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Eerder maakte het Fonds al bekend een deel van het budget uit de tweede ronde naar voren te
schuiven. Het totale budget voor de eerste ronde komt hiermee op 11,75 miljoen euro. Voor de tweede
ronde Impuls muziekonderwijs is 5 miljoen euro beschikbaar. Scholen kunnen vanaf 2 oktober 2016
hun aanvraag indienen voor de tweede ronde.
Met de Impuls muziekonderwijs geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie basisscholen de kans te
investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dat muziekonderwijs weer leeft blijkt niet alleen uit het
grote aantal aanvragen. Ook initiatieven als Méér Muziek in de Klas met de BZTband XXL, de Music
University Days en de uitgebreide aandacht voor het onderwerp binnen en buiten de scholen laten dit
zien. Sinds de bekendmaking van de plannen van minister Bussemaker om het muziekonderwijs in
Nederland te verbeteren hebben meer dan 1.000 van de 7.000 basisscholen meegedaan aan een van
deze activiteiten.
“We vinden het fijn dat nu een grote groep scholen zich in kan zetten om kinderen op structurele basis
met muziek bezig te laten zijn op school. Het grote enthousiasme vanuit de scholen en de omvangrijke
aandacht vanuit het onderwijs, maar ook de wetenschap, bewijzen dat muziekonderwijs een belangrijk
onderwerp is dat veel weerklank vindt. We hopen de komende jaren nog veel bij kunnen dragen aan de
versterking van het muziekonderwijs in Nederland”.
Jan Jaap Knol – Directeur bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie
Cultuureducatie met Kwaliteit
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele
instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls
muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging
waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel
muziekonderwijs op de basisschool.

Voor vragen en antwoorden kunt u terecht op de pagina Veelgestelde vragen van de Impuls
muziekonderwijs.

