Amendement
De Gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 19 november 2013 sprekend over de
Beleidsnota muziekeducatie 3.0

Constaterende dat,
1. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat muziekonderwijs bijdraagt aan
verbetering van de cognitieve vaardigheden en dat de uitkomsten van deze onderzoeken de kern
vormen van de visie op muziekeducatie in Langedijk;
2. Het college op basis van deze visie voorstelt de muziekeducatie in te richten langs drie, elkaar
aanvullende sporen;
3. Algemene muzikale vorming (AMV) als binnenschoolse activiteit als spoor 1 is benoemd;
4. De AMV is gericht op alle kinderen die het basisonderwijs volgen;
5. Niet alle kinderen uit Langedijk in de eigen gemeente onderwijs volgen;
6. Voorgesteld wordt dat de Combinatiefunctionaris Cultuur een centrale rol vervult in de
uitwerking van het driesporenbeleid;
7. Langedijker muziekverenigingen op verschillende manieren hebben aangegeven dat zij
nadrukkelijk een rol willen vervullen in de uitvoering van het muziekonderwijs.

Overwegende dat,
1. Kinderen in alle leeftijden genieten van muziek, maar op hun eigen manier muzikale
mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen;
2. Muzikaliteit aangeboren is, maar wel verder ontwikkeld dient te worden;
3. Voor kinderen (veel) plezier hebben in het maken van muziek belangrijk is, omdat daarmee een
basis voor later gelegd wordt, terwijl het plezier in het maken van muziek vooral voortvloeit uit
het vrijwillig in aanraking komen met muziek;
4. Spoor 1 in ieder geval een zweem van verplichting aan het volgen van AMV meegeeft, terwijl het
voorstel niet alle kinderen in Langedijk de mogelijkheid biedt AMV te volgen;
5. De essentie van spoor 1 moet zijn dat AMV voor alle kinderen in Langedijk mogelijk moet zijn;
6. Het mogelijk moet zijn muziekeducatie in te richten zonder inzet van een combinatiefunctionaris;
7. De inzet en betrokkenheid van culturele verenigingen, waaronder muziekverenigingen, leidt tot
(1) versterking van het maatschappelijk middenveld en (2) een groot draagvlak voor het uit te
voeren beleid.

Besluit:
Het dictum van het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
-

In te stemmen met de beleidsnota Muziekeducatie 3.0 gemeente Langedijk, onder wijziging van
de volgende onderdelen in ‘6. Voorstel vormgeving toekomstig muziekonderwijs’:
1. Spoor 1 te wijzigen, in die zin dat als uitgangspunt wordt gehanteerd dat Algemene muzikale
vorming als faciliteit in Langedijk beschikbaar komt voor kinderen in de basisschoolleeftijd,
als buitenschoolse activiteit. Voor het volgen van AMV kan van ouders/verzorgers een eigen
bijdrage worden gevraagd;
2. De uitvoering van de algemene muzikale vorming (spoor 1) te verbinden aan spoor 2, dat wil
zeggen dat de uitvoering geschiedt in het kader van naschoolse activiteiten;
3. Alle bullits waar op voorhand de combinatiefunctionaris cultuur wordt benoemd te
schrappen;
4. Voor de inrichting van het cultuurplatform – en daarmee de invulling en uitvoering van de
muziekeducatie in Langedijk – nadrukkelijk een beroep te doen op alle culturele
verenigingen, waarbij uitgegaan wordt van een groeimodel.
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