Muziek op de Pabo
Tussen�jdse opbrengsten van de subsidieregeling
Achtergrond
Vanaf 2017 konden pabo's subsidie
aanvragen bij het Fonds voor
Cultuurpar�cipa�e om muziekonderwijs te s�muleren. In 2019 zijn
29 subsidie-aanvragers benaderd met
een vragenlijst om tussen�jdse
eﬀecten van de subsidie in kaart te
brengen. De vragenlijst is door 23
contactpersonen ingevuld. Dit zijn de
belangrijkste resultaten.

Aanleiding voor de subsidie aanvraag
Zelfvertrouwen studenten
is te laag

87%

Doelen voor de subsidie
Muzikale vaardigheden
studenten verbeteren

95%

Muzikale bagage van
afgestudeerden is te laag.

83%

Te weining �jd om
muzikale vaardigheden
van studenten op niveau
te krijgen.

74%

Didac�sche vaardigheden
studenten verbeteren

95%

Kwaliteit muziekonderwijs
op pabo verhogen

84%

Gesignaleerde opbrengsten
Eﬀecten op de pabo

Eﬀecten bij pabo studenten
Niveau muziekonderwijs
is verbeterd

74%

Eﬀecten op stagescholen
13%

Verbeteringen in zingen

87%

70%

oneens

61%

Faciliteiten muziekonderwijs zijn verbeterd

74%

eens

78%

Meer mogelijkheden voor
verdieping in muziek

Verbeteringen in muziek
maken

Het niveau van het
muziekonderwijs op de
stagescholen is in het
algemeen hoger geworden.
Het aantal uren
muziekonderwijs op de
stagescholen is verhoogd.

4%

60%

doen we

Samenwerking conservatoria
en basisscholen
Een voorwaarde voor de subsidie is
dat de pabo's samenwerken met
conservatoria en basisscholen. Zo
kunnen muzikale en didac�sche
exper�se worden uitgewisseld.
Hiernaast staat de stand van zaken van
deze samenwerkingen.

Basisscholen

Conservatoria

57%
57%

Inzet studenten en
docenten in onderwijs
op de pabo's
Co-teaching

Duo-stages

doen we

57%

43%

74%

70%

Wanneer de subsidie
eindigt con�nueren we de
samenwerking.

52% van de pabo's gee�
aan met behulp van de
subsidie stages met
aandacht voor muziekonderwijs te kunnen
organiseren.

52%

doen we
niet

Duurzaamheid

Afspraken met
conservatoria zijn
schri�elijk vastgelegd.

oneens

Meer muziek!
Muziek is sinds de subsidie
meer hoorbaar op de pabo's,
dat zorgt voor sfeer en
enthousiasme.

74% van de pabo's hee�
veranderingen aangebracht in het
curriculum voor muziekonderwijs.
9 van de 23 pabo's denken dat
wanneer de subsidie wegvalt, het
in stand houden van de
veranderingen las�g zal worden.

74%

