarin je van jezelf 

iets ziet waarvan je niet wist 

dat je het kon.”

“Ja juf, je ziet dan talenten hè?”

“Vrijdag is mijn 

lievelingsdag, dan mag ik 

naar het Leerorkest.”

“Daar maak ik mooie geluiden.” “Soms krijg ik veel informatie in 

één keer maar ik kom er altijd 

tevreden van terug.”



Waar moeten we als school over besluiten?

❶ Dagdeel kiezen & rooster vrijmaken ❷ Aantal instrumentgroepen & keuze instrumenten
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middag

groep 5: 09.00 – 10.00u

groep 6: 10.00 – 11.00u

groep 7: 11.00 – 12.00u

groep 8: 12.00 – 13.00u

� voorkeur voor dinsdag, woensdag of donderdag i.v.m. met beschikbaarheid 
Leerorkest docenten en vanwege veel uitval van maandagen en vrijdagen

� netto 50 minuten les per groep en 10 minuten opruim- en omsteltijd

 omvang schoolgroep 
tussen 26 en 31 

leerlingen

 omvang schoolgroep 
tussen 18 en 25 

leerlingen

variant A variant B variant A variant B

strijk viool
cello

viool
cello

viool
cello

viool
cello

koper trombone trompet trombone trompet

hout dwarsfluit
klarinet

dwarsfluit
klarinet

dwarsfluit klarinet

slagwerk slagwerk slagwerk slagwerk slagwerk

❸ Lesprogramma van 25 weken (indien maandag of vrijdag, start oktober) of 31 weken (start september)



�Er wordt gestart met minimaal twee 
Leerorkesten

�Eén Leerorkest is minimaal 18 en 
maximaal 31 leerlingen groot

�Als de school door de gemeente in 
2021 is aangemerkt deel uit te maken 
van het Dordtse Leerprogramma 
(DLP), dan kan de school, al dan niet 
via het bestuur, een subsidieaanvraag 
doen ter dekking van in principe 
100% van de kosten

�Een school buiten deze regeling 
betaalt 100% van de kosten

�De school kan overwegen de NPO 
gelden aan te wenden

Hoe ziet het financiële plaatje er uit?

�De kosten per Leerorkest hangen samen met:
1. de omvang van de schoolgroep:

 tussen 18 en 25 leerlingen gaat er gespeeld worden met 
vijf verschillende instrumenten in het Leerorkest

 tussen 26 en 31 leerlingen wordt er gespeeld op zes 
verschillende instrumenten in het Leerorkest

2. het gekozen lesprogramma van 25 of 31 weken per schooljaar
�Uitgaande van een gemiddelde schoolgroep van 25 leerlingen en een 

lesprogramma van 25 weken, bedragen de kosten € 10.000 per 
Leerorkest per jaar

�Dit komt neer op:
 € 400 per les voor de hele schoolgroep
 of € 400 per leerling per jaar
 of € 16 per les per leerling

Uitgangspunten Indicatie kosten PER LEERORKEST
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Als we JA zeggen, wat zijn dan de volgende stappen?
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stappen

actie te 

nemen door

de school

actie door 

Leerorkest 

Drechtsteden

wanneer

� maken keuzes ❶❷❸ en bevestigen intenties X maart 2022

� vastleggen afspraken en berekenen definitieve 
prijs lesprogramma schooljaar 2022 – 2023

X april 2022

� roosteren Leerorkest lesweken schooljaar 
2022 – 2023

X X april 2022

� samenstellen Leerorkest docententeam X mei 2022

� opmaken en tekenen overeenkomst schooljaar 
2022 – 2023 tot en met 2025 – 2026 

X X mei 2022

� betalen factuur schooljaar 2022 – 2023 X juni 2022

� regelen oefen-, opslag- en orkestrepetitieruimtes X juni t/m augustus ‘22

� inhuizen instrumenten X september 2022

� kennismaking met en uitleg van Leerorkest 
docententeam

X X september 2022

� start lesprogramma X X sept/okt 2022



Bijlage 1: Doorlopende leerlijn (groep 5 tot en met 8)
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Bijlage 2: Samenwerkingsovereenkomst
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Bijlage 2: Samenwerkingsovereenkomst
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Bijlage 2: Samenwerkingsovereenkomst
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