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Op 14 maart jl. heb ik mijn bezwaar toegelicht tijdens een zitting van uw bezwaarschriftencommissie 

met kenmerk UM1203536. De kern van de zaak betrof: als inwoner van gemeente Steenbergen dien 

ik het veelvoudige te betalen voor muziekonderwijs aan het Centrum voor de Kunsten (CvdK) te 

Roosendaal voor mijn kinderen -jonger dan 17 jaar- in vergelijking met een inwoner van gemeente 

Roosendaal aangezien het subsidiebedrag van gemeente Steenbergen lager wordt bepaald en 

daarmee het grootste deel kosten voor mijn rekening komt. Het CvdK is een eigen instelling van 

gemeente Roosendaal en daarmee dien ik als niet-inwoner van gemeente Roosendaal rechtstreeks 

(ambtenaren)kosten van deze gemeente te betalen waarvoor eigen inwoners gevrijwaard blijven. Dit 

is niet rechtvaardig en het tast het gelijkheidsbeginsel aan; een gelijk recht voor elke burger met 

gelijke behandeling in gelijke gevallen dat een gelijkheidsrecht is volgens de grondrechten. 

Op basis van uw huidige Subsidieverordening muziekonderwijs 2005 is het bezwaar afgewezen 

omdat de rekensom volgens deze verordening goed was berekend. Doch, de bezwaarcommissie 

heeft het volgende aangegeven in haar afwijzing d.d. 1 mei 2012: "De gronden die bezwaarde heeft 

ingebracht hebben voornamelijk betrekking op een (nieuw) subisidiebeleid..". 

Tijdens de procedure van het bezwaar had ik ook contact gelegd met minister M. van Bijsterveldt-

Vliegenthart, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap . Op 4 april jl. ben ik telefonisch 

benaderd door haar assistent dhr. J. Hissink. Het blijkt een landelijk probleem te zijn aangezien 

gemeenten een beleidsvrijheid bezitten om de vorm en hoogte te bepalen voor te verstrekken 

subsidies bij muziekonderwijs. En juist bij deze vorm van ontwikkeling zou dat niet mogen. Ik ontving 

het advies om dit aan te kaarten bij de Nationale Ombudsman, M.i. gaat het om het uitvoeren van 

artikel 149 van de nieuwe Gemeentewet waarbij geen rekening wordt gehouden met het 

gelijkheidsbeginsel met de link naar educatie. 

De Subsidieverordening muziekonderwijs 2005 kan dan ook niet als rechtvaardig worden betiteld 

t.i<j<jr he l nel gdi jknddspnncipe in educatie öcmldsl. Dat is niet alleen zo bij gemeente Steenbergen, 

maar bij vele gemeenten. In deze kan gemeente Steenbergen een voorbecldgemeente zijn, bij 

aanpassing van de subsidieverordening muziekonderwijs, opdat kinderen en muziek een wezenlijk 

maatschappelijk nut en harmonieus toekomstper spe> tief bieden gelet op Social Return on 

investment (SROI). Nü kinderen laten ontwikkelen met specifiek muziekonderwijs, is later 
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uiddtschdppetijke en psychische problemen voorkomen én is kostenbesparend voor uw gemeente. 

Dat is niet alleen mijn persoonlijke visie, maar dit is tevens wetenschappelijk aangetoond. 

Tijdens het pieces heb ik ook ondersteuning ontvangen van 'Let's make musici, muziekpromotie' 

met hun project "Muziek maakt sl im". Wetenschappers hebben aangetoond dat muziek integratie 

bevordert, sociaalgedrag verbetert, intelligentie stimuleert, schoolprestaties bevordert en 

concentratieproblemen vermindert. Ik heb een 5-tal folders bijgesloten voor uw commissie. Zo ziet u 

op een wetenschappelijke wijze waarom er geen (financieel) verschil mag zijn voor het volgen van 

muziekonderwijs bij kinderen. 

Ik kan me voorstellen dat u deze casus begr i jpt-u richt zich immers tot mens en maatschappij-, maar 

dat u zich tegelijkertijd ook realiseert dat de gemeente Steenbergen mogelijkerwijs voor hogere 

kosten komt te staan. Het zou van mijn zijde niet volledig zijn als ik hiervoor geen oplossing 

aandraag. U ontvangt jaarlijks inkomsten uit het gemeentefonds. Dit gemeentefonds voert 

momenteel een herverdeling door in het verdeelmodel. U, als gemeente Steenbergen, hoeft deze 

hogere kosten niet te dragen als de Rijksoverheid, vanuit het Gemeentefonds, overgaat tot eenheid 

in toekenning voor muziekonderwijs. Zo zullen wetenschappelijke conclusies worden erkend en kan 

er met daadkracht gewerkt worden aan een toekomst met minder zorgen en kosten opdat kinderen 

meer in de gelegenheid worden gesteld om talenten en vaardigheden te ontplooien waardoor 

andere problemen en kosten worden gereduceerd. Ik zal me ervoor sterk maken dat landelijke 

politieke partijen op dit punt hun aandacht vestigen. Eén reactie heb ik reeds ontvangen van de Partij 

voor de Dieren. Zij hebben laten weten: "Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs en nemen de door u 

verstrekte informatie graag mee in onze besluitvorming over dit onderwerp en bij toekomstige 

besprokingen en debatten hierover," 

Het verzoek is om uw Subsidieverordening muziekonderwijs opnieuw vast te stellen - met 

gelijkblijvende criteria aangaande de muziekscholen in Roosendaal en Bergen op Zoom • met het 

voorstel orn de eigen bijdrage voor ouders van leerlingen muziekonderwijs vast te stellen op 400 

e u r o per innr voor e e n ha if uur muz iekonde rw i j s per week . ongeacht het inkomen met uitzondering 

van minima die aanspraak kunnen maken op een (nieuw te vormen) declaratiefonds binnen de 

gemeente Steenbergen. 

Graas 7 , p ik uw r-pan-ie met belanestelline tpppmopt 

Met 

00L c 

West Zandberg 20 

4756 BR Kruisland 

0167-536611 
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Samen muziek maken! 

Kinderen 

Kinderen en muziek 
In dit rijk geïllustreerde boek 
staan muziekactiviteiten met 
kinderen van 0 tot 6 jaar 
centraal. Aan de orde komen 
onder meer thuis muzikaal 
bezig zijn met je baby, 
dreumes, peuter en kleuter, 
een overzicht van muziek-
cursussen voor jonge 
kinderen die in vrijwel elke 
gemeente worden aan
geboden, verschillende 
manieren om naar muziek te 
luisteren, een opsomming 
van muziekinstrumenten en 
een beschrijving van 
muziekspelletjes. 

Uitgever: Het Spectrum 

MuziekKr iebels 
In Muziekkriebels staan 250 

inspirerende en leuke 
muziekactiviteiten voor 

kinderen van 0 tot 10 jaar. Ga 
samen met de kinderen op 

ontdekkingsreis in de wereld 
van muziek. Muzikale 

activiteiten zoals muziek 
maken, luisteren, dansen en 

stemexpressie, maar 
bijvoorbeeld ook het maken 

van instrumenten, worden op 
een overzichtelijke en heldere 

manier beschreven. 

Uitgever: Uitgeverij SWP 

Muziek maa*t%m 
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Het boekje Muziek maakt s l im! 
Is een samenvatting van een 6 
jaar durend wetenschappelijk 
onderzoek door de Duitse 
wetenschapper Hans Günther 
Bastian. Dit boekje toont 
ondubbelzinnig aan dat 
muziekbeoefening een brede 
uitstraling heeft op de 
intelligentie en op verschillende 
persoonskenmerken zoals 
sociale vaardigheden en 
empatisch vermogen. 

Uitgever: Panta Rhei 

Tipboek Muziek voor kinderen 
Is een makkelijk leesbare gids 
over het muzikale deel van de 
opvoeding van kinderen, met 
talloze tips en ideeën die ook 

breder toepasbaar zijn. Dit 
Tipboek is geschreven voor 

ouders en verzorgers van 
kinderen op elke leeftijd, 

ongeacht de muziek waar 
ze van houden. 

Uitgever: Tipbook Company 

Meer tips vindt u op: 

www.samenmuziekmaken.nl 

Wat sport is voor het lichaam, 
is muziekbeoefening 

voor de geest! 

H E L P ! 
Wilt u helpen om dit thema te verspreiden? 

Bestel het promotiemateriaal op 
www.muziekmaaktslim.nl 

Initiatieven mede mogelijk gemaakt door: 

H B A PLATFORM 

Toekomst Muziek yet s make m^sic! 

A> 
Hoofdbedrijfschap 

Ambachten 
KUnST 
connECTiE 

WETENSCHAPPERS TONEN AAN: 

Muziek maakt slimi 
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A A N G E B O D E N DOOR: 

MUZIEK MAKEN: 

bevordert integratie 

verbetert soc iaalgedrag 

st imuleert de intel l igentie 

bevordert schoolprestat ies 

en vermindert concentrat ieproblemen 
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WETENSCHAPPERS TONEN AAN: 

Muziek maakt slimi 
Muziek maken is leuk en bovendien hebben 
wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het 
een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie 
en de sociale vaardigheden van kinderen. 

Door zelf muziek te maken wordt het 
intell igentiequotiënt van kinderen verhoogd en 
vooral het abstractievermogen en het analytisch 
denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren 
versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, 
evenals de sociale en emotionele vaardigheden. 
Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. 

Hoe komt dit? 
Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij 
musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak 
en intellect) en de rechter hersenhelft 
(gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden 
raken dan bij niet-musicerende kinderen. Deze 
resultaten ontstaan, doordat muziek maken een 
positieve en stimulerende werking heeft op de 
neuronale verbindingen. De neuronen worden 
geactiveerd waardoor er minder afsterven en er 
betere verbindingen ontstaan -zij vormen 
uiteindelijk het totaal van de intelligentie. 
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Wetenschappelijke conclusies* 
Hieronder vindt u vier belangrijke conclusies van 
een zes jaar durend wetenschappelijk onderzoek 
op Berlijnse scholen door Prof. H.G. Bastian naar 
effecten van muziekbeoefening op leerprestaties 
van kinderen: 

Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich 
de eerste jaren op de basisschool op een zelfde 
manier. Na vijf jaar op school en vier jaar 
uitgebreid muziekles vertonen de kinderen op de 
muziekactieve basisscholen een significant hoger 
IQ. 

Het IQ van kinderen van de op muziekgerichte 
scholen die reeds bij aanvang van het onderzoek 
een bovengemiddeld IQ hadden, neemt na vier jaar 
les in solo- en ensemblespel duidelijker toe dan 
dat van vergelijkbare kinderen uit de controlegroep 
zonder verder muzikale vorming. 

Sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwikkeling 
achterlopende kinderen (met een lager IQ dan 
gemiddeld) profiteren ook van uitgebreid 
muziekonderwijs. Hun IQ neemt met de jaren toe, 
wat voor kinderen met een lager IQ dan gemiddeld 
zonder muziekonderwijs niet gezegd kan worden. 

Leerlingen van de basisschool die gedurende hun 
gehele schooltijd extra muzieklessen hebben 
gekregen, blijken over een twee maal hoger 
acceptatieniveau te beschikken, dan leerlingen die 
weinig tot geen muziekonderwijs kregen. Bij deze 
eerste groep blijkt men beter en makkelijker de 
medemens te kunnen respecteren dan bij de 
weede groep. 

* bron: Muziek maakt süm, Prof. H.G. Bastian 

www.muziekmaaktslim.nl 

Wereldwijde onderzoeken 
Naast de zeer uitgebreide Duitse onderzoeken van 
Prof. Bastian zijn er door Engelse, Zwitserse en 
Amerikaanse wetenschappers verschi l lende 
onderzoeken gedaan. Deze wetenschappers 
komen tot dezelfde conclusies. 

Opvoeding en onderwijs 
We kunnen concluderen dat muziek maken, naast 
ontspanning en plezier, ook een belangrijke 
positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van 
kinderen en daarmee aan onze toekomstige 
maatschappij. 

Wetenschappers dringen er al jaren op aan om 
deze conclusies mee te nemen bij de opvoeding en 
het onderwijsbeleid. 

Meer weten? Kijk voor meer informatie op de 
website www.muziekmaaktslim.nl 

Samen muziek maken! 
Hoe kunt u op een eenvoudige en leuke manier 
met uw kind muziek maken zonder dat u zelf 
muzikale kennis of ervaring nodig heeft? 

Op de website samenmuziekmaken.nl geven wij 
u tips hoe u uw baby, peuter of kleuter in aanrak
ing brengt met muziek. 

In deze folder treft een paar tips aan, voor meer 
informatie verwijzen wij naar deze website. 

DVD Sesamstraat 'Samen muziek maken! 
Leer samen zingen en 

muziek maken met uw baby 
of peuter! Ontdek taal, 

ritme en geluid samen met 
alle vriendjes uit 

Sesamstraat, die op deze 
dvd zelf nog baby's zijn. Zie 

hoe Elmo, Koekiemonster 
en kleine Jantje zingen en 

swingen. "Samen maken we 
muziek" zit vol met vrolijke 

liedjes die makkelijk te 
leren zijn. Een geweldige 

manier om samen plezier te 
beleven en uw baby of 

peuter te laten ontdekken 
hoe leuk muziek kan zijn. 

Uitgever: Sesamstraat / 
MoefieKlub 

«amen 
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