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Beleidsplan ACADEMIA MUSICA 

 

1. WIE ZIJN WE EN HOE ONDERSCHEIDEN WE ONS VAN ANDERE 
MUZIEKOPLEIDINGEN?  

 

1.1 Wie zijn we? 
 

1.1.1 De missie 
 

Academia Musica (AM) verzorgt een muziekopleiding op professioneel 

niveau, waarin hoofdvaklessen, algemene vakken, ensemblespel en 

openbare presentaties in samenhang worden aangeboden. Het is de 

vanzelfsprekende keuze voor jong en oud talent met de ambitie op zo 

hoog mogelijk niveau te musiceren en/of klassieke muziek te beleven. 

Ook richt de AM zich op het geven van coaching aan groepen 

instrumentalisten en koorzangers. Hierbij richten we ons op (Jeugd / 

amateur-) Symfonieorkesten, harmonieorkesten en koren op 

instrumentgroepen, samenspel en ensemblevorming. 

De Academia Musica draagt bij aan het culturele klimaat in de stad 

Enschede en in de regio. 

1.1.2 Kernwaarden 
 

• Kwaliteit 

• Professioneel 

• Toegankelijk 

• Klantvriendelijk 

• Maatschappelijk betrokken 

• Dynamisch/energiek 

• Uniek (enig in z’n soort) 

• Ambitieus 

• Extravert 

• Creatief 
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1.1.3 Doelen 
De Academia Musica kent de volgende doelstellingen: 

• AM heeft in 2019 regionale naamsbekendheid als unieke 
muziekopleiding; 

• AM heeft in 2019 minimaal 40 deelnemers  

• Voor coachingstrajecten geldt dat we binnen 3 jaar contact 
hebben gehad met alle goede harmonieorkesten en (jeugd/ 
amateur-) symfonieorkesten en regionale koren. 

• De financiële basis van AM is zodanig dat continuïteit van de 
opleiding in het belang van de deelnemers ook op langere termijn 
is gewaarborgd; 

• AM speelt een actieve rol in het Enschedese en regionale 
muziekleven. 

 

1.2 Hoe onderscheiden we ons van andere muziekopleidingen? 
 

• AM biedt een muziekopleiding op professioneel niveau, zonder de 

deelnemers op te leiden tot een beroep als musicus. Daarnaast kunnen 

ook musici uit de beroepspraktijk gebruik maken van het aanbod van 

AM.  

• Het curriculum omvat hoofdvak- en ensemblelessen en algemene 

vakken. Openbare activiteiten maken deel uit van het curriculum. 

• AM richt zich eveneens op een uitgebreid coachingstraject voor 

amateurorkesten (harmonie en symfonie) en koren. 

AM biedt opleidingen variërend van een voorbereiding op een 

conservatoriumstudie, een opleiding op beroepsniveau en 

postconservatoriale scholing tot ‘lifelong learning’ en 

tweedekansonderwijs; 

• Naast het curriculum ontwikkelt AM een kortlopend aanbod gericht op 

verdieping en verbreding; te denken valt aan bijvoorbeeld workshops en 

masterclasses; 

• AM werkt proactief en komt desgewenst en waar mogelijk tegemoet aan 

individuele vragen  van deelnemers, orkesten, ensembles, koren etc. 

Het onderwijs kan op flexibele wijze zowel aanbod- als vraaggericht 

worden ingevuld; 

• AM biedt deelnemers de mogelijkheid hun eigen studietempo te kiezen; 

het curriculum is modulair te volgen.  
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2. WIE WILLEN WE BEREIKEN EN HOE DOEN WE DAT? 
 

De deelnemers vormen het hart van de Academia Musica. Wat hen bindt is 

een (potentieel) grote muzikale vaardigheid en een meer dan gemiddelde 

interesse in klassieke muziek. Het gaat bij de deelnemers en potentiële 

deelnemers om mensen uit uiteenlopende leeftijdscategorieën en 

maatschappelijke posities. De AM heeft deze categorieën nader gedefinieerd 

in het PR-plan. Daarin is ook aangegeven op welke wijze de mogelijke 

deelnemers en andere doelgroepen worden benaderd. Belangrijk voor AM is 

op de eerste plaats te weten wie de potentiële deelnemers zijn en waar de 

grootste kans bestaat hen te vinden. Vervolgvraag is hoe benaderen we deze 

potentiële deelnemers het meest effectief? Dezelfde vraag is ook relevant 

voor de andere doelgroepen (zie tabel onder paragraaf 2.1, 

Doelgroepenstrategie). 

Het gaat dus om communicatie en publiciteit in al zijn mogelijke vormen en 

uitingen. Communicatie vergroot de bekendheid bij de potentiële deelnemers 

van het aanbod  van AM en bevordert het inschrijven als deelnemer. 

Communicatie richt zich op (potentiële) deelnemers, sponsors, subsidiënten 

en andere bij de Academia Musica betrokkenen. 

2.1 Doelgroepenstrategie 

We onderscheiden twee sporen of fasen 

1. Enschede en directe omgeving (speerpunt eerste paar jaar); 
2. Euregionaal. 

 

We definiëren de volgende doelgroepen: 

1. Deelnemers Academia Musica; 
2. Potentiële deelnemers Academia Musica 
3. Bezoekers van activiteiten van de AM; 
4. Overigens, gericht op naamsbekendheid. 
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Waar vinden we de doelgroepen 2, 3 en 4? 

 Doelgroep 
2 

Doelgroep 
3 

Doelgroep 
4 

Via onze deelnemers en docenten X   

Conservatorium (Nederlands en Duits) X   

Muziekscholen (Nederlands en Duits) X   

Muziekgezelschappen: harmonie, 
fanfare, orkesten, koren 

X   

Muzikale evenementen X X X 

(Klassieke) concerten, kamermuziek 
series, en muziektheatervoorstellingen 

X X X 

Cursussen over kunst, cultuur, muziek X X X 

Onderwijsinstellingen (voortgezet 
onderwijs, hoger onderwijs)  

X X X 

Uitmarkten en culturele manifestaties X X X 

Kunstacademie  X X 

Collega culturele instellingen  X X 

Gespecialiseerde winkels DVD, CD  X X 

Activiteiten waar mensen bij elkaar 
komen 

 X X 

 

Een doelgroep-middelenmatrix is opgenomen als bijlage 4. 
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Hoe benaderen we de doelgroepen? 

Afhankelijk van de doelgroep kunnen één of meer van de volgende 

instrumenten worden ingezet: 

• Mond tot mond reclame 

• Eigen netwerken van  bestuur, deelnemers, docenten: informele 
benadering 

• Brief, kaart, nieuwsbrief (mail en/of papier) 

• Eigen website 

• Websites van partners 

• Social media 

• Advertentie 

• Persberichten 

• Free publicity 

• Ingezonden mededeling 

• Evenement, concerten 

• Open dag, openbare lessen 

• Voorlichtingsbijeenkomsten (stand bij cultuurmarkten) 

• Interviews: Twentse Courant Tubantia, radio- en televisiezenders als 
RTV Oost, Enschede FM, NPO 4, Classic FM, WDR 3 en Klassik 
Radio (Duits) 

• Vriendenverenigingen Orkest van het Oosten en Nederlandse 
Reisopera 

• Ambassadeurs (bekende Nederlanders in relatie tot klassieke 
muziek) 

• Tijdschriften over klassieke muziek 

• Flyers, folders, brochures, posters e.d. 

• Gerichte acties, speciale aanbiedingen 
 

 

Hoe onderhoudt AM de relaties met deelnemers en geïnteresseerden? 

 

De wijze waarop de AM inhoud geeft aan de relatie met en tussen 

deelnemers, docenten, de eigen organisatie, het stichtingsbestuur en externe 

betrokkenen is bepalend voor de uitstraling van AM naar de genoemde 

doelgroepen en overige geïnteresseerden. AM werkt daarbij primair vanuit de 

persoonlijke relaties tussen de deelnemers, de docenten en de organisatie. 

Daarnaast vinden frequent bestuursvergaderingen plaats, waaraan de 

coördinerend docent deelneemt (een taakomschrijving van de coördinerend 

docent is opgenomen als bijlage 3) en informeert het bestuur de docenten en 

deelnemers in een jaarlijks overleg met verslaglegging en in mailberichten. 
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Het meest frequent is er contact tussen enerzijds de coördinerend docent en 

de docenten en anderzijds de coördinerend docent en de deelnemers. 

Relevante andere contacten betreffen 

1. Bestuur AM, coördinerend docent en docenten met culturele 

instellingen; 

2. Bestuur AM en coördinerend docent met fondsen en subsidiënten; 

3. Coördinerend docent t.b.v. co-creatie: samenwerking met partners en 

deelnemers om meerwaarde te creëren (optredens, openbare lessen, 

eigen inbreng deelnemers etc.) 

4. Bestuur AM met bestuurders en ambtenaren van gemeente(s) en 

provincie(s); 

Met externe relaties vindt het contact zowel mondeling, per mail als schriftelijk 

plaats, afhankelijk van het aan de orde zijnde onderwerp. 

Vastgelegd worden de werkprocessen, en met name de afspraken tussen 

docenten en deelnemers. 

3.  CURRICULUM EN AANBOD 

AM richt zich op individuele studie op een hoofdvakinstrument alsmede op 

coaching van symfonie- en harmonieorkesten en koren. Zoals al opgenomen 

in paragraaf 1.2 bestaat het curriculum van de Academia Musica uit 

hoofdvaklessen, ensemblelessen, openbare presentaties en lessen algemene 

vakken. Daarnaast biedt de AM een coachingstraject aan voor orkesten en 

koren. Alles op professioneel niveau en met de kenmerken creativiteit, 

flexibiliteit en innovatie. Belangrijk zijn daarbij dat het curriculum niet 

diplomagericht is en dat de deelnemers hun studietempo zelf kunnen bepalen: 

zij kunnen het (deels) modulair volgen, afhankelijk van hum ambitie en hun 

persoonlijke omstandigheden. 

Als algemene voorwaarde om toegelaten te worden tot het individuele 

opleidingsaanbod van Academia Musica geldt dat de belangstellende 

talentvol en ambitieus is en de mogelijkheid heeft zich verder te ontwikkelen. 

Om te ontdekken of dit het geval is wordt een hij/zij eerst toegelaten na een 

auditie en een proefles met een aansluitend positief advies. De eisen die bij 

de auditie gesteld worden zijn gespecificeerd per hoofdvak en algemene 

vakken en zijn te vinden op de website van de Academia Musica: 

www.academiamusica.nl 
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Het aanbod en de wijze waarop het coachingstraject voor groepen wordt 

ingericht, gebeurt in overleg met de verantwoordelijken van de 

amateurorkesten en -koren.  

Naast bovenstaand basisaanbod, ontwikkelt AM ook een incidenteel aanbod 

dat open staat voor ieder die hierin geïnteresseerd is. 

Het aanbod van Academia Musica 

• Hoofdvaklessen instrumentaal, zang en ensembleleiding/directie: 

zie bijlage 1a 

• Ensemblelessen 

• Masterclasses 

• Openbare lessen 

• Openbare optredens 

• Algemene vakken: zie bijlage 1b 

• Coaching van ensembles, orkesten, koren op maat 

• Incidentele cursussen 

• Lezingen 

• Laagdrempelige introductieprogramma’s 

• Begeleid repetitie- en/of concertbezoek 

• Overige ‘muzikale’ excursies 

• Incidentele projecten 

• Stages 
 
4. BEDRIJFSVOERING/INKOMSTENSTROMEN 

Waar deelnemers het hart van de organisatie van AM vormen, zijn de 

inkomstenstromen de slagader. De inkomsten van de Academia kunnen 

worden onderscheiden naar hun herkomst: op de eerste plaats de lesgelden 

en andere bijdragen van de deelnemers; daarnaast de subsidies van 

overheden, bijdragen door fondsen, sponsorgelden uit het bedrijfsleven en 

entreegelden bij concerten e.d. Voor alle categorieën, m.u.v. de les- en 

entreegelden is relevant, dat de toekenning wordt beïnvloed door politieke 

besluitvoering, prioritering in doelen van fondsen en van keuzes die 

sponsorende bedrijven maken. 

 

4.1  AM Deelnemers 

4.1.1. Individuele Deelnemers 

De primaire inkomstenstroom bestaat uit betaling van de deelnemers voor de 

lessen en/of ander aanbod. Dit varieert van een éénmalige betaling voor 
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bijvoorbeeld een masterclass tot een langere termijn binding van de 

deelnemer door het verkoop van lespakketten. 

De primaire inkomstenstroom is direct gerelateerd aan de primaire 

uitgavenstroom, de vergoedingen voor docenten. De marges zijn daarbij klein. 

Streven naar een hoog volume aan deelnemers staat mogelijk op gespannen 

voet met de noodzakelijke kwaliteitseisen. Kwaliteitseisen prevaleren in 

dergelijke situaties. Om de toekomst van AM zeker te stellen is het daarom 

noodzakelijk nieuwe markten aan te boren, innovatieve producten te 

ontwikkelen en daarmee het aantal deelnemers te vergroten. En zodoende 

wordt het voortbestaan van de AM op langere termijn mogelijk. 

4.1.2. Coachingstrajecten voor groepen 

In overleg met de verantwoordelijken voor coaching van groepen wordt 

afhankelijk van het aantal uren en de wijze hoe het coachingstraject wordt 

ingevuld een vergoeding afgesproken. In hoge mate zal de prijs worden 

bepaald door het aantal uren dat de professionele docent(en) besteden aan 

het afgesproken traject. 

 

4.2       Andere inkomstenbronnen 

De Academia Musica heeft in 2014 van de Gemeente Enschede een 

opstartsubsidie ontvangen van € 40.000; deze subsidie kan over een periode 

van 5 jaar worden aangewend en worden besteed voor uiteenlopende 

activiteiten in het belang van de Academia. Of de Gemeente in de toekomst 

opnieuw bereid is de Academia te subsidiëren zal afhangen van politieke 

besluitvorming op dat moment. 

Andere inkomstenbronnen kent de Academia nog niet. In beginsel is het 

mogelijk voor bepaalde, goed omschreven en onderbouwde projecten 

projectsubsidie of een bijdrage uit een cultuurfonds te verkrijgen. En verder 

kan een beroep op bedrijven worden gedaan om de Academia als sponsor te 

ondersteunen. Zowel fondsen als bedrijven kunnen en zullen ook vaak 

voorwaarden verbinden aan het beschikbaar stellen van gelden. Andere 

opties voor de Academia Musica om de financiële positie te versterken zijn 

het heffen van entree bij openbare concerten, crowdfunding en het opstarten 

van een ‘vriendenstichting’.  
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5.  KOSTENSTRUCTUUR EN BEGROTING. 
 
AM is zowel kosten- als waarde gestuurd. Waar mogelijk worden kosten 

geminimaliseerd om een optimale prijs/kwaliteitverhouding te realiseren. De 

structurele inkomsten zijn momenteel te laag om een gezond 

toekomstperspectief voor AM te realiseren. Relatief de meeste inkomsten 

worden gerealiseerd uit producten waar meerdere deelnemers bij zijn 

betrokken en slechts één docent (ensemblelessen).  

Daarnaast wordt gefocust op waarde creatie: een hoog niveau van aanbod en 

service aan deelnemers. Dit voegt waarde toe aan de producten die worden 

geleverd. 

AM bevindt zich in een pioniersfase. Dit betekent dat er hoge initiële kosten 

zijn, die gelukkig door de opstartsubsidie van de Gemeente bestreden kunnen 

worden. De organisatie is minimaal bemenst en veel werkzaamheden worden 

om niet verricht. Naarmate de organisatie zich meer consolideert dient 

rekening te worden gehouden met een basis aan personele kosten en huur 

van kantoor- en lesruimte. 

De variabele kosten variëren sterk, afhankelijk van het aantal lessen dat 

wordt gegeven en de incidentele activiteiten hier omheen. Acquisitie vormt de 

basis van AM maar is tevens een belangrijke kostenpost. (?) 

Een meerjarenbegroting t/m 2019/2020 is opgenomen als bijlage 5. 

 

(Hier komt nog een communicatie & PR plan van AM.)
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BIJLAGE 1. 

CURRICULUM EN AANBOD. 
 

Het basisaanbod van Academia Musica bestaat uit hoofdvaklessen, 

ensemblelessen, openbare presentaties  en algemene vakken. Daarnaast zijn 

er coachingstrajecten voor orkesten en koren.  

1a Hoofdvakken: 

• Zang 

• Fluit 

• Hobo 

• Klarinet 

• Fagot 

• Hoorn 

• Trompet 

• Trombone 

• Tuba 

• Slagwerk 

• Viool 

• Altviool 

• Cello 

• Contrabas 

• Piano 

• Orgel 

• Ensembleleiding/directie 

AM beschikt over een groot netwerk aan (potentiële) docenten. Als het 

gewenste hoofdvak niet bij het curriculum staat vermeld, is het mogelijk te 

informeren of AM het gewenste hoofdvak alsnog kan aanbieden. 

De vakken zang en piano kunnen ook als bijvak gevolgd worden. 
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Doel van de hoofdvak- en ensemblelessen 

• Ontwikkelen technische vaardigheden, houding 

• Interpretatie en stijlkennis 

• Repertoirekennis 

• Solospel 

• Begeleiden (m.n. piano, orgel, gitaar) 

• Samenspel  

• Het leiding geven aan een ensemble 

Het basisaanbod kan op incidentele basis worden verbreed. Zo kan 

bijvoorbeeld de opleiding zang op projectbasis worden aangevuld met 

workshops zingen en acteren, anatomie en fysiologie, taal coaching etc. Dit in 

overleg en afstemming met deelnemers, docenten en bestuur. 

1b Algemene vakken. 
 

De algemene vakken en muziekgeschiedenis zijn essentieel voor een 

muziekstudie op professioneel niveau. Een ontwikkeld muzikaal gehoor en 

kennis van muzikale vormen, stijlperioden en compositietechnieken vormen 

de basis van een professioneel muziekbegrip en daarmee de interpretatie van 

de uitgevoerde werken. De algemene vakken zijn gericht op zowel 

kennisoverdracht als vaardigheidstraining.  

De algemene vakken vormen een samenhangend pakket, dat in de ideale 

situatie als zodanig gevolgd wordt. De vakken worden op effectieve en 

aantrekkelijke wijze met elkaar worden verbonden wat leidt tot een 

geïntegreerde kijk op de verschillende aspecten van de muziekpraktijk.  

In snel studietempo kan het complete programma van de algemene vakken 
in twee cursusjaren worden gevolgd . 
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Het eerste en tweede studiejaar omvatten de volgende vakken:  

• Algemene muziekleer 
kennis van het notenschrift, notatie van ritme en toonhoogte, 
toonladders, toonreeksen, muziekterminologie, instrumentenkunde, 
etc. 
Het vak wordt in 1 semester gegeven waarbij drie deeltentamens 
worden afgenomen. 
Studiebelasting: circa 1 uur per week. 

• Solfège: vorming van het muzikale gehoor 
Onderdelen:  
van blad zingen, ritmetraining, melodisch en meerstemmig dictee, 
etc. 
Solfège wordt verdeeld over 4 semesters gegeven. Aan het eind van 
elk semester volgt een tentamen. 
Studiebelasting: solfège moet vrijwel dagelijks getraind worden. 

• Harmonieleer en contrapunt 
Contrapunt bestudeert de muziek vooral vanuit twee of meer min of 
meer van elkaar onafhankelijke stemmen die verticaal verlopen. 
Harmonie bekijkt de muziek vanuit verticale samenklanken. Het is de 
grammatica van de muziek waarbij akkoorden wetmatig met elkaar 
zijn verbonden.. 
De lessen worden alternerend, om de week gegeven. Beide vakken 
worden in 4 semesters aangeboden; de eerste drie semesters 
worden met tentamens geabsolveerd. In het 4e semester wordt een 
werkdossier opgebouwd. 
Aanbevolen wordt deze module niet te kiezen zonder eerst de lessen 
solfège en muziekleer te volgen. 

• Analyse 
Analyse van de structuur van muziek uit diverse stijlperiodes: 
welke verbanden bestaan er , welke muzikale middelen worden 
gebruikt, wat zijn hoofd- en bijzaken, welke vorm heeft het stuk etc. 
Analyse wordt in vijf blokken gegeven en kan pas gevolgd worden 
wanneer voldoende basiskennis van de overige algemene vakken 
bestaat.  
het vak wordt in 5 blokken gegeven: 
1  Algemeen overzicht 
2  Fuga 
3  Rondo en sonate 
4  Romantiek 
5  20e eeuw 
De blokken 2 t/m 5 worden afgesloten met een examen. Tevens 
wordt een werkstukkendossier opgebouwd. 
 

• Muziekgeschiedenis 
Een fascinerende reis door de muziekgeschiedenis vanaf de oudheid 
tot heden. 
Muziekgeschiedenis leidt tot een verbreding en versteviging van het 
muzikale referentiekader aan de hand van luistervoorbeelden en 
partituren. De lessen veronderstellen voorkennis van 
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muziektheoretische begrippen en vaardigheid in het lezen van noten. 
Het vak wordt in vier blokken verdeeld: 
1 Oudheid tot en met Renaissance; 
2. Barok; 
3. Classicisme en Romantiek; 
4. 20ste eeuw tot heden. 

Elk blok wordt afgesloten met een tentamen. De wekelijkse lessen 
duren 2 uur. 

Indien de student kiest voor een rustiger studietempo kunnen de algemene 
vakken ook in modules worden gevolgd en opgesplitst worden over meerdere 
cursusjaren. 

De cursus muziekgeschiedenis kan in elk studiejaar gecombineerd worden 
met de algemene vakken of desgewenst in een apart cursusjaar worden 
gevolgd. 

1c Openbare lessen: 

Alle deelnemers wordt gevraagd minimaal twee maal per jaar mee te werken 

aan een openbare les. Deze lessen geven een beeld van de werkwijze van de 

docent en het muzikaal vermogen van de leerling. In een openbare les 

worden de aspecten die binnen een hoofdvak les of ensembleles aan de orde 

komen, getoond aan een publiek en vormen aldus een kijkje in de keuken van 

AM. 

Doelstelling ten behoeve van deelnemer: 

• Leren omgaan met een publiek; 

Doelstelling ten behoeve de docent: 

• Een beeld geven van werkwijze van de docent; 

Doelstelling voor AM: 

• Promotie van de opleiding; 

• Werving nieuwe musici 

• Zichtbaarheid stad; 

Primaire doelgroepen publiek: 

• Potentiële deelnemers; 

• Algemeen in klassieke muziek geïnteresseerden. 
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1d  Openbare presentaties: 
 
AM organiseert regelmatig openbare optredens op diverse locaties. Musici 

worden gestimuleerd hieraan zoveel mogelijk deel te nemen. Dit kan zowel 

als solist als in ensembleverband. 

Doelstelling ten behoeve van leerling: 

• Zichzelf op hoog niveau presenteren voor een publiek; 

• Doel om naar toe te werken/ toets van eigen niveau; 

• Feedback publiek en docenten; 

Doelstelling ten behoeve de docent: 

• Promotie van de docent; 

• Toetsingsmoment t.b.v. leerling; 

Doelstelling voor AM: 

• Promotie van de opleiding (niveau van de musici); 

• Werving nieuwe deelnemers; 

• Zichtbaarheid stad; 

Primaire doelgroepen publiek: 

• Potentiële deelnemers; 

• Algemeen in klassieke muziek geïnteresseerden; 

• Maatschappelijke organisaties: verzorgingstehuizen, ziekenhuizen e.d. 

 

1e Voorbereidende cursus 

Voor wie om enige reden nog niet deel kan nemen aan de vakken op 
eerstejaars niveau bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een 
voorbereidende cursus, waarin het accent ligt op de vakken solfège en 
muziekleer; hiernaast worden enkele oriënterende lessen muziekgeschiedenis 
gegeven. 
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1f Overig incidenteel aanbod van AM. 
 

• Masterclasses en lezingen over specialistische onderwerpen; 

• Algemene cursus muziekgeschiedenis; 

• Door docenten begeleid/ ingeleid bezoek aan repetities en concerten; 

• Muziektheaterprojecten; 

• Koorprojecten; 

• Laagdrempelige introductieprogramma’s; 

• Stages bij amateur- en/of professionele gezelschappen; 

• Incidentele projecten gericht op het geconcentreerd leren van 

aanvullende vaardigheden: 

 

Dit incidenteel aanbod is gedeeltelijk gericht op de klassieke 

muziekconsument die niet per se over een groot uitvoerend muzikaal talent 

hoeft te beschikken. Onderdelen als bv. lezingen, cursus muziekgeschiedenis, 

het begeleid bezoeken van concerten of repetities etc. zijn er op gericht het 

beleven van muziek te intensiveren. Het waarderen van klassieke muziek 

hangt immers nauw samen met de kennis en ervaring die een luisteraar met 

klassieke muziek heeft. Doelgroep hier zijn de meer dan gemiddeld 

geïnteresseerden in klassieke muziek. 

 

2. Coachingstrajecten 

Bij  coaching van amateur (Jeugd) Symfonieorkesten en ensembles, 

harmonieorkesten en koren gaat het om specifieke afspraken waar de 

verantwoordelijken voor de kwaliteit van de genoemde organisaties 

aandacht willen besteden. Er wordt in overlegafspraken gemaakt over 

de duur en de wijze waarop de docenten van AM met de groepen gaan 

werken. Dat kan een jaar programma zijn dat bestaat uit verschillende 

aspecten maar ook een specifieke training/coaching over van te voren 

afgesproken onderdeel dat behoort tot de groep en de periode die e.e.a. 

in beslag zou kunnen nemen. 

Coaching en lessen die speciaal voor de ‘groepen’ is ontwikkeld zijn 

bijvoorbeeld: 

Een groepsles voor strijkers of voor blazers. 

Ensemble lessen zowel voor ensembles die reeds bestaan binnen het 

orkest of voor nieuw te vormen ensembles. 
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Coaching van een openbare les met een leerling vanuit het orkest, een 

groepje instrumentalisten of ensembles waarbij de overige orkestleden 

aanwezig zijn. 

Een les aan het orkest of een deel daarvan vanuit het vak muziekleer, 

muziekgeschiedenis, analyse of i.d. Onderwerp in overleg bepaald. 

AM heeft als speerpunt de ‘ensemblecultuur’ . Vanuit die expertise 

kunnen we gedurende 3 maanden 6 x met een orkest / ensemble van 

dezelfde samenstelling een coachings/begeleidingstraject aanbieden. 

Dit resulteert in een klein concertje voor de orkestleden, hun familie en 

vrienden. 
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BIJLAGE 3 

TAAKOMSCHRIJVING COÖRDINEREND DOCENT 

De docent die daar voor is opgeleid c.q. het meest gekwalificeerd  is geeft in 

de huidige opzet van de Academia Musica de algemene vakken. Het voordeel 

is daarbij dat hij 1x per week bijna alle leerlingen ziet. Hij is de continue factor 

in de Academia, spin in het web en degene die de docenten regelmatig 

spreekt; daardoor kan hij gemeenschappelijke acties eenvoudig coördineren. 

De coördinerend docent heeft voor zijn coördinerende taak 3-5 uur per week 

beschikbaar.. 

De taken van de coördinerend docent zijn: 

1. Is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie 
2. Oefent – waar nodig in afstemming met de penningmeester – controle 

uit op de dagelijkse gang van zaken 
3. Spreekt zo nodig nalatige docenten aan 
4. Levert Input en vergaart output vanuit het zgn. artistieke team (3-5 

docenten). 
5. Verwerkt Input vanuit de deelnemers. 
6. Legt en onderhoudt contacten met voor de AM essentiële partners; het 

gaat daarbij om de Kunstenschool Kaliber en om personen, 
verantwoordelijk voor culturele en maatschappelijke activiteiten in de 
stad en de regio. 

7. Legt contacten met podia voor openbare optredens. 
8. Stelt belangrijke initiatieven en activiteiten aan de orde binnen het 

bestuur. 
9. Woont als adviseur de bestuursvergaderingen bij. 
10 Fungeert als liaison tussen werkveld en bestuur 
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BIJLAGE 4 

DOELGROEP-MIDDELENMATRIX 

middelen Doelgroep 
1 

Doelgroep2 Doelgroep 
3 

Doelgroep 
4 

Mond tot mond reclame  x x  

Netwerken  x x x 

Brief, kaart, Nieuwsbrief x x x x 

Eigen website x x x  

Websites van partners  x x x 

Social media x x x  

Advertentie X x x X 

Persberichten x x x  

Free publicity x x x x 

Ingezonden mededeling  x x x 

Evenement, concerten  x X X 

Open dag, openbare 
lessen 

 x x X 

(voorlichtings)bijeenkomst  x   

Interview: krant, radio/tv  x x x 

Vriendenverenigingen   x x 

Ambassadeurs   x x 

Tijdschriften  x x  

Flyer, folder, brochure, 
poster 

 x x  

Gerichte acties x x x  

     

 

Doelgroep 1: deelnemers  

Doelgroep 2: potentiële deelnemers  

Doelgroep 3: bezoekers van activiteiten 

Doelgroep 4: overigen 

 

 


