
 
 
 
 
 
Betreft:  verlenging werking beleidsplan 
Datum:  3 februari 2021 
 
 
Inleiding 
 
Op 1 juli 2018 is het beleidsplan Muziekschool Krimpen 2018-2022 uitgangspunt geworden voor de 
activiteiten van Muziekschool Krimpen. Op 5 februari 2020 hebben we een eerste evaluatie gehad. 
Ruim een maand later brak de coronacrisis uit, die alles bepalend bleek voor onze activiteiten tot op 
de dag van vandaag. Concreet betekent dit dat we niet aan de uitvoering van de beleidsvoornemens 
hebben kunnen werken, alles was erop gericht om op de één of andere manier de continuïteit van 
(een groot deel) van de lessen te waarborgen. 
In de vergadering van 18 november 2020 heeft het bestuur besloten om de looptijd van het 
beleidsplan met minimaal een jaar te verlengen en de inhoud tegen het licht te houden en waar 
nodig aanpassingen te doen. Op de vergadering van 3 februari heeft het bestuur dit document 
vastgesteld. 
  
Verlenging looptijd beleidsplan 
 
De looptijd van het beleidsplan wordt verlengd tot 1 juli 2023, mocht de pandemie langer dan 
gehoopt tot beperkingen leiden, kan deze verlenging worden doorgetrokken naar 1 januari 2024. 
Naast de mogelijkheid van het inlopen van de verloren tijd door de coronacrisis, is de nieuwe datum 
ook logisch gezien de directiewisseling op 1 januari 2023. Een nieuwe directeur-bestuurder kan dan 
de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor zijn of haar rekening nemen. 
 
Aanpassingen beleidsplan 
 
Doelgroepen onderdeel 9 van het beleidsplan 

- Ouderen: na de kwetsbare ouderen extra inzetten op het bereiken van actieve, 
thuiswonende ouderen. Hiervoor wordt speciaal aanbod ontwikkeld waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de Ronnie Gardiner Method (RGM). Deze methode combineert het maken van 
muziek met beweging waardoor de hersen buitengewoon effectief gestimuleerd worden. 
Hiervoor zoeken we de samenwerking met Krimpenwijzer en het Seniorenplatform.  
Meer over deze methode zal aan bod komen tijdens het Cultuurcafé van november dat 
Muziekschool Krimpen zal organiseren. 

- Het bereiken van meer statushouders. Dit onderdeel vervalt. Volgens de gegevens van 
Vluchtelingenwerk Nederland zijn er in Krimpen aan den IJssel 15 statushouders gehuisvest. 
Dat aantal is veel te laag om iets mee te kunnen. 

 
Inhoud en vernieuwing vrije tijd onderdeel 10 van het beleidsplan 



- Het onderdeel blended learning bleek tot het begin van de coronacrisis moeilijk van de grond 
te krijgen. Dankzij de pandemie geven alle docenten online les en/of maken lesfilmpjes voor 
het onderwijs en het sociaal domein.  
Doelstelling is om de opbrengsten van de coronacrisis op dit gebied, te vertalen naar post-
corona.  

 
Samenwerking onderdeel 12 van het beleidsplan 

- Concordia is gestopt met het faciliteren van het Young Metropole Krimpen. Het argument 
hiervoor is dat de opbrengsten voor het volwassenen orkest minimaal zijn. En dat bleek 
uiteindelijke de reden waarom ze samen met Muziekschool Krimpen dit jeugdorkest wilden 
onderbrengen.  
Muziekschool Krimpen heeft van het begin af aan op standpunt gestaan dat het samen 
muziek maken van een groep jongeren het belangrijkste doel is. 
Wij hebben per 1 januari 2021 de verantwoordelijkheid voor dit orkest overgenomen en 
gaan, in eerste instantie tot het KinderMuziekFestival op 26 juni 2021, proberen het orkest te 
vitaliseren en uit te breiden. 
Concreet betekent dit dat we op het gebied van samenwerking met Concordia nieuwe 
invulling moeten zoeken. 

- Met de scholen en met onze partners sluiten we samenwerkingsovereenkomsten af. Dit 
conform de aanbevelingen die we op dit gebied gekregen hebben tijdens het 
certificeringstraject. 
In de overeenkomsten zal komen te staan op welk gebied we samenwerken, op welke wijze 
we dat doen en wat de redenen kunnen zijn om de samenwerking te verbreken. Een klein 
deel van deze overeenkomsten is inmiddels al afgesloten, de andere zijn in voorbereiding. 

 
Tot slot 
De punten uit het beleidsplan die niet in dit document genoemd worden, blijven of staan om 
uitgevoerd te worden of zijn inmiddels gerealiseerd. 
 
Krimpen aan den IJssel, 3 februari 2021 
 
 


