
 

 

 
Beleidsplan Muziekcentrum Zutphen 

 

 

De stichting MuziekCentrum Zutphen heeft als hoofddoel om alle kinderen/jongeren in de leeftijd tot 

21 jaar gratis kennis te laten maken met muziek maken en op laagdrempelige wijze een instrument 

te leren bespelen.  

Muziek draagt in vele opzichten bij aan emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen 

en jongeren. Ieder kind heeft het recht om kennis te maken met muziek maken. De wijze waarop de 

kinderen bij MuziekCentrum Zutphen (MCZ) les krijgen is onderscheidend, omdat het gericht is op 

het versterken van de eigen identiteit, het geven van zelfvertrouwen en vooral het samen muziek 

maken.  

Samen muziek maken verrijkt kinderen, zorgt ervoor dat zij samen leren werken, geeft ze 

zelfvertrouwen en stimuleert de creativiteit. Samen muziek maken geeft plezier en een hoger 

leerrendement. 

MCZ vindt dat dit alles voor alle kinderen en jongeren mogelijk moet zijn en wil daarom zo 

laagdrempelig mogelijk lessen aanbieden (gratis) en instrumenten faciliteren (bruikleen).  

De gratis muzieklessen worden mogelijk gemaakt door subsidies en donaties die door de stichting 

worden aangetrokken. De (amateur) docenten werken op basis van een vrijwilligersvergoeding, als 

de financiële situatie dit toelaat.  

Ook volwassenen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die MCZ biedt, echter onder andere 

voorwaarden.  

Stichting MuziekCentrum Zutphen verzorgt lessen op de instrumenten trompet, trombone, bariton, 

sousafoon, saxofoon, slagwerk en blokfluit. 

De Instrumenten worden gedurende een jaar in bruikleen verstrekt door de stichting en na een jaar 

kunnen de leerlingen het instrument overkopen of zelf een instrument aanschaffen.  

Concreet kent Stichting MCZ de volgende doelstellingen: 

1. Muziekonderwijs laagdrempelig aanbieden aan kinderen en jongeren; 

2. Het doorontwikkelen van de eigen lesmethode, hedendaags en onderbouwd, die kinderen en 

volwassenen motiveert en waarbij samen spelen voorop staat; 

3. Muziek maken stimuleren bij jeugd en volwassenen. Muziek verbindt. Voor jong of oud, 

beginnend over gevorderd; het is een taal die iedereen kent en verblijdt. Plezier in muziek 

maken staat bij ons voorop. De methode is daarop ook gebaseerd; 

4. Aanschaf van passende instrumenten. Het gaat specifiek om instrumenten voor kinderen, 

dus bijvoorbeeld lichtgewicht en bespeelbaar met ‘kleine handen’; 

5. Het aantrekken van geldstromen die bij kunnen dragen aan het doel van de stichting. 

De bestuursleden van Stichting MuziekCentrum Zutphen voeren hun taken onbezoldigd uit. 


