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Inleiding
In dit beleidsplan presenteert Stichting Popschool Harderwijk de huidige stand
van zaken en haar toekomstambities en visie op haar rol als aanbieder van
(pop)muziekonderwijs in de breedste zin van het woord. Naast het aanbieden
van individueel onderwijs, zijn participeren, verbinden en samenwerken hierin
kernwoorden. De Popschool beoogd (pop)muziekonderwijs op een laagdrempelige manier aan te kunnen bieden aan- en in samenwerking met maatschappelijke organisaties, het onderwijs, het bedrijfsleven en het individu.
Het werkgebied richt zich hoofdzakelijk op Harderwijk, maar ook samenwerking in de regio behoort tot onze ambitie.
Dit beleidsplan geeft een helder en constructief beeld op het aanbieden van
popmuziek- en (pop)muziekonderwijs en de betekenisvolle rol die muziekparticipatie kan spelen in de samenleving. Daarnaast maken we inzichtelijk, dat wij
deze zienswijze en de ambities alleen maar waar kunnen maken als wij aan de
ene kant de verbinding met partners maken en aan de andere kant ondersteuning vanuit fondsen/subsidiegelden en/of het bedrijfsleven krijgen.
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1.

Popschool Harderwijk
1.1 Geschiedenis
Stichting Popschool Harderwijk is in december
2008 opgericht met als doel een (Pop)muziekschool te zijn. Op 1 januari 2009 opende zij haar
deuren voor drumles, gitaarles en toetsenles.
Naast het geven van individuele lessen stond al
vanaf de oprichting ook bandcoaching in de planning.
De school is in 2009 met 3 docenten en 25
leerlingen begonnen in een noodgebouw op de
Landbouwlaan 5 in Harderwijk en in 2011 met 10
docenten en 200 leerlingen verhuisd naar een verdieping die gehuurd werd van Landstede aan de
Mecklenburglaan 3, ook in Harderwijk. In augustus
2015 betrok de Popschool de huidige locatie in het
oude stadhuis aan de Markt 1 in Harderwijk. Het
huidige leerlingenaantal is 350.
1.2 Huidige stand van zaken
Momenteel heeft de Popschool 16 docenten die
lesgeven aan 350 leerlingen verdeeld over 18 disciplines en heeft daarmee een breed maatschappelijk draagvlak en een functie binnen de gemeente
Harderwijk. Daarnaast heeft de Popschool twee
oefenruimtes en een eigen opnamestudio in gebruik, waar individuele leerlingen, bands gevormd
uit het leerlingenbestand en externe bands (op
verhuurbasis) repeteren en opnemen.

Les- en Cursusaanbod
n Individueel: gitaar, bas, contrabas, zang, singersongwriter, keyboard/piano, saxofoon, drum.
n Groepslessen/workshops/cursussen: bandcoaching, Kampvuurgitaar, Laatbloeiers, podiumpresentatie, rap, muziektheorie & solfège I en II,
muziekproductie, Schijf van Vijf en wereldmuziek
n Schoolprojecten: POP In Je School, POP Leerorkest
Participatie
Naast het lesgeven en het geven van workshops
is de Popschool een volwaardige partner in het
culturele landschap en participeert en organiseert
zij tal van projecten in de gemeente Harderwijk. De
Popschool is nauw betrokken bij festivals, presentaties in de gemeente Harderwijk en participeert in
diverse denktanks zoals onder andere De Stad Als
Podium en de onderwijstak van Cultuurkust.
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2.

Missie en visie
2.1 Ambities voor de toekomst
De Popschool heeft de ambitie om een kwalitatief
hoogstaande, laagdrempelige, betrouwbare, innovatieve dienstverlener op het gebied van (pop)
muziekeducatie te zijn. Een onderdeel daarvan
is het in samenwerking met muzikale- en andere
culturele partners aanbieden van cursussen en
workshops aan de jeugd en volwassenen. Het
huidige aanbod van de Popschool bestaat uit
individuele-, duo- en groepslessen, bandcoaching,
theorielessen en een traject ter voorbereiding van
de toelating aan het conservatorium in samenwerking met ArtEZ (Hogeschool voor de Kunsten/Conservatorium Zwolle).
De Popschool heeft in de afgelopen jaren getoond
een vernieuwer te zijn op het gebied van muziekeducatie en die educatie breder te trekken dan
slechts het individueel lesgeven. Er zijn diverse
nieuwe producten ontwikkeld die deze vernieuwing
gestalte geven. Te denken valt aan bijvoorbeeld De
Schijf Van Vijf en het Pop Leerorkest (zie hoofdstuk 3). Ook in de toekomst zal de Popschool
haar dienstverlening uitbreiden en zal met name
popmuziek in het onderwijs en in de wijk extra
aandacht krijgen, zowel in Harderwijk als in de
omliggende gemeenten op de Noordwest-Veluwe.
De popschool zal zich blijven ontwikkelen en innoveren.
Om de Popschool financieel gezond te houden
is een duurzame en stabiele basis belangrijk. Om

kwalitatief en deskundig onderwijs te kunnen geven en om nieuwe ambities te realiseren is aanvullende kennis en financiering nodig. Onze ambities
op het gebied van popmuziekeducatie kunnen
alleen gestalte krijgen als de middelen daarvoor
aanwezig zijn.
2.2 Missie
Uit de statuten:
“Stichting Popschool Harderwijk heeft als doel het
voeren van een pop(muziek)school om zodoende
mensen muziekinstrumenten te leren bespelen en
daarmee een bijdrage te leveren aan de culturele
ontwikkeling van de gemeente Harderwijk en omstreken en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te
verwezenlijken door het aanbieden aan individuen
en/of groepen, van praktijkgerichte- en eventueel
theoretische- reguliere lessen en/of modules door
ervaren muzikanten en/of docenten.”
Popschool Harderwijk heeft als corebusiness het
verzorgen van popmuzieklessen in een eigentijdse
lesvorm.
Doelstellingen:
n Groei in aantal leerlingen naar 400
n Het aanbieden van een breder lesaanbod
n Het belang van een breed
popmuziek(onderwijs)aanbod onderstrepen
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n
n
n
n
n
n
n
n

Ontwikkelen en Innoveren
Talentonwikkeling
Samenwerken met culturele partners
Toegankelijkheid en laagdrempeligheid
Financieel draagvlak creëren voor de Popschool
De administratie automatiseren
De organisatie structureren
Ambitieus en creatief cultureel ondernemen

2.3 Positionering
Het meer in de wijk, het onderwijs en in de regio
positioneren van de Popschool past in de ambitie
van de Popschool om een laagdrempelige, betrouwbare dienstverlener en partner op het gebied
van (pop)muziekeducatie te zijn. In het lokale culturele landschap is de Popschool op dit moment
een speler waar niemand meer omheen kan en
heeft de Popschool projectafhankelijk, soms een
participerende- en soms een leidende rol. In de
toekomst ambieert de Popschool om regisseur te
zijn in het aanbieden van een grotere diversiteit aan
kwalitatief hoogstaande (pop)muziek-gerelateerde
dienstverlening en om deze dienstverlening verder
uit te breiden.
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2.4 Doorlopende leerlijn
Het lesaanbod van de Popschool vormt een doorlopende leerlijn. Van een doorlopende leerlijn wordt
gesproken als de leerstof en het onderwijsresultaat
in de loop van de tijd naadloos op elkaar aansluiten.
Na een eerste kennismaking met Popmuziek via

de Popschool of bijvoorbeeld het Pop Leerorkest, bestaat de mogelijkheid tot verdieping. Deze
verdieping kan plaatsvinden in het onderwijs, in
de wijk en/of via muzieklessen op de Popschool.
Leerlingen die verder in de muziek willen, kunnen
gebruik maken van de externe vooropleiding van
conservatorium Zwolle, die de Popschool faciliteert. Uiteindelijk kan worden doorgestroomd naar
een Mbo-opleiding of het conservatorium.
2.5 Dienstverlening
De dienstverlening wordt uitgebreid door de focus
te verbreden van muziekles op de Popschool voor
cursisten van de Popschool, naar meer lessen en
cursussen voor derden.
Hierbij valt onder andere te denken aan muziekonderwijs en projectbegeleiding op scholen (POP
In Je School, POP Leerorkest), workshops voor
het bedrijfsleven, verenigingen en de particuliere
sector.
In combinatie met een dienstenaanbod ten
behoeve van maatschappelijke zorg- en welzijnsorganisaties zal dit gaan leiden tot nieuwe
verbindingen. Enerzijds levert dit dienstenaanbod
nieuwe geldstromen op, passend bij cultureel
ondernemerschap. Anderzijds vraagt dit ook om
nieuwe geldstromen (projectsubsidie). Immers een
dienstenaanbod voor zorg en welzijn vraagt om
innovatie en het verwerven van nieuwe expertise.
Waarbij productontwikkeling voor deze specifieke
doelgroep centraal staat.

2.6 Structuur en organisatie
De Popschool is bezig een verbeterslag te maken
in: administratieve en financiële efficiëntie, planning en coördinatie van projecten en cursussen,
interne- en externe communicatie, bereikbaarheid,
naamsbekendheid en zichtbaarheid. De Popschool
heeft een vlucht genomen in leerlingenaantal, maar
ook in de vele diverse onderwijsprojecten, externe
cursussen, verhuur van oefenruimtes en als partner
in de diverse culturele organisaties. Dit vergt en
vraagt een vernieuwde organisatiestructuur waarin
rollen, taken en verantwoordelijkheden professioneel zijn afgebakend.
Rollen en taken worden bepaald op basis van een
vernieuwde functionele organisatiestructuur.
2.7 Verbinding
De Popschool wil de spin in het web zijn binnen
het culturele en maatschappelijke veld. Hierbij valt
te denken aan:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Buurt- en wijkplatforms
Zorg- en welzijnsinstellingen
De gemeente Harderwijk
De creatieve industrie
Cultuurkust, Underground Harderwijk
De Stad Als Podium
Stadsmuseum, Heerlijk Harderwijk
Ondernemers
Primair- en voortgezet onderwijs

2.8 Financiering
De Popschool is vanaf de oprichting een stichting
geweest die de doelstelling heeft gehad om niet
van structurele subsidies afhankelijk te zijn. Om
kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te kunnen
bieden is het echter nodig om een hoogstaand
niveau van docenten aan te kunnen trekken en te
kunnen behouden. Daarvoor zijn extra middelen
nodig.
Met het aanboren van nieuwe dienstverlening zal
weliswaar meer omzet gegenereerd worden, maar
daarnaast is extra geld nodig. Gedacht wordt aan
een structurele bijdrage, die kan bestaan uit externe fondsen en/of een structurele bijdrage van de
gemeente in de vorm van bijvoorbeeld een ‘gebouwensubsidie’.
Daarnaast zal gekeken moeten worden naar
andere structurele fondsenwerving om de groei te
kunnen verwezenlijken en continueren. Hierbij valt
naast cultuurfondsen en gemeentelijke project- en
impulssubsidies te denken aan het bedrijfsleven.
Om fondsenwerving in het algemeen en bij het
bedrijfsleven in het bijzonder, makkelijker te maken
zou een ANBI-status een pre zijn. Op dit moment
heeft de Popschool geen ANBI-status, maar dit
wordt wel geambieerd.
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3.

Doelgroepen en diensten
3.1 Primair- en voortgezet onderwijs
In samenwerking met Cultuurkust en andere partners in het veld, ontwikkelt de Popschool, gebruik
makend van de expertise van haar docenten, diverse popmuziek(educatie)-projecten in het basisen voortgezet onderwijs, met als doel om popmuziek op een laagdrempelige manier aan te bieden
aan het onderwijs en niet primair voor werven van
leerlingen voor de Popschool.
Muziekparticipatie in het onderwijs is een laagdrempelige vorm van poponderwijs voor iedereen
en deze vorm is sociaal toegankelijk.
Doelgroepen:
n Primair onderwijs (p.o.)
n Voortgezet onderwijs (v.o.)
n Leerkrachten (onderwijsbevordering)
Projecten:
n POP Leerorkest
Het POP Leerorkest is een nieuwe en innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle
leerlingen op de basisscholen in de gemeente
Harderwijk de kans krijgen om binnen schooltijd
een instrument te leren bespelen.
Projectplan
In 10 lessen maken de leerlingen van groep 6,
7 en 8 kennis met gitaar-, keyboard- of drums
en studeren ze per groep een popnummer in.
De leerlingen van groep 4 en 5 leren van een

zangdocent alles over zingen en zullen aan
het eind van de periode, de nummers die de
bovenbouw heeft ingestudeerd gaan zingen.
Het project wordt afgesloten met een uitvoering
voor ouders, docenten en leerlingen.
n POP In Je School
Onder de noemer POP In Je School, biedt de
Popschool verschillende mogelijkheden om op
school meer met popmuziek te doen.
• Proeftuin
Lessen buitenschools
In naschoolse lessen krijgen leerlingen in
groepsverband workshops in verschillende
instrumenten. Luisteren, uitproberen en
samenspelen zijn enkele facetten die aan de
orde komen. De disciplines waarvoor gekozen kan worden zijn: drum/percussie, gitaar,
keyboard en zang.
• De Schijf Van Vijf
Workshop popmuziek maken
Docenten van de Popschool leren groepjes
leerlingen op een speelse manier, steeds
binnen tien minuten hoe ze een nummer op
bas, gitaar, drums, toetsen en zang spelen.
Vervolgens wordt het nummer als een echte
band, samen met de docenten live gespeeld.
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• Opfrissertje
Basisscholing op een
begeleidingsinstrument
In 8 lessen leren leerkrachten individueel of
in groepsverband de basisbeginselen van
het begeleiden van liedjes op gitaar- of piano/keyboard om hun vaardigheden in hun
lessen toe te kunnen passen.
• Het Podium
Projectbegeleiding
De Popschool helpt bij het organiseren van
een muzikale talentenjacht a la The Voice/
The Voice Kids, een kerstuitvoering of eindejaarsmusical op school. Vanaf de voorrondes tot de eindronde speelt de Popschool
een actieve adviserende rol. Deelnemers
kunnen onder begeleiding van een bandcoach, oefenen in een van de professioneel
ingerichte oefenruimtes van de Popschool.
Een praktijkvoorbeeld hiervan is de ondersteuning en oefenmogelijkheden die de
Popschool biedt aan de Kunst(k)week van
het CCNV.
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• De Hitfabriek
Spelen, zingen, opnemen en produceren
van een nummer met een klas of groep
De groep bepaalt eerst wat de sfeer van
het nummer gaat worden. Vervolgens wordt
de tekst geschreven en daarmee wordt de
muziek voor het nummer gecomponeerd.

Uiteindelijk wordt het nummer opgenomen
in onze professionele studio.
• De Werkplaats
Ondersteunen van muzieklessen
De Popschool biedt kant-en-klare muzieklessen aan, maar kan ook een docent een
aantal lessen met een bepaald thema laten
verzorgen. Daarnaast biedt de Popschool
een ruim pakket aan workshops aan die,
afhankelijk van de workshop, in de klas of
op de Popschool wordt gegeven.
n Onderwijsbevordering p.o. en v.o.
De dagelijkse praktijk met een groep van 30
kinderen in een klas is voor leerkrachten vaak
anders dan de theorie deed vermoeden. Muziek en overige culturele activiteiten horen in het
onderwijs.
Dans en muziek hebben leerkrachten meestal
slechts mondjesmaat op de Pabo gehad en
theater is ook nieuw. Nascholing en onderwijsbevordering is voor leerkrachten een welkome
aanvulling op hun kennis en vaardigheden als
leerkracht. Om bijvoorbeeld talenten van kinderen te ontwikkelen, de jaarlijkse musical tot een
succes te maken, gezamenlijk een beetje zuiver
een liedje te kunnen zingen voor Sinterklaas of
een super Moederdagcadeau te laten maken.
Als pauzeprogramma tussen de Citotoets door
of om te werken aan verlegenheid van groepjes
kinderen en het groepsgevoel van de klas.

De Popschool heeft een gevarieerd aanbod aan
nascholingsactiviteiten voor leerkrachten van
groep 1 tot en met 8 en het voortgezet onderwijs. Vol met ideeën, die direct in de praktijk
toegepast kunnen worden. Zodat de leerkracht
met nieuwe inspiratie aan de slag kan.
n V.o.-coördinator
Op dit moment bestaat alleen de functie p.o.coördinator. De Popschool ziet in de toekomst
ook een rol weggelegd voor een v.o.-coördinator. Zij heeft de visie om in samenwerking
met Cultuurkust een cultuurmakelaar voor
de Noordwest-Veluwe aan te stellen voor het
voortgezet onderwijs. Muziek- en dramadocenten kunnen workshops en muzieklessen afnemen en op thema (bijvoorbeeld jaargetijden,
landen) zoeken in het les- en cursusaanbod.
De Popschool ziet deze coördinator als samenwerkingspartner voor de middelbare scholen op
de Noordwest-Veluwe, als aanbieder van een
passend aanbod van cultuureducatieve activiteiten. Door de samenwerking met Cultuurkust
kan zonder te veel moeite een projectweek
gepland worden, waarin voor 400 leerlingen
van een bepaalde leeftijdsgroep lessen en
workshops gegeven worden in alle kunstvakken, waaronder de Urban Art vakken. Er wordt
aangesloten bij de oriëntatie op kunstvakken of
er wordt een programma op maat bij talentenklassen aangeboden.
Door de uitgebreide pool aan freelance docen-

ten in de combinatie Popschool/Cultuurkust
wordt een passend programma geboden.
3.2 Zorg en welzijn
De Popschool ziet de mogelijkheden en kansen die
er liggen in het zorg- en welzijnswerk en biedt een
divers aanbod aan cliënten/bewoners. Voor deze
specifieke doelgroep zijn de cursussen op maat
gesneden waarbij in nauw overleg met zorg- en
welzijnswerk een passend plan gemaakt wordt.
In 2016 hebben we expertise vergaard in het geven van workshops voor stichting Philadelphia. Met
deze opgedane kennis ziet de Popschool mogelijkheden voor het invullen van workshops/projecten
toegesneden op deze specifieke doelgroep.
De Popschool maakt zich sterk voor talentontwikkeling binnen het zorg- en welzijnswerk en in het
bijzonder voor kansarme jongeren.
3.3 Bedrijfs- verenigingsleven
Als cultureel ondernemer biedt de Popschool
workshops aan het bedrijfs- en verenigingsleven. In
deze sector liggen grote (commerciële) kansen om
een nog bredere doelgroep te bereiken. De workshops sluiten naadloos aan bij de programma’s
van trainingsbureaus in het bedrijfsleven. Zowel
het bespelen van bijvoorbeeld djembé of gitaar
als een professionele training zijn een groepsproces en dragen bij aan teambuilding, groepsdynamiek, individuele ontplooiing en het zien van
kansen en bedreigingen. Het trainingsbureau en
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de Popschool vullen elkaar aan en zo ontstaat een
gezamenlijk product. Buiten onze activiteiten voor
het bedrijfsleven is de Popschool ook een partner
voor personeelsfeesten of bijvoorbeeld het lustrum
van een vereniging. Dit kan zijn in het leveren van
professionele musici ter opluistering van een feest,
maar ook in het verzorgen van workshops waar
teambuilding centraal staat.
3.4 Particuliere markt
In de particuliere markt ziet de Popschool kansen en inmiddels heeft de Popschool daar ook al
ervaring opgedaan. Voor een kinderfeest, familiedag en/of andere particuliere aanvraag, biedt de
Popschool niet alleen workshops, maar ook het
maken een professionele (geluids)opname in onze
geluidsstudio behoort tot de mogelijkheden. De
deelnemers zijn een dagdeel bezig met het componeren, inspelen/inzingen van een song die in
de vorm van een opname wordt meegenomen als
aandenken aan een bijzondere dag. De Popschool
is voornemens in deze markt actief acquisitie te
gaan voeren.
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3.5 Evenementen en doelgroepactiviteiten
In de afgelopen jaren heeft de Popschool een
bijdrage geleverd aan tal van evenementen. Hetzij
in de rol van organisator, dan wel in de rol van coorganisator. Hierbij valt te denken aan onze inhoudelijke bijdrage en optredens op Koningsdag, Aaltjesdag en onze workshops en optredens tijdens
Lalaland (Orkestravaganza, Schijf van Vijf). Ook is

de Popschool inmiddels een betrouwbare partner
als organisator of co-organisator voor onder andere Bosje Cultuur, Donkere Dagen, Drumdag en
de Gitaardag. Daarnaast is de Popschool een van
de organisaties die acte de présence geeft tijdens
Uit-Harderwijk en de intocht van Sinterklaas.
De Popschool voelt zich verantwoordelijk voor het
participeren in- en organiseren van evenementen.
Niet met als doel leden te werven of winst te generen. Maar juist om primair en voor iedereen laagdrempelig cultuur aan te bieden, waarbij inspiratie,
kennismaken met- en het beleven van popmuziek
centraal staat. Het belang van de Popschool is om
ruime mogelijkheden te creëren om haar leerlingen
een podium te bieden. Muziek is leuk, maar samen
in een band op een podium in de openbare ruimte,
voor iedereen toegankelijk, is nog veel leuker!

3.6 Diensten
n Advies en begeleiding muziekscholen
De Popschool is overtuigd van haar businessplan en ziet kansen deze te vermarkten aan
andere opstartende, nieuwe initiatieven dan wel
aan bestaande muziekscholen die willen privatiseren. Voorbeelden waar gebruikt is gemaakt
van de expertise van de Popschool zijn onder
andere de Apeldoornse Popschool (Harderwijks
model) en muziekschool Markant (transitie van
dienstverbanden naar een zzp-constructie). De

Popschool is voornemens actieve acquisitie op
dit onderwerp te plegen en waar nodig een initiator te zijn en/of een adviserende rol te bieden.
n Advies en coördinatie Pop Leerorkest
Begin 2017 heeft de Popschool in samenwerking met Cultuurkust een nieuwe manier van
muziek maken in het basisonderwijs gelanceerd. Het Pop Leerorkest. Het (klassieke)
Leerorkest is al 10 jaar een instituut, maar een
Pop Leerorkest bestond nog niet. De rol van
Cultuurkust in deze is opdrachtgever, initiator,
budgethouder, contactpersoon en planner voor
het basisonderwijs en zij is de eindverantwoordelijke. De rol van de Popschool is inhoudelijk.
Met andere woorden; de Popschool is verantwoordelijk voor het lesplan, draaiboek, inhoud
en uitvoering. Dit initiatief van Cultuurkust en de
Popschool is nieuw en uniek in Nederland. De
pilot is in april 2017. De tijdens deze pilot opgedane expertise zal worden aangewend om het
project uit te rollen naar alle basisscholen in de
gemeente Harderwijk. En bij gebleken succes
wordt niet uitgesloten om dit project uit te rollen
over de Noordwest-Veluwe of daarbuiten.
n De Popschool als leerbedrijf
In 2015 heeft de Popschool met diverse partners, waaronder Hogeschool ArtEZ, Deltion en
de Herman Broodacademie de samenwerking
gezocht. Dit heeft erin geresulteerd dat de Popschool een SBB Leerbedrijf is geworden.

SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen
het onderwijs en het bedrijfsleven samen een
belangrijke rol. Mbo-studenten leren veel in de
praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en
leerbanen nodig in een veilige omgeving van
een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider. Het erkennen
en ondersteunen van leerbedrijven werd door
zeventien kenniscentra ondergebracht bij één
organisatie: de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.”
De Popschool voldoet aan de kwalificaties die
als erkend leerbedrijf worden geëist. Dit wil
onder andere zeggen dat de Popschool voldoet
aan de volgende voorwaarden:
• Het bieden van een goede en veilige werkplek voor de student die aansluit bij zijn opleiding. Op die werkplek oefent de student
het beroep uit waarvoor hij in opleiding is,
met de werkprocessen en werkzaamheden
die daarbij horen.
• Het aanstellen van een praktijkopleider die
de eisen van de opleiding kent en in staat is
de student op de werkvloer op te leiden en
te coachen. De Popschool maakt tijd, ruimte
en middelen vrij om de praktijkopleider zijn
taak te laten uitvoeren.
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Tot op heden hebben studenten van onder andere de Herman Brood Academie, het Deltion
College en Conservatorium Zwolle stagegelopen bij de Popschool. De Popschool is hiermee
tevens een kweekvijver voor nieuwe docenten.

elkaar gevoegd worden. Uitgangspunt hierbij
is om popmuziekeducatie in brede zin voor
iedere leerling toegankelijk te maken. Daarnaast
zal het de buurtparticipatie ten goede komen,
doordat basisscholen worden samengevoegd
en er zo dus ‘mini muziekscholen’ ontstaan in
de wijk. Waar het Pop Leerorkest een eerste
ontmoeting met een instrument is, zal in dit
traject de diepgang worden opgezocht.

n Ontwikkelen en innoveren
De Popschool is een vernieuwer op het gebied
van popmuziekeducatie. Met haar eigentijdse
lesaanbod en producten wordt educatie breder
getrokken. In 2017 is de Popschool in samenwerking met Cultuurkust en door de gemeente
aangestelde cultuurcoördinatoren, in het
basisonderwijs begonnen met het in de markt
zetten van de Cultuurwijzer. In navolging van de
succesvolle Sportwijzer is dit initiatief het instrument om kinderen in het basisonderwijs te laten
kennismaken maken met popmuziek en cultuur
in brede zin. Aangejaagd door gemeentelijke
subsidie lijkt dit initiatief succesvol te zijn en inmiddels vult de Popschool meerdere dagdelen
van de Cultuurwijzer in.
Onder de werktitel ‘Harderwijk vol Muziek’ zal
de Popschool zich de komende jaren hard
maken om muzieklessen in de wijken uit te zetten. Deze bestaan uit naschoolse groepslessen
op een centraal punt in de wijk, waar cursisten
van meerdere basisscholen uit die wijk, bij

n Instrumentendepot
Om ‘Harderwijk vol muziek’ en het ‘Pop Leerorkest’ kracht bij te zetten zal de Popschool samen met partners een instrumentendepot ontwikkelen. Na het uitzetten van de twee hiervoor
benoemde projecten zal het depot de driehoek
sluiten en zal het voor iedereen toegankelijk zijn.
Het instrumentendepot valt te vergelijken met
een kringloopwinkel of uitleenbalie. Het depot
biedt de gelegenheid om voor niets, dan wel
voor klein geldbedrag een muziekinstrument
te kopen of te huren. Dit om zoveel mogelijk
mensen de gelegenheid te kunnen bieden om
een instrument te bespelen.
Buiten dat iedereen gebruik kan maken van het
instrumentendepot, is het ook een kans om
mensen zonder werk, herintreders, vrijwilligers
en/of gepensioneerden in te zetten bij het innemen en onderhouden van de instrumenten.
De financiering van het depot zal moeten
komen uit private fondsen en giften uit het bedrijfsleven.

• De bereidheid om samen te werken met de
school en SBB en het verstrekken van de
daartoe benodigde informatie.
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n Vooropleiding conservatorium
De Popschool heeft een samenwerkingsovereenkomst met het ArtEZ Conservatorium Zwolle. Samen bieden zij de driejarige Vooropleiding
Muziekvakonderwijs aan. In deze opleiding
wordt toegewerkt naar het toelatingsniveau dat
voor conservatoria vereist is. Als eerste muziekopleiding in Gelderland, biedt de Popschool
deze opleiding sinds het schooljaar 2016-2017
aan. Deze unieke samenwerking betekent een
goede voorbereiding voor getalenteerde leerlingen die na de middelbare school een studie
Docent Muziek, Klassieke Muziek of Jazz & Pop
aan het Conservatorium willen doen.
De vooropleiding omvat 30 theorielessen, drie
hoofdvaklessen en twee werkdagen:
n Wekelijks muziektheorieles door een
muziekdocent op de Popschool. Deze
lessen bereiden voor op het toelatingsniveau van het ArtEZ Conservatorium.
n Drie hoofdvaklessen op het ArtEZ
Conservatorium (naast de reguliere vocaal/
instrumentaal lessen op de Popschool).
n Twee werkdagen met workshops en
repetitie bij ArtEZ.
n Per jaar twee voorspeelavond(en)/optredens op de Popschool.

n Oudergesprekken.
n Overgangsaudities bij ArtEZ.
Om deel te kunnen nemen aan deze driejarige
vooropleiding moet er eerst een toelatingstoets,
waarbinnen de instrumentale vaardigheid en/of
vocale prestaties worden beoordeeld met goed
gevolg worden afgelegd. Het werk- en leerplan en
wijzigingen daarop, worden door de Popschool
en ArtEZ vastgesteld. Na de Vooropleiding weten
de leerlingen of een muziekstudie bij hen past en
zijn ze goed voorbereid op het toelatingsexamen,
dat plaatsvindt op het ArtEZ Conservatorium. Bij
voldoende resultaat krijgen de leerlingen een certificaat, waarmee ze voor de theorie toelaatbaar zijn
tot het ArtEZ Conservatorium. Dit certificaat blijft
een jaar geldig.
De Vooropleiding Muziekvakonderwijs is voor de
Popschool een mooie voortzetting van haar doel
om muziekonderwijs in de breedste zin van het
woord aan te bieden en te bevorderen. Voor ArtEZ
betekent deze samenwerking dat het Conservatorium eerder in contact komt met muzikaal talent.
n Licentiehouder Rockacademie
Op de Popschool bestaat de mogelijkheid om
voorgedragen te worden voor het toelatingsexamen
aan de Rockacademie. De Rockacademie kent deze
licentie per studiejaar toe aan alumni, die daarvoor
jaarlijks terugkomen bij de opleiding. Tijdens deze
meetings wordt de laatste stand van zaken van de
ontwikkelingen binnen de opleiding gedeeld, zijn er

19

discussies, en brengen de alumni de opleiding op de
hoogte van hun ervaringen in de praktijk.
• De licentie geeft het recht om kandidaten
voor de Rockacademie voor te dragen. Deze
voorgedragen kandidaten worden - ongeacht
de beoordeling van de voorselectie uitgenodigd
voor een toelatingsexamen.
• De licentiehouder mag zijn/haar kandidaten
voorbereiden naar eigen inzicht.
• Een licentie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan andere personen en ook niet aan
instellingen, organisaties, scholen enz.
• De licentie wordt toegekend door de directie
van de Rockacademie.
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n Join The Band
Popmuziek is meer dan alleen muziek maken. Het
is een gevoel er hoort een community bij. Het is
een sociale bezigheid en geeft saamhorigheid.
Daarom start de Popschool vanaf volgend seizoen
met een nieuwe lesvorm: Join The Band.
In plaats van met individuele les, begint de leerling
meteen in een band en krijgt hij daarnaast individuele lessen die in dienst staan van wat er in de
band gespeeld wordt. Zo zien de leerlingen meteen effect van hun lessen. Op sociaal vlak is het

gevoel om ‘de band’ te zijn, ook een boost voor
de zelfverzekerdheid. Daarnaast is het een welkome aanvulling voor de popmuziekcommunity
van Harderwijk, die hiermee wordt uitgebreid en
gestimuleerd. Een levendige bandcultuur geeft
roering in de stad en werkt sfeerverhogend.

4.

Marketing en communicatie
4.1 Identiteit, imago en merk
De Popschool Harderwijk is een professionele
organisatie waarbij het primaire adagium is, om
popmuziek(educatie) breed onder de aandacht
te brengen. De marketing en communicatie heeft
daarnaast als doel dat bestaande leerlingen/cursisten/klanten tevreden blijven en zich aan de Popschool zullen willen blijven binden. Verder is het van
belang dat er nieuwe leerlingen/cursisten/klanten
geworven worden. De marketing en communicatie
is zo georganiseerd dat de Popschool met minimale bezetting een maximaal resultaat kan boeken,
waarin ook ruimte is voor het realiseren van groei.
Met deze marketingstrategie worden verschillende
doelgroepen bereikt en met doelgerichte communicatie mediacampagnes wil en hoopt de Popschool nieuwe markten te kunnen aanboren.
4.2 Identiteit versus clusteridentiteit
De Popschool zoekt de samenwerking met andere
partijen, maar tevens wordt zij gevonden als samenwerkingspartner. In de nabije toekomst is het
de intentie om het gebouw aan de Markt te delen
met Cultuurkust en andere partijen/gebruikers.
Voor de Popschool is het van primair belang dat
binnen dit gebouw en in de samenwerking met de
diverse partners de eigen identiteit behouden blijft.
Uit het verleden, maar ook in het heden, is gebleken dat Popschool Harderwijk een herkenbaar en
solide ‘merk’ is.

4.3 Businessplan - marketingplan
Naar aanleiding van dit businessplan is de Popschool zich er van bewust dat een marketingplan
onontbeerlijk is. In het recente verleden was de
marketing ad hoc georganiseerd, passend bij het
imago van de Popschool. Echter de professionele
structuur en organisatie van de Popschool, de
explosieve groei van het aantal leerlingen en het
volwaardige partnerschap met collega-instellingen,
vraagt om een professioneel plan en een professionele strategie. Dit plan voor de aankomende vier
jaar, zal eind 2017 zijn geformuleerd. Waarbij de
uitgangspunten zijn: Waar staan we nu? Waar willen we staan in 2021. Hoe gaan we dit bereiken?
4.4 Resultaten
Het streven is om de volgende doelgerichte en
ondersteunende resultaten te realiseren:
Groeiambitie Veluwe:
De Popschool onderzoekt de mogelijkheden om
met haar businessplan haar vleugels uit te slaan
om buiten de gemeentelijke grenzen van Harderwijk, een of meerdere Popscholen in de markt te
zetten. Dat bij eventueel nieuwe initiatieven partners worden gezocht in het culturele landschap is
voor de Popschool vanzelfsprekend. Cultuuraanbieders en gemeenten vormen het platvorm waarmee de Popschool het gesprek moet aangaan om
een solide, kansrijke basis te creëren voor expansie.
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Identiteit vs. clusteridentiteit:
Weergave van een duidelijke gezamenlijke visiebepaling (bindingsfactor) die is geënt op enerzijds
het behoud van de eigen identiteit, en anderzijds
de potentiële versterkende mogelijkheden van de
combinatie Popschool, gemeente en Cultuurkust
in het oude stadhuis. Op basis van deze visie en
positionering kunnen de partijen hun eigen- en
gezamenlijke plannen gericht vormgeven.
Communicatieplan: Een concreet hanteerbaar
en praktisch communicatieplan met daarin de
merkpositionering en het mediaplan. Bezien vanuit
de korte-, de middellange- en de lange termijn
doelstellingen.
4.5 Communicatiemiddelen
De Popschool streeft naar doelgericht en efficiënt gebruik van alle tot haar beschikking staande
communicatiemiddelen. Te denken valt hierbij aan
mond-op-mondreclame, free publicity, flyers/posters, tv, radio, eigenwebsite, externe websites en
sociale media. In het marketingplan zal nauwgezet
gedefinieerd worden welk communicatiekanaal
en welk communicatiemiddel het beste is om een
bepaald doel en/of een bepaalde doelgroep te bereiken met nieuws, aankondigingen, achtergrondinformatie, werving, creëren en onderhouden van
betrokkenheid en merkpositionering.
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5.

Organisatie
5.1 Organisatiestructuur
Om de diensten van de Popschool op een zo goed
mogelijke manier te kunnen aanbieden is gekozen
voor een structuur met taakscheiding aan de uitvoerende kant (directie) en een bestuur dat daarop
toezicht houdt en controleert.
Het bestuur geeft mandaat aan de directie voor
alle zaken, behalve zaken die aan het bestuur zijn
voorbehouden.
De directie kan medewerkers en docenten mandateren, deze staan onder verantwoordelijkheid van
de directie.

toezicht op de uitvoering daarvan. De beleidsvoorbereiding en de uitvoering is een taak van de
directie.
De Popschool heeft- en streeft ernaar om ook in
de toekomst een geregionaliseerd en qua competenties breed georiënteerd bestuur te hebben.
Deze competenties bestaan uit de ervaringsgebieden muziek, onderwijs, financiën, ondernemerschap en bestuur.
Bij opvolging zal worden gezocht naar kandidaten
met ervaring en relevante kennis op deze competenties.

5.2 Directie
De directie geeft leiding aan en heeft visie op de
inhoudelijke, organisatorische en financiële koers
van de gehele organisatie, bepaalt het uitvoerende
beleid en onderhoudt op hoofdlijnen de externe
contacten.
De eindverantwoordelijkheid voor de programmering, begrotingen en beleidsbeslissingen wordt
genomen door de directie binnen de richtlijnen die
het bestuur heeft vastgesteld.

5.4 Administratie
Om zowel de leden- als de financiële administratie
beter te kunnen voeren is deze in het schooljaar
2016/2017 geheel geautomatiseerd. De Popschool maakt gebruik van het ledenadministratiepakket Lea, dat is gekoppeld aan het boekhoudprogramma Twinfield en de bank.

5.3 Bestuur
Het bestuur van de Popschool volgt de Governance Code Cultuur. Deze code geeft richtlijnen voor
een goed, verantwoord en transparant bestuur
van- en door culturele instellingen en richtlijnen
voor toezicht daarop. Het bestuur houdt zich
voornamelijk bezig met het voorbereiden en nemen
van besluiten over het algemeen beleid en houdt
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6.

Medewerkers
De Popschool is een cultureel ondernemende organisatie. Een voortvloeisel daarvan is, dat zij geen
medewerkers in loondienst heeft, maar dat alle
functies binnen de Popschool worden vervuld door
zzp’ers, waar nodig aangevuld met vrijwilligers.
6.1 Docenten
Zzp’ers zijn flexibel inzetbaar en het aantal is af te
stemmen op het volume van de Popschool en de
daaraan gekoppelde vraag naar docenten.
Het zijn geschoolde krachten met veel ervaring in
hun vakgebied. Alle bij de Popschool betrokken
medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring
Omtrent Gedrag. De Popschool werkt met een
goedgekeurde Modelovereenkomst. Er is te allen
tijde een BHV’er op de Popschool aanwezig.
Naast de lesuren kunnen de docenten ook worden
ingezet voor bandcoaching, (buitenschoolse) projecten en workshops. Tevens kunnen zij een taak
als coördinator toebedeeld krijgen.

De coördinatoren zetten zich onder andere in voor:
n Bandcoaching
n Evenementen/projecten
n Onderwijsprojecten
6.3 Vrijwilligers
De Popschool werkt met een beperkt aantal vrijwilligers. In toekomst is de wens om meer gebruik
te gaan maken van vrijwilligers. Aan de ene kant
ouders en leerlingen, maar ook mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze vrijwilligers kunnen ondersteunen en assisteren bij beheertaken, optredens en workshops.

6.2 Coördinatoren
De directie werkt samen met de verschillende
interne coördinatoren. Deze werken afhankelijk
van het project, met docenten (zzp’ers) van de
popschool, of samen met externe partners zoals
bijvoorbeeld regiocoördinatoren, scholen en/of de
gemeente.
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7.

Huisvesting
7.1 Gebruik
Het Oude Stadhuis
Het gebouw is ingericht voor het geven van muzieklessen. De meeste ruimten worden ook als zodanig benut. Een ruimte wordt gebruikt als kantoor
voor de administratie.
De Kelder
De ruimtes in de kelder worden gebruikt als studio
en oefenruimten. Hier maken zowel leerlingen van
de Popschool als externe bands gebruik van. De
oefenruimtes zijn onderdeel van het lesprogramma
en worden in die hoedanigheid gebruikt voor het
geven van Bandcoachinglessen.

7.2 Verbouwing Markt 1
Bij het schrijven van dit beleidsplan is de prognose
dat het oude stadhuis in december 2017 verbouwd zal gaan worden. Als dit doorgang vindt,
zal de Popschool –teneinde de lessen aan het
begin van het nieuwe schooljaar doorgang te kunnen laten vinden- vóór 1 augustus 2017 moeten
verhuizen naar een andere locatie. In overleg met
de gemeente zal een passende tijdelijke locatie
gezocht moeten worden. Deze tijdelijke locatie zal
geschikt moeten zijn voor het geven van zowel
popmuziekeducatie als voor binnen- en buitenschoolse activiteiten, zodat de continuïteit en het
aanbod gewaarborgd blijft.

Verhuur
De ruimtes in de kelder zijn beschikbaar voor
verhuur door bands, verenigingen of bedrijven,
maar alleen in dienst van culturele of muzikale
vorming. Al dan niet in combinatie met een door de
Popschool aangeboden workshop of cursus. De
overige ruimtes worden alleen door de Popschool
gebruikt.
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8.

Financiën en financiering
Meerjarenbegroting						
Popschool Harderwijk begroting 2017-2021
2017
2018

2019

2020

2021

					
Baten
					
Lesgelden					
Individuele lessen
148.000
157.075
166.150
175.225
184.300
Cursussen
825
1.650
2.090
2.090
2.090
Totaal
148.825
158.725
168.240
177.315
186.390
					
Subsidies/fondsen					
Culturele Impuls
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Totaal
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
					
Overige Baten					
Opbrengst verhuur oefenruimtes
4.000
5.000
5.500
6.000
6.500
Opbrengst verhuur studio
500
1.000
1.250
1.500
1.750
Opbrengst projecten/particuliere markt
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Totaal
6.500
8.500
9.750
11.000
12.250
					
Totaal baten
160.325
172.225
182.990
193.315
203.640
					

30

Lasten
										
Personeelslasten (zzp-ers)					
Management
0
15.000
20.000
25.000
25.000
Kosten docenten inviduele lessen
(62,5 % van omzet)
92.500
98.172
103.844
109.516
115.188
Kosten docenten cursussen
(80% van omzet)
520
1.320
1.672
1.672
1.672
Coördinatie interne projecten
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Overige kosten personeel
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Totaal
100.020
121.492
132.516
143.188
148.860
					

Huisvesting						
Huur (Markt 1 inclusief kelder)
9.409
9.409
25.082
25.082
25.082
Energie/water
n.v.t
n.v.t
1.000
1.000
1.000
Schoonmaak
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Vaste lasten(verzekering etc)
2.025
2.025
2.025
2.025
2.025
Totaal
12.934
12.934
29.607
29.607
29.607
					
Algemene lasten						
Kosten administratie (zzp)
12.000
8.000
9.000
10.000
11.000
Accountantskosten
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Abonnementen
1.427
1.427
1.427
1.427
1.427
Automatisering
5.000
3.000
2.500
2.500
2.500
Helpdesk
5.000
4.000
3.000
2.000
2.000
Telefoon
103
103
103
103
103
Internet
570
570
570
570
570
Kantoorkosten
500
500
500
500
500
Kantinekosten
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
BHV
500
500
500
500
500
Kosten algemeen
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Bestuurskosten
250
250
250
250
250
Totaal
30.350
23.350
22.850
22.850
23.850
					
Marketing					
Website/ pr
535
535
1.435
1.435
1.435
Reclame/ advertenties
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Drukwerk popschool/
projecten/ evenementen
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Totaal
3.035
3.035
3.935
3.935
3.935
					
Iventaris						
Onderhoud inventaris
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Inkoop Inventaris
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Afschrijving inventaris
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
Totaal
10.700
10.700
10.700
10.700
10.700
					
Totaal Lasten
157.039
171.511
199.608
210.280
216.952
					
Resultaat einde boekjaar
3.286
714
-16.618
-16.965
-13.312
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Toelichting op de meerjarenbegroting
Baten
Lesgelden
De Popschool zal de komende jaren een groei
genereren van 15 leerlingen per jaar. Dit levert de
Popschool 9.075 per jaar op. Daarnaast zal het
lesgeld worden verhoogd om de continuïteit in de
betaling van onze docenten (zzp’ers) te waarborgen. De verhoging hiervan is hier niet in meegenomen, omdat deze rechtstreeks wordt verrekend
met de zzp’er.
De Popschool is in 2016 gestart met het geven
van cursussen (groepslessen) en gezien het succes zal de Popschool dit de komende jaren gaan
uitbreiden.
Subsidies
De Popschool ziet kansen in het verkrijgen van
subsidies, maar is daar behoudend in omdat het
naast de nieuwe kansen die dit biedt, ook een
nieuw pad is dat zij gaat inslaan. Voor de projecten
die vallen onder de noemer ‘Pop in je school’ zal
Popschool de samenwerking gaan zoeken met
de budgethouder van het primair onderwijs en
daarnaast zal zij het gesprek moeten aangaan met
de gemeente en fondsen om te kijken hoe en waar
de Popschool kan worden ondersteund in haar
doelstellingen.
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Overige Baten
De kelder zal zichzelf moeten gaan bedruipen door
verhuur van oefenruimtes en studio. Ook hierin zal
de Popschool een groei zien, maar wel voor ogen
houdend dat de kosten worden gedekt en niet om
winst te maken. Zodat de Kelder haar maatschappelijke functie blijft behouden om bandjes voor
een schappelijk prijs te laten repeteren en op te
laten nemen en het een spot blijft waar muzikanten
elkaar kunnen ontmoeten en inspireren, waardoor
de muzikale community een boost krijgt.

Lasten
Personeelslasten (zzp’ers)
Om de kwaliteit van het totale aanbod van de
Popschool te kunnen waarborgen en de zzp’ers
te kunnen behouden, zal het lesgeld de komende
beleidsperiode worden verhoogd en zal daarnaast
worden geprobeerd andere inkomstenbronnen aan
boren om de uurprijs van de zzp’ers/ docenten te
kunnen verhogen. Hierbij wel voor ogen houdend
dat de Popschool voor iedere leerling financieel
toegankelijk blijft. Als dit niet het geval is zal de
Popschool, de leerling desgewenst kunnen begeleiden bij deelname aan het Jeugdcultuurfonds.
Ook is er een groei in de kosten van het management. De Popschool maakt de komende jaren een
expansie door en beantwoordt aan de vraag op
sociale- en onderwijsvlakken. De kosten van de
zzp’ers zijn gedekt, maar door de groei zijn de kosten van coördinatie en management niet gedekt.
Deze kosten zullen deels uit eigen bijdrage vanuit
de Popschool voortvloeien, maar er zullen hiervoor
ook andere bronnen moeten worden aangesproken.

Huisvesting
De huurprijs bij terugkeer in het pand aan de
Markt 1 is nog niet geïnitieerd, maar de Popschool
begroot deze op 20.000 euro per jaar. Hierdoor
ontstaat er een tekort op de begroting en de Popschool zal over dit onderwerp in gesprek moeten
gaan met de gemeente.
De overige kosten zullen waarschijnlijk lager uitvallen, omdat de kosten vanaf 2019 -na verbouwing
en terugkeer naar de Markt 1- worden gedeeld
met Cultuurkust en gemeente.
Algemene lasten
De Popschool is in 2016 begonnen met de automatisering van haar leden- en algemene administratie. De kosten hiervan (15.000 euro) heeft zij uit
eigen reserves gedragen. In de komende jaren zal
de administratie nog worden gefinetuned.
De verwachting is dat door deze investering de
kosten zullen dalen en dat dit ook terug te zien zal
zijn in de kosten voor de administratie en de contactmomenten met de helpdesk van de automatiseerder.
Door de groei van de Popschool zal aan de andere
kant een stijging in de administratieve kosten
ontstaan.
Marketing
Het budget voor marketing zal door het aanbieden
van meer producten de komende jaren een stijging
doormaken.
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9.

Colofon
Publicatie
Stichting Popschool Harderwijk, maart 2017
Tekst
Popschool Harderwijk
Fotografie
Ton Pors, Jan van der Kolk, Sara’s Lab
Vormgeving
Ton Pors
Druk
MultiCopy
Vragen
Indien u vragen heeft over de inhoud van het
beleidsplan, dan kunt u contact opnemen met de
Popschool via:
Telefoonnummer:
Telefoon: 06-19200384
E-mail
informatie@popschoolharderwijk.nl
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