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Hallo Muziek staat voor duurzame muziekeducatie in het basisonderwijs. Vanaf 

groep 1 tot en met 8 krijgt elk kind minimaal een keer per week in de klas muziek-

les van professionele orkestmusici en muziekvakdocenten, die zich speciaal voor 

dit type onderwijs bijscholen. Karakteristiek voor de muziekeducatie is de combi-

natie van een doorgaangaande leerlijn, talentontwikkeling, sociale verbinding in de 

wijk én ondernemerschap.  

                                                                                                                           

Duurzame muziekeducatie heeft een positieve invloed op de ontplooiing van het 

menselijk potentieel. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat actief 

muziek maken het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogt en vooral het ab-

stractievermogen en het analytisch denken verbetert. Gezamenlijk musiceren, 

versterkt het groepsgevoel en discipline evenals de sociale en emotionele vaar-

digheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Het actief spelen van en 

luisteren naar muziek heeft juist bij kinderen een positieve en stimulerende invloed 

op de neurologische ontwikkeling van de hersenen en taalvaardigheid. Muzikale 

intelligentie is een essentieel aspect voor de groei en ontplooiing van het mense-

lijk potentieel. Voor Hallo muziek zijn het bevorderen van creativiteit in combinatie 

met de wetenschappelijke studies vertrekpunt voor muziekeducatie binnen het 

curriculum van de basisschool.  

                                                                                                                              

Hallo Muziek haalt de methodes en expertise o.a. Engeland, waar dit type muziek-

onderwijs al meer dan 20 jaar gangbaar is en zelfs nationaal beleid is van de 

Rijksoverheid. Kernbegrippen binnen de Hallo Muziek methodiek zijn ontdekken, 

verbinden en verankeren. In Engeland heeft Hallo Muziek een partnerschip met 

DaCapo en werkt nauw samen met DaCapo founder Jane Cutler en community 

musicians als onder andere Phil Mullen (adviseur Engelse overheid). Na 8 jaar 

duurzaam muziekonderwijs door Hallo Muziek kan een kind zeer goed meerstem-

mig zingen, noten lezen, samenspelen in een orkest, ten minste acht instrumenten 

bespelen, improviseren en componeren. Schoolvoorstellingen, samen met orkest-

musici uit bekende Nederlandse orkesten, zijn onderdeel uit van het curriculum. 

Voor kinderen in het speciaal onderwijs is een doorgaande leerlijn in ontwikkeling.  

                                                                                                                                

Na pilots op diverse basisscholen in 2011 en 2012 is Hallo Muziek als culturele 

ondernemer actief in Haarlem en Zaandam (samenwerking met ‘Muziek maakt 

school’), zowel binnen de schools als buitenschools. Op 27 november 2013 klonk 

het startschot van de samenwerking met Stichting Openbaar Onderwijs Noord in 

Amsterdam, waarbij 1.200 kinderen in 50 groepen in een keer zijn gestart. Hallo 

Muziek bereikt daarmee op dit moment zo’n 3.450 kinderen.  

 

Wat is Hallo Muziek? 

 



    

 

Waar komt Hallo Muziek vandaan? 

 

Inspirator en initiator van Hallo Muziek is directeur Erik van Deuren. Hij is de grond-

legger van ‘Muziek maakt school’ in de achterstandswijk Poelenburg Zaanstad en 

is eveneens verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2011 ontwik-

kelde hij als artistiek directeur van Holland Symfonia samen met een innovatieteam 

een muziekmethode en een concept om het muziekonderwijs in Nederland een 

nieuwe impuls te geven. Onder de naam ‘Holland Symfonia Academie’ zijn in 2011 

en 2012 verschillende pilots opgestart. Sinds 1 januari 2013 staat Hallo Muziek op 

eigen benen. De stichting achter deze merknaam is Stichting Educatieorkest Hol-

land. Doel van de stichting is om zoveel  mogelijk kinderen met muziek in aanra-

king te brengen en zo bij te dragen aan  een kansrijke toekomst.  

                                                                                                                                

Het aanbod 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdekken, verbinden en verankeren                                                      

In de onderbouw is zingen de basis. De kinderen leren veel liedjes en maken  spe-

lenderwijs kennis met muziek. In de bovenbouw splits het curriculum zich in twee 

contactmomenten per week. In de koorklassen zingen de kinderen en ontwikkelen 

zij o.a. hun innerlijk oor. De kinderen verkennen ritmische patronen, leren compo-

neren en improviseren. Het tweede contactmoment in de week is de instrumentale 

les. De kinderen leren om datgene wat in hun hoofd klinkt, naar buiten te brengen 

met een instrument. Gedurende 4 jaar verkennen de kinderen 8 instrumenten uit 

drie verschillende instrumentengroepen: melodisch, harmonisch en ritmisch.                            

 

Wat is Hallo Muziek? 

Talentontwikkeling                                             

De orkestmusicus en muziekvakdocenten zijn de 

talentscouts in de basisschool, die talenten en 

geïnteresseerde kinderen doorgeleiden naar bui-

tenschoolse talentontwikkeling.  

Doorgaande leerlijn   

Binnen het curriculum van de basisschool is een 

leerlijn ontwikkeld voor groep 1 t/m groep 8.       

De Muziekeducatie  vindt plaats op basis van een 

leerplan dat kinderen muziek laat ontdekken. Het 

gaat om minimaal 32 muzieklessen per jaar: 

DaCapo Early Years in de onderbouw, koorklas-

sen en instrumentale lessen in de bovenbouw. 

Schoolvoorstellingen, zangkoren en ensembles 

zijn onderdeel van de muziekeducatie. 
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Sociale verbinding in de wijk  

Samen muziek maken, creëren en verbinden. 

Samen geld binnenhalen voor muziekeducatie in 

de basisschool. Ouders en omgeving worden 

nauw betrokken bij de muziekeducatie. 



    

 

 De missie van Hallo Muziek is dat onze duurzame muzieklessen en   

talentontwikkeling de kinderen dichter bij hun creativiteit brengen. Cre-

ativiteit was een basisvaardigheid in het verleden. Creativiteit is onmis-

baar voor de toekomst. Muziek kan de wereld veranderen, omdat het 

mensen kan veranderen. Muziek maakt slim en gelukkig. Muziek is in 

staat mensen te verbinden. Het geeft betekenis aan een behoefte diep 

in ons hart. Wij willen dat ieder kind dit langdurig kan ervaren. Op 

school. En buitenschools.  

 Het doel van Hallo Muziek is om alle basisschoolkinderen vanaf groep 

1 t/m groep 8 in aanraking te brengen met muziek, opdat het maken 

van muziek een onlosmakelijk deel van hun leven wordt. De kinderen 

beginnen met muzikaal ontdekken en leren daarna op ten minste 8 

instrumenten te spelen. Het instrument is daarbij een middel, niet een 

doel. Hallo Muziek is inhoudelijk sterk vanuit het belang van het kind.  

 Hallo Muziek is een niet-gesubsidieerde cultuur onderneming die mo-

menteel gesponsord wordt door Buma Cultuur, De vrienden van Hol-

land Symfonia, de Holland Symfonia Businessclub, Enchilada en Terp-

stra Muziek BV.        

 Hallo Muziek is een aanbieder die werkt vanuit een curriculum voor 

muziekeducatie op maat, dat wordt afgestemd op de op visie, thema’s 

en bijzondere programma’s binnen basisscholen. Vertrekpunt is een 

projectplan waarin leerdoelen, aanpak per groep, evaluatie en bijstu-

ring zijn uitgewerkt, aansluitend op talentversterkende programma’s. 

 Schoolvoorstellingen, zangkoren en ensembles zijn een integraal on-

derdeel van de muziekeducatie. Tijdens de schoolvoorstellingen wordt 

samengespeeld met orkestmusici die afkomstig zijn uit bekende Ne-

derlandse orkesten.  

 Hallo Muziek biedt op de basisschool ook voorschoolse en buiten-

schoolse talentontwikkeling. Tevens wordt er graag samen gewerkt 

met de muziekscholen, zoals  in Haarlem (MuziekLab) en Zaandam 

(CKV Fluxus en Muziek maakt school). Met de muziekschool Amster-

dam Noord loopt een verkenning om mogelijke samenwerking te on-

derzoeken.  

 Hallo Muziek ontwikkelt interne trainingen voor haar muziekvakdocen-

ten en voor leerkrachten in de onderbouw van de basisschool. Daarbij 

wordt samengewerkt met experts uit Londen. Daarnaast is Hallo Mu-

ziek betrokken bij nieuwe ontwikkelingen om in de toekomst muzieked-

catie nog toegankelijker te maken voor scholen. 

 Hallo Muziek betrekt ouders bij de muziekeducatie in de klas, zoals bij 

het stemmen van de instrumenten. Workshops voor ouders om kennis 

te maken met de muziekeducatie van hun kinderen zijn onderdeel van 

het aanbod, net als het vormen van koren voor ouders. 

Waarom is Hallo Muziek anders? 



    

 

• Verdienmodel 

 De kosten van de Hallo Muziek bedragen momenteel € 180,00 per kind 

per jaar voor 32 weken muziekeducatie in de klas (exclusief schoolvoor-

stellingen). Om deze muzieklessen te bekostigen heeft Hallo Muziek een 

verdienmodel ontwikkeld waarbij niet alleen de overheid bijdraagt, maar 

ook het bedrijfsleven en de burger zelf. In een tijd waarin de overheid 

zich steeds verder terugtrekt, wordt steeds meer beroep gedaan op bur-

gerinitiatieven en zelfredzaamheid. Hallo Muziek speelt hierop in door 

naast de muzieklessen de scholen en kinderen ook ondernemers te laten 

worden. Met inzet van verschillende ondernemers tool kits kunnen de 

school, de ouders, de kinderen en de directe (MKB) omgeving van de 

school het geld verzamelen dat nodig is voor de muzieklessen. Dit ver-

dienmodel is op zodanige manier ontwikkeld, dat het principe in heel 

Nederland op elke school toegepast kan worden. 

Waarom is Hallo Muziek anders? 

Lokale hubs Bedrijfsleven Bedrijfsleven 

Overheid Overheid Burgers Burgers Overheid Klein is het nieuwe groot 
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• Afzetmarktonderzoek 

 Samen met onderzoeksbureau Cendris (onderdeel van Post NL) heeft 

Hallo Muziek een afzetmarktonderzoek ontwikkeld waarmee we kunnen 

laten zien hoeveel potentiele scholen in Nederland bereid zijn om vanuit 

een verdienmodel te investeren in duurzame muziekeducatie op de ba-

sisschool. De maand wordt dit onderzoek verzonden naar zo’n 4.000 

scholen in geheel Nederland.  

• Meer informatie? 

 Voor meer informatie over Hallo Muziek kunt terecht op de website: 

www.hallomuziek.nl                                                                                    

 E-mails kunt u versturen naar: info@hallomuziek.nl 

      U kunt zich ook gratis abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief. 


