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 Communicatieplan Leerorkest 
Zuidoost 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
          Februari 2011 
INLEIDING 
 
Stichting Leerorkest is opgericht om het concept Leerorkest vorm te geven en ten uitvoer te 
brengen. 
Het Leerorkest is een netwerkorganisatie bestaande uit een bestuur plus Management Team 
(MT) die eindverantwoordelijk zijn voor de financiële,  organisatorische en communicatieve 
gang van zaken en samen met scholen en docenten  het Leerorkest tot stand brengen.  
Deze organisatiestructuur vraagt om een frequente en goed gestructureerde communicatie. 
Aan het Leerorkest zijn muziekdocenten verbonden middels een 
samenwerkingsovereenkomst, al dan niet uitgeleend door het Muziekcentrum Zuidoost 
(MZO). Zij functioneren als zelfstandigen die zich verplicht hebben deel te nemen als een 
docent aan het Leerorkest. 
 
Aan Leerorkest Zuidoost zijn 35 muziekdocenten en assistenten verbonden, circa 30 
leerkrachten, 7 conciërges, en 7 basisschooldirecteuren of cultuurcoördinatoren, één 
combinatiefunctionaris of cultuurcoach en 5 vrijwilligers. Plus een ondersteunende staf van 
circa 7 man op het MZO. Om de samenwerking en informatie-uitwisseling zo goed mogelijk 
te laten verlopen is het van belang een gedeelde visie te hebben op het: 

• Waarom 
• Wanneer 
• Met wie 
• En hoe 

er gecommuniceerd wordt.  
 
Op basis van dit gemeenschappelijke beeld wordt de communicatie ingericht en uitgevoerd. 
Zo weet iedereen waar, hoe, wanneer en met wie er gecommuniceerd wordt. Transparantie 
is van belang om te voorkomen dat mensen overladen worden met informatie en vervolgens 
door de bomen het bos niet meer zien. Het communicatieplan is geslaagd als voor iedereen 
de communicatielijnen duidelijk zijn en de communicatie snel en efficiënt verloopt.  
 
 
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 
 
De verantwoordelijkheid voor alle communicatie ligt bij het bestuur van het Leerorkest en het 
MT. In dit plan worden per onderdeel onderstaande onderdelen benoemd. 
 
• Waarom 

De reden van communicatie moet duidelijk zijn. Bv rond het concept Jaarplan Leerorkest, 
voor de planning van optredens en de programmering Leerorkest, dan wel bij het op 
gang brengen van nieuwe ontwikkelingen 

• Wanneer   
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Jaarplanning wordt gemaakt.  Begin bij het concept jaarplan tot en met evaluatie einde 
schooljaar 

• Met wie   
Afhankelijk van onderwerp. Algemeen: bestuur/scholen/ directie/docenten of specifiek: 
alleen docenten bv. 

• En hoe: per bijeenkomst of per mail ? 
 
Daarnaast is het helder dat de communicatie binnen Leerorkest Zuidoost in een aantal 
onderdelen uiteen valt: 

1. interne communicatie 
2. communicatie met onderwijspartners 
3. externe communicatie 
4. communicatie per evenement 

 
 
 
Figuur 1   

 
 
 
 
 
1. INTERNE COMMUNICATIE 
 
MT 
Het Managementteam (MT) van het Leerorkest, bestaande uit de Directeur Leerorkest en 
artistiek leider (Marco de Souza), de coördinator (Martje Diemer) en de 
financieel/administratieve coördinator (Esther Mapp) komt regelmatig bij elkaar om algemene 
zaken betreffende het Leerorkest te bespreken. Deze vinden op het MZO plaats. Het doel 
van deze bijeenkomsten is het ontwikkelen en uitzetten van een beleidslijn als ook het snel 
en adequaat inspringen en/of reageren op de interne en externe ontwikkelingen. 
 
Evaluatiebijeenkomst en input voor het nieuwe Jaarplan  
Aan het eind van het jaar is er een evaluatiebijeenkomst met de muziekdocenten en 
assistenten/stagiaires. Doel van deze bijeenkomst is om te benoemen welke onderdelen van 
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het jaarplan goed gingen en welke onderdelen verbetering behoeven. De te bespreken 
onderdelen zijn o.a.: ritme van lessen en repetities, programmering en planning van 
presentaties, lestijdwensen per locatie, artistieke inbreng en wensen t.a.v het repertoire. De 
bevindingen die in deze bijeenkomst worden geopperd worden meegenomen in de MT-
bespreking en (waar mogelijk) opgenomen in het concept jaarplan.  
Het MT verwerkt de evaluatie en voorstellen in een volgend concept Jaarplan. Het concept 
Jaarplan wordt na bespreking vast gesteld en uitgevoerd. Tussentijds zijn ideeën en 
suggesties mogelijk, mits ze passen in de uitvoering van het Jaarplan of de verbetering 
ervan. Het MT zorgt in dat geval voor de uitvoering van de voorstellen, zie infolijn tussen 
docenten en MT in figuur 1. 
 
Lunchbijeenkomst 
Regelmatige lunchbijeenkomsten van de muziekdocenten met de coördinator per 
Leerorkestlocatie hebben tot doel het uitvoeren van het jaarplan te ondersteunen. Welke 
hindernissen zijn er om het plan goed ten uitvoer te kunnen brengen? Welke voorstellen 
leven er bij de docenten ter verbetering van inhoud en organisatie van de leerorkestlessen 
en repetities? Deze lunchontmoetingen volgen de cyclus van het jaarplan op een zodanige 
manier dat alle besproken onderwerpen meegenomen kunnen worden in een MT-
bespreking. Besluiten over deze voorstellen worden daarna direct weer 
teruggecommuniceerd aan de docenten.  
 
Expertisecentrum 
De werknemers van het Expertisecentrum overleggen regelmatig over de te volgen lijn voor 
de nabije toekomst met de artistiek leider. Daarnaast is er geregeld werkoverleg tussen de 
artistiek leider en de coördinator Expertisecentrum over de in te plannen activiteiten. Input 
voor en verzoeken aan het Expertisecentrum van docenten en organisatoren kunnen per 
mail gericht worden aan de coördinator van het Expertisecentrum. In principe werkt het 
Expertisecentrum voor de hele stad Amsterdam en voor de landelijke initiatieven die zich 
aandienen.  
 
Studieochtenden 
Deze zijn bestemd voor alle docenten, assistenten en stagiaires van alle Leerorkesten van 
Amsterdam en hebben als doel de kwaliteit van het lesgeven bij het Leerorkest te 
bevorderen.  Voorstel voor  de inhoud van de studieochtenden komen van het MT in 
samenspraak met de coördinatoren Leerorkesten Amsterdam.  
 
Leerorkestcafé 
In de informele sfeer hebben er 1 à 2 maal per jaar Leerorkestcafé’s  plaats. Hiervoor worden 
alle docenten en ondersteuners uitgenodigd. In deze bijeenkomsten is er ruimte voor 
vrijblijvend brainstormen over alle onderwerpen het Leerorkest betreffende. Het 
Leerorkestcafé is een vrijplaats waar zonder hiërarchie en zonder oog voor haalbaarheid 
ideeën kunnen worden ingebracht die tot geen enkele verplichting leiden. Dit café staat open 
voor alle betrokkenen, inclusief de bestuursleden. 
 
Praktische zaken 
Ideeën, wensen en suggesties betreffen specifieke praktische zaken bij de uitvoering van het 
Jaarplan kunnen het beste direct met de betrokken persoon besproken worden. 

- logistieke wensen: met de logistiek medewerker Ronald Koop 
- wensen rond partijboekjes, partituren, speelbaarheid en lesmappen: coördinator 

expertisecentrum, Emile Meuffels. 
- wensen en vragen over instrumenten:  de instrumentenbeheerder Rodney Calis 
- wensen en vragen rond het indelen van nieuwe leerlingen: direct te bespreken met 

de combinatiefunctionaris Baptist.  
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JAARPLANNING INTERNE COMMUNICATIE 
 
JUNI/JULI 
- Evaluatiebijeenkomst met docenten op o.a.: 

- ritme van lessen en repetities 
- programmering en planning van presentaties 
- lestijdwensen per locatie 
- artistieke inbreng en wensen t.a.v het repertoire 
- logistieke en organisatorische ondersteuning 
- nieuwe ontwikkelingen 

Doel: voeden van MT met ervaringen uit de praktijk en als zodanig input voor het nieuwe 
Jaarplan. De uitkomst wordt direct meegenomen in de eerstkomende MT-bespreking over 
het volgende jaarplan.  
 
AUGUSTUS 
- Artistieke inbreng van de docenten vwb repertoire en vorm en inhoud van presentaties 

kunnen gedurende één maand, te weten de maand augustus, direct per mail of 
mondeling gericht worden aan de artistiek leider Marco de Souza. Dirigent overlegt in de 
maand augustus met de artistiek leider over de artistieke keuzes die moeten worden 
gemaakt.  

- Begin september worden de artistieke doelen vastgelegd voor het komende seizoen. Na 
het vaststellen van het repertoire communiceert de dirigent in samenspraak met de 
coördinator met de docenten over de uitvoering van de keuzes. 

 
- Opstellen concept jaarplan in MT:  

- Repertoire voor het komende seizoen 
- ritme van lessen en repetities 
- planning van Eindpresentaties per orkest  
- lestijden per locatie 
- logistieke bijsturing: lokaalindelingen , aantal kasten, looproutes, etc. 
- nieuwe inzichten  

 
SEPTEMBER 
- Begin september worden de artistieke doelen vastgelegd voor het komende seizoen. 

Deze worden opgenomen in het Jaarplan . Na het vaststellen van het repertoire 
communiceert de dirigent in samenspraak met de coördinator met de docenten over de 
uitvoeringsaspecten  van de keuzes. 

- Startvergadering op het MZO 
- Wie: de docenten van het Leerorkest plus ondersteuners MZO 
- Doel: bespreking en vaststelling nieuw jaarplan en vaststellen artistieke doelen voor dit 

seizoen.  
 
OKTOBER 
- Lunchbijeenkomst per locatie. In deze maand wordt er gekeken of de opstart van het jaar 

naar wens is verlopen en doorgang van de planning  ongehinderd kan plaatsvinden.  De 
uitkomst wordt besproken in de eerstkomende MT vergadering. Eventuele besluiten 
worden teruggekoppeld naar de muziekdocenten. 

 
NOVEMBER 
- Studieochtend 
 
JANUARI 
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- Lunchbijeenkomst per locatie. In deze maand vind de vooruitblik plaats richting 
presentaties. Lopen de geplande repertoirestukken op schema? Is bijsturing 
noodzakelijk? De uitkomst wordt besproken in eerstkomende MT vergadering. Besluiten 
worden teruggekoppeld naar de muziekdocenten. 

 
FEBRUARI 
- Studieochtend 
 
MAART 
- Studieochtend 
 
APRIL 
- Lunchbijeenkomst per locatie. Het repetitieschema uitmondend in een flink aantal 

presentaties staat nu in de schijnwerpers. Monitoring van de voortgang hiervan is 
gewenst. De uitkomst wordt besproken in eerstkomende MT vergadering. Eventuele 
besluiten worden teruggekoppeld naar de muziekdocenten. 

 
MEI 
- Studieochtend 
 
JUNI/JULI 
- Evaluatiebijeenkomst en input voor nieuw Jaarplan, zie boven 
 
 
 
2. COMMUNICATIE MET DE ONDERWIJSPARTNERS 
 
Directieoverleg 
Tussen het Leerorkest en de onderwijspartners (directies, leerkrachtenteam) is er regelmatig 
overleg (1 à 2 maal per jaar) over de uitvoering van het Jaarplan. Besluiten worden 
meegenomen in de verdere uitvoering ervan danwel meegenomen bij de evaluatie en 
opstelling van een nieuw jaarplan. Muziekdocenten kunnen algemene onderwerpen 
aandragen bij de coördinator om mee te nemen in deze besprekingen. 
Het Leerorkest heeft jaarlijks evaluatieoverleg met het Projectbureau Brede School ivm de 
spin off activiteiten van het Leerorkest als het Kleinleerorkest en het Stuiforkest. Uitkomsten 
uit deze overleggen worden terug gecommuniceerd aan de muziekdocenten. 
 
Ontmoeting team en muziekdocenten 
Per school vindt in oktober een Lunchontmoeting plaats tussen het leerkrachtenteam en 
muziekdocenten. Deze ontmoeting heeft jaarlijks aan het begin van de cursus plaats. De 
verslaglegging ervan wordt gedaan door de combinatiefunctionaris. Het doel van deze 
ontmoeting is om elkaar beter te leren kennen en elkaar weten te vinden. Jaarlijks komen er 
nieuwe leerkrachten en muziekdocenten bij. Het elkaar stellen van vragen en uitwisselen van 
suggesties vindt hier zijn eerste startpunt en kan verder gedurende het schooljaar worden 
gecontinueerd. 
 
Lopende zaken 
Combinatiefunctionaris/logistiek medewerker heeft maandelijks kort werkoverleg met 
adjunct/aanspreekpersoon Leerorkest, of icc-er basisschool over lopende zaken.  
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Figuur 2 

 
 
 
 
JAARPLANNING COMMUNICATIE ONDERWIJSPARTNERS 
 
AUGUSTUS  
- Overleg van coördinator/combinatiefunctionaris met directeuren en icc-ers (interne 

cultuurcoördinatoren) voor praktische zaken (lokalen, schooljaarplanning, lestijden, 
overige wensen) jaarplan. Alle bevindingen worden verwerkt in een concept jaarplan en 
ter goedkeuring aangeboden aan de schooldirecties. 

- Overleg coördinator/combinatiefunctionaris met ouders op ouderavonden basisscholen, 
doel: bekendheid, draagvlak en ondersteuning te genereren. 

 
SEPTEMBER 
- Ontmoetingslunch leerkrachtenteam en muziekdocenten op 3 locaties. Doel: elkaar leren 

kennen en ideeën uitwisselen.  
- Maandoverleg combinatiefunctionaris en aanspreekpersoon per locatie over de lopende 

zaken. 
 
OKTOBER/NOVERMEBR 
- Maandoverleg combinatiefunctionaris en aanspreekpersoon per locatie over de lopende 

zaken. 
 
DECEMBER 
- combinatiefunctionaris en aanspreekpersoon organiseren samen Kerstvieringen per 

locatie  
 
JANUARI 
- zonodig voortgangsoverleg van de coördinator/combinatiefunctionaris met de directies 

over de gemaakte planningen 
 
FEBRUARI/MAART 
- Maandoverleg combinatiefunctionaris en aanspreekpersoon per locatie over de lopende 

zaken. 
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APRIL 
- doorspreken eindsprint schooljaar, presentaties per leerjaar en andere extra activiteiten. 
 
MEI 
- Maandoverleg combinatiefunctionaris en aanspreekpersoon per locatie over de lopende 

zaken. 
 
JUNI/JULI 
- evaluatie schooljaar op diverse onderwerpen met directies en leerkrachtenteam, 

eventueel schriftelijk inclusief aanbevelingen voor het nieuwe jaar. 
 
 
3. EXTERNE COMMUNICATIE 
 
Externe partners zijn: 
- artiesten 
- Fondsen en Sponsoren 
- Scholen en schoolbesturen 
- Politieke en bestuurlijke partners 
- Andere Kunstinstellingen 
- conservatoria 
- Pers en media 
- leveranciers 
De communicatie met externe partijen loopt uitsluitend via het MT Leerorkest en de PR-
medewerker. Ook hier geldt dat het algemene communicatiebeleid onderdeel is van de 
bespreking van het concept Jaarplan. Tussentijds kunnen suggesties en ideeën door 
muziekdocenten worden aangedragen bij de coördinator. Externe partijen kunnen o.a. zijn 
artiesten, de pers, fondsen, sponsoren, het bedrijfsleven, de politiek, leveranciers etc. 
Vragen die aan deelnemers van het Leerorkest gesteld worden, worden altijd doorgeleid 
naar het MT.  Het MT verzorgt de woordvoering van het Leerorkest. 

 
 

4. COMMUNICATIE PER EVENEMENT 
 
Hoofdverantwoordelijke bij een groot evenement is de Artistiek leider. Hij stuurt een team van 
organisatorische ondersteuners aan die alle noodzakelijke en  zakelijke acties ondernemen. 
De inhoudelijke beslissingen worden door hem gemaakt in samenspraak met het 
Expertisecentrum en de dirigent.  
 
Bij een groot evenement zijn er in korte tijd veel acties te ondernemen. In een vooroverleg 
met alle betrokken  medewerkers worden er zorgvuldige afspraken gemaakt over wie 
communiceert wat met wie. In de laatste 6 weken voor de uitvoering is er wekelijks overleg 
onder leiding van het MT om alle communicatie en activiteiten op elkaar afgestemd te 
houden.  Aan dit wekelijks overleg doen mee: de PR-medewerker, de logistiek medewerker, 
de instrumentenbeheerder, de combinatiefunctionaris en de conciërges. 
 
Na het evenement is er een schriftelijke en mondelinge evaluatieronde om de opgedane 
ervaringen te bespreken en ideeën voor verbetering vast te leggen en om deze voor een 
volgende keer te kunnen inzetten. 
 
 
 
Ina Brouwer 
Marco de Souza 
Martje Diemer 


