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Voorwoord 
“   Muziek kan in moeilijke, verdrietige tijden een troost zijn. Muziek is een liefdevolle drager 
van waardevolle herinneringen en een vehikel voor het aanmaken van nieuwe 
herinneringen voor de toekomst. ( Dave Ensberg-Kleykers).  “ 

Bovenstaand citaat geeft in één alinea 
weer hoe de Popschool terugkijkt op het 
schooljaar 2019/2020. Het jaar waarin 
Nederland tot stilstand kwam door de 
uitbraak en verspreiding van het 
coronavirus. De lessen en het (samen) 
muziek maken boden voor onze 
leerlingen een houvast, troost en 
uitlaatklep in deze onzekere tijd. Het is 
bewonderenswaardig en tegelijkertijd 
opmerkelijk hoe snel de Popschool, 
docenten en leerlingen zich op 
innovatieve en creatieve wijze hebben 
aangepast aan het ‘nieuwe’ lesgeven; 
online en/of op anderhalve meter, met 
mondkapjes en handgel.

Ondanks COVID-19 blikt de Popschool 
terug op een succesvol en dynamisch 
jaar. Een jaar waarin de Popschool is 
uitgegroeid tot de speler in het aanbieden 
van (pop)muziekonderwijs, als 
betrouwbare partner voor organisaties in 
de zorg en het sociaal domein en als 
partner voor culturele organisaties in 
Harderwijk en op de Noordwest-Veluwe.  

2019/2020 is het jaar waarin de 
Popschool hernieuwd intrek heeft 
genomen in het Oude Stadhuis. De 
gemeente Harderwijk heeft samen met de 
Popschool, Cultuurkust en Heerlijk 
Harderwijk een prachtig, nieuw cultureel 
hart, gerealiseerd midden in het centrum 
van Harderwijk, de plek om te creëren en 
te ontplooien, een huis waarin talent en 
talentontwikkeling centraal staan. 
De deuren van het Stadhuis staan letterlijk 
wijd open, voor iedereen toegankelijk. Het 
is de metafoor voor de Popschool: de 
deuren van de Popschool staan wijd 
open, uitnodigend en gastvrij voor 
iedereen die aangeraakt wil worden door 
het magische virus MUZIEK! 



1. Organisatie en Relaties

1.1 Bestuur 

De Popschool is een stichting met 
culturele grondslagen en wordt bestuurd 
volgens de richtlijnen van de Cultural 
Governance Code. De organisatie werkt 
vanuit een bestuur-directiemodel. Het 
bestuur is besluitvormend, de directie 
beleid makend. Het bestuur heeft het 
dagelijks uitvoerend bestuur van de 
organisatie gedelegeerd aan de directie 
behalve het financiële toezicht. Het 
bestuur heeft in 2016 alle principes van 
goed bestuur behandeld en daar waar 
nodig ingevoerd. Het bestuur vergaderde 
6-8 keer per jaar. De organisatie heeft een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

De organisatie staat voor een 
transparante bedrijfsvoering en waarborgt 
in het bestuur voldoende deskundigheid 
en onafhankelijkheid om toezicht goed te 
kunnen uitvoeren. Het bestuur van de 
Popschool bestond in 2019/2020 uit vijf 
leden. De leden van het bestuur 
vertegenwoordigen verschillende groei 
domeinen zoals ondernemerschap, 
onderwijs, zorg, bedrijfsprocessen en 
HRM. Het businessplan, jaarverslagen en 
andere openbare stukken zijn 
beschikbaar via de website. In 2017 zijn 
gedragscodes opgesteld voor de 
docenten en is een vertrouwenspersoon 
aangesteld. 

1.2 Verslag van het bestuur 2019/2020 

Dit jaar zal waarschijnlijk de boeken 
ingaan als het meest turbulente jaar ooit 
van de Stichting Popschool. Een jaar met 
veel ups en downs. Vooral door alle 
maatregelen vanuit de overheid met 
betrekking tot Covid-19, heeft ook de 
Stichting Popschool de gevolgen hiervan 
behoorlijk gevoeld. Waar aan het begin 
van het lesjaar (2019) de Stichting 
Popschool het aantal leerlingen gestaag 
zag oplopen, was vanaf maart 2020 de 
terugloop in aantal leerlingen direct 
voelbaar. Desalniettemin heeft de directie 
ook in deze lastige tijden flexibiliteit en 
creativiteit getoond (o.a. door snel over te 
gaan tot online lesgeven) en is daardoor 
voor de Stichting Popschool de schade 
beperkt gebleven. 

Het is ook een jaar geweest waarin de 
eerste stappen zijn gezet naar een interne 
structuurverandering binnen de Stichting 
Popschool. Het huidige bestuur zal in 
functie worden gewijzigd naar een Raad 
van Toezicht, wat in 2021 formeel van 
kracht wordt en als zodanig notarieel zal 
worden vastgelegd. 
De uiteindelijke huisvesting is goed 
verlopen, waarbij thans nog gebruikt 
wordt gemaakt van twee andere locaties 
als (tijdelijke) dependances. Komende 
periode zal uitwijzen hoe de definitieve 
totale huisvesting wordt ingevuld, mede 
afhankelijk van interne en externe 
ontwikkelingen daaromtrent. 
Vanuit de Stichting Popschool zijn de 
gesprekken met Gemeente over de 
Stichting Popschool als cultureel partner 
veelbelovend en de Stichting Popschool 
steekt daarin haar ambities niet onder 
stoelen of banken.
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Door Covid-19 zijn veel jaarlijkse 
projecten niet doorgegaan, echter op 
langere termijn bieden zich 
mogelijkheden aan om verder te groeien 
als de regionale Culturele instelling. 
Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer 
per jaar (in lockdownperiodes vooral 
digitaal), waarbij regelmatig de directie 
wordt uitgenodigd om deel te nemen. 
Vanaf 2021 zal het bestuur vanuit haar rol 
als Raad van Toezicht de vergaderingen 
blijven initiëren. De directie wordt daarbij 
regelmatig uitgenodigd om de RvT te 
informeren over haar beleid en daaraan 
gekoppelde begroting en meerjarenplan. 

Binnen het bestuur zijn er afgelopen jaar 
wat wisselingen geweest. Jeany den 
Hartog is afgetreden als secretaris, 
waarbij Suzanne Stevens deze functie ad 
interim heeft overgenomen. Daarnaast 
heeft de voorzitter Ricardo Klaverdijk 
medio het jaar aangegeven zijn functie 
wegens tijdgebrek niet meer naar 
behoren te kunnen uitoefenen.  
Inmiddels is op 22 december 2020 een 
nieuwe voorzitter gevonden en unaniem 
gekozen in de persoon van Rob Moerer. 
Ricardo Klaverdijk blijft voorlopig aan als 
algemeen bestuurslid. 

In 2021 zal de functieverdeling van het bestuur wijzigen in een functieverdeling binnen de 
Raad van Toezicht als volgt zijn:

Samenstelling huidig bestuur. 
– Rob Moerer - Voorzitter (22-12-2020)
– Fred Kappers - Penningmeester (11-07-2016)
– Suzanne Stevens - Interim Secretaris (17-01-2017)
– Peter Slaa - Algemeen Lid (11-07-2016)
– Ricardo Klaverdijk - Algemeen Lid (11-07-2016)

Samenstelling Raad van Toezicht (2021) 
– Rob Moerer - Voorzitter
– Fred Kappers - Vice Voorzitter
– Suzanne Stevens - Interim Secretaris
– Peter Slaa - Algemeen Lid
– Ricardo Klaverdijk - Algemeen Lid
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1.3 Operationeel 

De Popschool is een zzp-organisatie, waarbij alle werkzaamheden worden uitbesteed aan 
zelfstandige professionals, afhankelijk van de aard en inhoud van de gevraagde diensten. 
Vergoedingen variëren van een vaste uurprijs tot uitkoopbedragen voor projecten.  

Ingehuurde expertise: 
§ Bedrijfsvoering
§ Leerlingenadministratie
§ Financiële administratie
§ Beleid en verslaglegging
§ Marketing en communicatie
§ Projecten en Innovatie
§ Vakdocenten voor het ontwikkelen en uitvoeren van schoolprojecten
§ Vakdocenten muziek voor begeleiden van de leerorkesten
§ Vakdocenten voor divers aanbod cursussen, workshops, lessen voor alle leeftijden
§ Vakdocenten en begeleiders voor bijzondere doelgroepen
§ Artiesten, uitvoerende musici en bands voor festivals en evenementen

Topdown kent de Popschool de volgende structuur: 
§ Bestuur Stichting Popschool Harderwijk
§ Directie/ zakelijk leider
§ Financial administrator
§ Leerlingen administrator
§ Coördinatoren:

– Coördinator Projecten en innovatie
– Coördinator marketing en communicatie
– Coördinator beleid en verslaglegging

§ Docenten uitvoerend



Het aanbod op het gebied van educatie en projecten bestond in 2019/2020 uit: 
§ Individuele lessen
§ Groepslessen
§ Aanbod primair- en voortgezet onderwijs
§ Projecten en events
§ Aanbod zorg en welzijn
§ Intern gebruik van de oefenruimtes en verhuur aan derden
§ Intern gebruik van de studio en verhuur aan derden

De Popschool heeft dit in 2019/2020 gedaan met: 
§ Individuele lessen, workshops en cursussen voor kinderen, jongeren en

volwassenen.
§ Educatieprogramma’s, activiteiten en projecten voor kinderen en jongeren

In- en buiten de school.
§ Het initiëren en deelnemen aan presentaties, evenementen, festivals en

concerten van amateurmusici en professionals in de Popschool, door Covid
voornamelijk online.

§ Projecten en activiteiten voor specifieke doelgroepen in de Popschool en in
de stad in samenwerking en/of in opdracht van onder andere de gemeente,
culturele partners en zorg- en/of welzijnspartners.

1.4 Marketing en Communicatie 

De Popschool informeert en inspireert door middel van strategische communicatie. 
Dit heeft de Popschool gedaan door: 

§ Inspelen op veranderingen.
– Adequaat en bondig communiceren met docenten/ leerlingen met betrekking tot

Covid en de gevolgen voor het lesgeven.
– Met nieuwsbrieven, mail en via social media kenbaar maken van gehanteerde

protocollen, maatregelen en veranderde (les)omstandigheden.
§ Overkoepelende communicatiestrategie.

– Door op te vallen en urgent te blijven door middel van online events en acties
zoals proeflessen en het uitlichten van lesmogelijkheden.

§ Communicatie die inspireert.
– Het opnemen van filmpjes met leerlingen die (samen) muziek maken.
– Snapshots van de (online) lessen, docenten die worden gefeatured.
– Het online zetten van de studioactiviteiten.

§ Online communicatie.
– Onderhouden van website, nieuwsbrief en socialmediakanalen.

§ Introductie van het nieuwe logo, website en huisstijl van de Popschool.
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1.5 Innovatie en Ontwikkeling 

§ Door Covid is het online lesgeven
gemeengoed geworden. In een
aantal plenaire sessies (online)
hebben docenten hun expertise
gedeeld. Lokalen zijn aangepast
en geoutilleerd voor het geven van
onlinelessen. Geluidsapparatuur
heeft (daar waar nodig) een
update gekregen om het online
lesgeven gemakkelijker te maken.

§ Educatieprogramma’s voor het
vmbo en het Pop Leerorkest zijn in
teamverband geëvalueerd en
doorontwikkeld, een voortdurend
‘work in progress’.

§ Door Covid heeft de Popschool de
crossover gemaakt naar andere
presentatiemogelijkheden. Door
de samenwerking te zoeken met
video-artprofessionals worden
opnames van leerlingen, Pop
Leerorkesten en presentaties/
concertjes voorzien van
professioneel gemaakte clips en
online gezet.

§ De geluidsstudio heeft een
innovatieve update ondergaan.
Met name in randapparatuur en ict
is geïnvesteerd. Door een ‘hub’
systeem is het nu mogelijk om
geluidsopnamen, opgenomen in
andere geluidsstudio’s,
thuisopnames of live-opnames,
ongeacht de gebruikte
opnametool, te delen met onze
studiofaciliteiten. Deze noviteit is
redelijk uniek te noemen in de
studiowereld.

§ In de opnamestudio, het
bandcoachlokaal en het
drumlokaal is een multikabel
aangebracht, dit maakt het
mogelijk om ook professionele
opnames te maken in de
leslokalen.
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1.6 Stagiaires 

De Popschool heeft een intentieverklaring 
voor het aanbieden van stageplekken met 
het Artez Conservatorium en het Deltion 
College. In 2019/2020 heeft de Popschool 
drie stagiaires mogen begeleiden. Door 
Covid was het niet mogelijk stagiaires 
stages aan te bieden. 

1.7 Vrijwilligers 

De Popschool werkt graag samen met 
vrijwilligers. Door Covid waren in 
2019/2020 de mogelijkheden beperkt 
gezien de gezondheidsrisico's voor onze 
vrijwilligers. In het jaar 2019/2020 heeft de 
Popschool gebruik gemaakt van één 
vrijwilliger die 8 uur per week de 
Popschool heeft ondersteund, met name 
op het gebied van inventarisatie en 
registratie van de inventaris. De 
Popschool betaalt aan vrijwilligers de 
maximale onkostenvergoeding conform 
de landelijke richtlijnen. 

1.8 Huisvesting 

In september 2019 heeft de Popschool 
zijn intrek genomen in het gerenoveerde 
pand aan de Markt, het Oude Stadhuis. 
Na vertraging in verband met uitloop van 
de renovatie, is het toch gelukt om het 
lesjaar te starten in de ons beschikbare 
lesruimten. Het was een ‘luxe’ om te 
starten met eigenlijk te weinig 
accommodatie/ lesruimten door groei in 
leerlingenaantallen. Met enige creativiteit 
en een strakke planning lukte het de 
Popschool om alle lessen onderdak te 
bieden. Extra ruimte (de Witte Zaal) huren 
van Cultuurkust hoorde niet tot de 
mogelijkheden. Door het Covidvirus nam 
de druk op de lesruimten enigszins af, 
aangezien een kleine 50 leerlingen hun 
lidmaatschap opzegden. De Popschool 
heeft de ambitie om in 2021/2022 te 
groeien in het aantal leerlingen, door 
veranderde omstandigheden -Cultuurkust 
trekt zich (gedeeltelijk) terug uit het 
Stadhuis- denken wij de groei in de extra 
vrijgekomen ruimte (Witte Zaal) te kunnen 
opvangen. 



2. Van doelstelling naar realisatie

2.1 Doelstellingen 2019/2020 

In het beleidsplan 2017/2021 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

§ Groei in 4 jaar naar 400 leerlingen
§ Het aanbieden van een breder lesaanbod
§ Het belang van een breed popmuziek(onderwijs)aanbod onderstrepen

2.2 Realisatie van de doelstellingen 2019/2020 

§ Groei in 4 jaar naar 400 leerlingen
Het leerlingenaantal voor maart 2020, pre-Covid, was 509 leerlingen. De Popschool
sloot het jaar 2020 af met 463 geregistreerde leerlingen. Mede door Covid is het
verlies van 47 leerlingen niet goedgemaakt. Het leerlingenaantal in het het
(structureel) muziekonderwijs wat de Popschool gedurende 40 schoolweken
verzorgt voor het vmbo (het Morgen College), is gelijk gebleven. Circa 200
leerlingen volgden dit traject.

§ Het aanbieden van een breder lesaanbod
Door het aantrekken van een bevlogen docent/ studio-engineer heeft de cursus
Productie een vaste plek gevonden in het lesaanbod.
In 2020 heeft de cursus Bandcoaching een substantiële groei gemaakt. Door de
lesinhoud en acquisitie (het ‘warm maken voor samenspel) van de gecoachte bands
te koppelen aan instrumentale en vocale vakdocenten is bandcoaching uit de
marginale hoek getrokken.
In het domein zorg en welzijn heeft de Popschool haar activiteiten uitgebreid. Naast
de (intensieve) begeleiding, coaching en lessen van de cliënten biedt de Popschool
ook haar lokalen aan waarin de cliënten zelf kunnen experimenteren, zich creatief en
muzikaal kunnen ontplooien. Ook het (samen) werken in de studio, het maken van
hun eigen songs, is een vast onderdeel geworden van het programma.

§ Het belang van een breed popmuziek(onderwijs)aanbod onderstrepen
In 2019/2020 heeft Poppunt Gelderland de Popschool gevraagd om een visiestuk te
schrijven als start voor het (onafhankelijk) Poppunt Noordwest Veluwe.
Een stuk met de focus op onderlinge samenhang, een netwerk en infrastructuur die
in dienst staan van talenten, aanjager en spin in het web te zijn op het gebied van
popmuziek, talentontwikkeling, participatie en educatie. Waarin deelnemers elkaar
versterken, in plaats van dat zij ieder afzonderlijk het wiel opnieuw proberen uit te
vinden. De verwachting is dat de Popschool vanaf het voorjaar 2021 het Poppunt
Noordwest-Veluwe wordt.
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2.3 Vooruitblik en ambitie voor 2021/2022 

De Popschool heeft de ambitie om een 
kwalitatief hoogstaande, laagdrempelige, 
betrouwbare, innovatieve dienstverlener 
op het gebied van (pop)muziekeducatie 
te zijn en te blijven. Een onderdeel 
daarvan is het -in samenwerking met 
muzikale- en andere culturele partners- 
aanbieden van cursussen en workshops 
aan de jeugd en volwassenen. 

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. 

Eind 2020 is duidelijk geworden dat 
Cultuurkust zich als beheerder en 
hoofdhuurder van het Stadhuis terugtrekt, 
alleen de Zwarte Zaal wordt door 
Cultuurkust voorlopig aangehouden. Het 
podium in de huiskamer van het Oude 
Stadhuis zal, zoals het zich in december 
2020 laat aanzien, worden ‘geadopteerd’ 
door de Popschool.

Onze ambitie is om met deels lokaal talent 
en deels professionele performers, 
aansprekende voorstellingen te geven. 
Het podium moet de hotspot worden voor 
kleinschalige en kwetsbare 
programmering. Hierin zal nadrukkelijk de 
samenwerking met Stad Als Podium (SAP) 
worden gezocht. 

Naar het zich laat aanzien wordt Anouk 
Dance Experience in 2021/2022 de 
huurder van de Witte Zaal. Dit biedt 
kansen voor het Oude Stadhuis en voor 
de Popschool. Immers veel disciplines 
komen bij elkaar. Popmuziekeducatie, 
repeteren van bands, de studio die 
professioneel wordt verhuurd, het 
ontvangen van leerlingen primair- en 
voortgezet onderwijs, zorg en welzijn 
cliënten, dans en een podium om te 
presenteren!  

De ambitie is dan ook om van het Oude 
Stadhuis een ‘Productiehuis te maken. 
Een vrijplaats waar een ieder kan 
experimenteren, zich creatief en muzikaal 
kan ontwikkelen en waar 
talentontwikkeling en individuele 
ontplooiing centraal staan. 
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3. Popeducatie in de vrije tijd

3.1 Individuele lessen en groepslessen 

De Popschool verzorgt in 40 lesweken, 
met een team van ruim 21 docenten, 
popeducatie voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. De activiteiten variëren van 
korte kennismakings-workshops tot 
intensieve jaarprogramma’s en wekelijkse 
lessen. Ook in 2019/2020 heeft een brede 
doelgroep deelgenomen.  
De deelnemersaantallen zijn in 2019/2020 
gestegen ten opzichte van 2017/2018.  

De Popschool hanteert het adagium om 
structureel in te zetten op samenspel 
(bandcoaching), presentatie en 
talentontwikkeling op ieders eigen niveau.  
Cursisten krijgen volop de kans zich te 
presenteren op festivals en activiteiten 
binnen- en buiten de Popschool. Echter, 
door het coronavirus hebben de 
leerlingenpresentaties voornamelijk online 
plaatsgevonden. Trends en hypes hebben 
een belangrijk effect op de vraag.  

De kwaliteit, creativiteit en de technische 
competenties van de docenten stelt de 
Popschool in staat om steeds nieuwe 
lesvormen te ontwikkelen die voldoen- en 
appellerend zijn aan de vraag vanuit de 
markt in een toenemende zapcultuur. In 
de constante en groeiende bereikcijfers 
ligt het bewijs dat men vertrouwen heeft in 
de kwaliteit van de Popschool.



De MuziekClub 
In deze cursus maken kinderen in de 
leeftijd 6 t/m 12 jaar kennis, een eerste 
aanraking, met muziek. Niet traditioneel, 
zoals bij het oude AMV (Algemene 
Muzikale 
Vorming) op een blokfluit, maar op een 
eigentijdse manier, aansluitend bij de 
belevingswereld van de kinderen. Alle 
instrumenten die in de Popmuziek 
gebruikt 
worden komen aan bod. Basale 
instrumentale vaardigheden, maar ook 
muzieknotatie zijn onderdelen in deze 
cursus. 

Laatbloeiers 
Op latere leeftijd muziek leren spelen kan 
dat wel? Iedereen kan muziek leren 
spelen, ook op oudere leeftijd. In deze 
groepslessen, met ‘herintreders’, op de 
instrumenten zang, gitaar, toetsen en 
drums wordt de draad weer opgepakt. In 
2019/2020 boekte de Popschool succes 
in de markt 40+, een nieuwe doelgroep. 

Kampvuurgitaar 
Laagdrempelige korte cursus waarbij de 
insteek is om op eenvoudige wijze liedjes 
te begeleiden op gitaar bij het kampvuur. 
De cursus is bedoeld voor volwassen. De 
cursus werd gegeven op locatie en i.s.m. 
Stadscamping Harderwijk. 

Bandcoaching 
Structurele cursus waarin in een band 
wordt (samen) gespeeld. Repertoire- 
opbouw, effectiever samenwerken en 
professioneler worden is de kern van deze 
cursus.
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3.2 Projecten en presentaties 

Onder projecten verstaat de Popschool 
het verzorgen van presentaties 
voor- en door amateurs binnen- en buiten 
de Popschool (de publieke ruimte), 
eenmalige projecten maar ook projecten 
met een meer structureel karakter. 
Projecten kunnen plaatsvinden in het 
onderwijs, binnen-/ buitenschools, vaak 
gelieerd aan en samenwerkend met 
(sociaal) culturele partners. Door het 
coronavirus was de Popschool 
genoodzaakt met veel presentaties online 
te gaan.Via Facebook, Instagram en ons 
eigen YouTubekanaal hebben velen 
kunnen genieten van de presentaties van 
onze leerlingen, het aantal ‘ views’ loopt 
inmiddels in de honderden. Bijzonder 
waren de muzikale ansichtkaarten, 
digitaal verstuurd naar medewerkers en 
cliënten in de zorg en familie en vrienden 
van onze leerlingen.

Presentaties via social media: 
§ Studio Sessions
§ Aaltjesdag 2020
§ Koningsdag 2020
§ Muzikale Ansichtkaarten (voor o.a. zorginstellingen)
§ Popschool Popquiz
§ Popschool Challenges



4. Popeducatie in het Onderwijs

4.1 Primair onderwijs 

Het Pop Leerorkest 
Voor scholen die zich willen specialiseren 
biedt de Popschool/ Cultuurkust het 
project Pop Leerorkest aan. Leerlingen 
leren in 8 weken een instrument naar 
keuze en spelen samen in de klassikale 
band. 

Dit project is in 2019/2020 uitgevoerd op 
de Immanuelschool in Nunspeet. De 
eindpresentatie was in het multicultureel 
centrum Veluvine. 
Ook in Harderwijk is dit project in 
2019/2020 op twee basisscholen 
uitgevoerd. 

4.2 Voortgezet onderwijs 

Vmbo Morgen College 
In 2019/2020 heeft de Popschool het vak 
muziek voor de brugklassen van het vmbo 
Morgen College. Zesendertig lesweken 
aan 6 klassen die om de week anderhalf 
uur les krijgen. Er wordt gewerkt met een 
leerlijn vastgelegd in een leerplan, 
waarbinnen kerndoelen zijn geformuleerd 
op 6 niveaus. In de leerlijn wordt gewerkt 
aan ‘De Productie’, van het bespelen van 
een instrument tot aan opnames in onze 
studio.  
Waar in de traditionele setting elke week 
dezelfde docent lesgeeft aan dezelfde 
klas, gebeurt dat nu door één en/of 
meerdere docenten van de Popschool. 



5. Talentontwikkeling

5.1 Estrado 

In 2019/2020 benaderde de gemeente 
Harderwijk de Popschool om een visiestuk 
te schrijven voor Poppodium Estrado. 
Aanleiding was om een nieuwe impuls te 
geven aan het Poppodium. De intentie 
van de gemeente Harderwijk was en is, 
de samenwerking te zoeken met de 
huidige exploitant, Stichting Podia 
Harderwijk. Een en ander heeft 
geresulteerd is een gezamenlijke visie van 
de Popschool en SPH. In 2021 worden de 
mogelijkheden om eventueel te komen tot 
samenwerking verder verkend. 

5.2 Happy Camper/ De Doorbraak 

In samenwerking met Stichting 
Onderstroom en SAP heeft de Popschool 
projecten en bands kunnen organsiseren 
op het tweedaagse festival Happy 
Camper. De Popschool was mede 
verantwoordelijk voor de podium-
programmering: een combinatie van 
amateur- en beroepsmusici en bands. Het 
festival was een regelrechte 
publiekstrekker, een waardige opvolger 
van het roemruchte LaLaLand. 

De Doorbraak is een muziekcompetitie die 
de Popschool organiseerde in 
samenwerking met Poppunt Gelderland. 
Op het Strandeiland, het podium van 
Walhalla, bonden singer-songwriters en 
bands met elkaar de strijd aan, met als 
hoofdprijs een professionele opname in 
de studio van de Popschool en een 
optreden op het Happy Camper festival.



6. Sociaal Domein

6.1 Faders Up! 

Dat muziek goed is voor je brein, je 
gezondheid en de kwaliteit van leven, 
geldt voor iedereen. Maar het wordt ook 
steeds duidelijker dat muziek positieve 
effecten heeft op het herstel en het welzijn 
van kwetsbare mensen. 

Zorg en welzijn zijn verankerd in het 
aanbod van Popschool Harderwijk onder 
de noemer Faders Up!. Faders Up! is een 
muziekproject binnen zorg en welzijn 
waarbij zelfontplooiing, creativiteit en 
persoonlijke ontwikkeling door middel van 
muziekbeoefening centraal staan. 
Inmiddels verzorgt de Popschool 
dagbesteding voor 6 cliënten/ 4 groepen. 
Wekelijks volgen zij een op maat gemaakt 
programma. 

6.2 Dak- en thuislozenband 

In 2019 heeft de dak- en thuislozenband 
bij de Popschool gerepeteerd. Twee 
docenten werkten wekelijks aan (pop) 
songs en vaardigheden op het instrument. 
Deze repetities zijn niet alleen muzikaal 
inhoudelijk maar staan ook in het teken 
van ‘ontmoeting’. Helaas moesten de 
bijeenkomsten in 2020 gecanceld worden 
in verband met Covid. 

6.3 Muziekfestijn Philadelphia 

Zorggroep Philadelphia ondersteunt door 
heel Nederland mensen met een 
beperking middels intensieve zorg en/of 
ambulante begeleiding. In 2019 heeft de 
Popschool diverse workshops verzorgd 
voor Zorggroep Philadelphia op hun 
locatie in Kampen.  

De afgelopen vier jaar heeft de Popschool 
diverse keren mogen werken voor 
Philadelphia. Zoals het muzikaal 
inspireren en deels opleiden van 
medewerkers op het gebied van 
muziek(therapie) en het geven van 
workshops en clinics voor cliënten. 
Zorggroep Philadelphia heeft de intentie 
om de samenwerking in 2021/2022 uit te 
breiden. 
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7. Festivals en Events

7.1 Donkere Dagen 

In januari 2020, de donkerste maand van 
het jaar, vond de derde editie van het 
Donkere Dagen Festival in Harderwijk 
plaats. Op- en rondom de Vischmarkt 
stelden vijftien bewoners hun woonkamers 
ter beschikking. De optredens variërend 
van singer-songwriter, jazz, pop en van 
cabaret tot kleinkunst. Alle kaarten voor 
het festival waren een week van tevoren 
uitverkocht.  
De organisatie van het Donkere Dagen 
Festival is een samenwerking tussen de 
Popschool en Cultuurkust. 

7.2 UIT Harderwijk 

Presentaties van kunst- en cultuur-
organisaties, amateurkunst, dans en 
sport.

19



8. Samenwerking met derden

8.1 Gemeente Harderwijk 

Vanaf 2018 is de Popschool volwaardig 
partner van de gemeente Harderwijk voor 
haar projecten in het sociaal domein. 
Onder het sociaal domein bedient de 
Popschool de doelgroepen dak- en 
thuislozen, cliënten met een geestelijk 
beperking en/of verslavingproblematiek, 
jongeren en faciliteert de Popschool 
talentonwikkeling. 

 8.2 SAP/ Programmaraad 

Stichting Stad als Podium (SAP) is een 
initiatief van een groep culturele 
organisaties uit Harderwijk en omgeving. 
Samen staan zij voor een gevarieerde, 
eigentijdse jaarronde programmering van 
podiumkunsten en cross-overs met 
andere kunstdisciplines. Een 
programmering van professionele-, 
semiprofessionele- en amateurkunst die 
prikkelt, verrast, boeit, ontroert, inspireert 
en verleidt. Een aanbod dat de stad 
Harderwijk aantrekkelijker maakt voor haar 
inwoners en mensen die de stad 
bezoeken en aansluit bij de actuele trends 
in de cultuursector. 

De Popschool is volwaardig partner van 
SAP en heeft zetel in de programmaraad 
voor de discipline talentontwikkeling.



8.3 Poppunt Gelderland 

Het Poppunt Gelderland, gesubsidieerd 
door de provincie Gelderland, heeft de 
Popschool benaderd voor het opzetten 
van een Poppunt Noordwest-Veluwe. 
Inmiddels is een en ander in een visieplan 
gepresenteerd. Het Poppunt Gelderland 
is een initiatief van de Provincie 
Gelderland en de Poppodia Luxor 
(Arnhem) en Doornroosje (Nijmegen).  
De opdracht van de provincie aan het 
Poppunt Gelderland is om samen met 
regionale punten een netwerk op te zetten 
waardoor (amateur) popmuzikanten hun 
volle potentieel kunnen benutten. Het 
belang van talent en talentontwikkeling 
staat voorop. 

(Amateur)muzikanten helpen door een 
netwerk op te bouwen waarin men de weg 
vindt van het oefenhok naar Lowlands. In 
de praktijk wordt het platform straks 
gerund door enkele talentmakelaars die 
verspreid over de provincie te vinden zijn. 
De Popschool wordt één van die punten in 
dit netwerk op de Noordwest-Veluwe. 
De Popschool ziet grote kansen als 
aanjager van nieuwe initiatieven op het 
gebied van popmuziek. Het geeft kansen 
aan popmuzikanten maar ook voor 
poppodia (Estrado), buurthuizen, scholen 
en horeca. 

8.4 Cultuurkust 

Stichting Cultuurkust is coördinator voor 
het primair onderwijs voor de regio 
Noordwest-Veluwe. In 2017 is de 
Popschool gevraagd mee te denken over 
nieuwe initatieven in het primair onderwijs 
en dit heeft geresulteerd in het in leven 
roepen van het Pop Leerorkest. Voor 2021 
is de Popschool weer uitgenodigd om 
mee te denken over structueel 
muziekonderwijs in de klas in 
samenwerking met Stichting Meer Muziek 
In de Klas. 
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9. Cijfers en Producten

9.1 Bereik 

9.1.1 Popmuziekeducatie in de vrije tijd 

Discipline Activiteit 
Leerlingen/ 
deelnemers 

Contact-
momenten 

Publieks-
participatie 

Totaal aantal 
participaties 

Doorlopende 
lesvorm Les  460-510

(gem 485) 19.400 970 20.370 

Workshop Muziekclub 28 224 56 280 
Doorlopende 
lesvorm Bandcoaching 32 1280 64 1.344 

Workshop Studio en 
oefenruimtes 24 960 960 

Projecten/ 
presentaties Div. 120 600 1.000 1.600 
Totaal 689 22.464 2090 24.554 

9.1.2 Popeducatie in het onderwijs 

Soort Activiteit Groepen Leerlingen 
Contact-

momenten 
Publieks-

participatie 
Totaal aantal 
participaties 

Workshop Pop 
Leerokest 12 360 2.880 720 3.600 

Structureel Componeren 6 240 6.840 1.200 8.040 
Totaal 18 600 9.720 1.920 11.640 



9.1.3 Talentontwikkeling/Festivals en events 

Soort Activiteit Deelnemers 
Contact-

momenten 
Publieks-

participatie 
Totaal aantal 
participaties 

Event De Doorbraak 26 78 750 828 

Event Donkere Dagen 64 450 514 
Event Uit Harderwijk 500 500 
Totaal 90 78 1.700 1.842 

9.1.4 Sociaal domein 

Soort Activiteit Deelnemers 
Totaal aantal 
participaties 

Project Faders Up! 30 450 

Project Dak- en thuislozen 
band 15 400 

Event Philadelphia 125 500 
Totaal 170 1.350 

9.1.5 Bereik in totalen 

Discipline 
Totaal aantal 
participaties 

Popmuziek in de vrije tijd 24.554 

Popeducatie in het onderwijs 11.640 

Talentontwikkeling/festivals en 
events 1.842 

Sociaal domein 1.350 
Totaal 39.386 



9.2 Financieel overzicht 

9.2.1. Jaarcijfers 2019/2020 

Baten 
Begroot 

2019/2020 Werkelijk Verschil 

Lesgelden 175.000 197.144 22.144 

Onderwijs 29.450 24.652 -4.798 

Zorg en Welzijn 4.500 1.336 -3.164 

Participatie 8.325 48 -8.277 

Uitvoeringen/evenementen/overige projecten 9.480 5.812 -3.668 

Subsidie/fondsen 55.000 55.000 0 

Overige Baten 3.500 6.180 2.680 

Totaal baten 285.255 290.172 4.917 

Lasten 

Directe lasten 

Lesgelden 
Kosten docenten (zzp) 130.900 142.382 11.482 
Overige kosten 500 41 -459 
Totaal 131.400 142.423 11.023 

Onderwijs 
Kosten docenten (zzp) 3.821 3.821 
Overige kosten 0 0 
Totaal 3.821 3.821 



Uitvoeringen/evenementen/overige projecten 
Kosten docenten 3.384 3.384 
Overige 0 0 
Totaal 3.384 3.384 

Subsidies/fondsen 
Gemeente Harderwijk WMO 50.000 31.911 -18.089 
Totaal 50.000 31.911 -18.089 

Overige lasten 

Overige Personeelslasten (zzp’ers) 
Management 10.000 10.000 0 
Communicatie 2.500 2.850 350 
kernteam 6.000 3.800 -2.200 
Overige kosten personeel (+ ledenadministratie) 8.400 8.663 263 
Totaal 26.900 25.313 -1587 

Huisvesting 
Huur  12.500 1.394 -11.106 
G.W.E.  5.800 -162 -5.962 
Belastingen/heffingen m.b.t. Markt 1 500 0 -500 
Schoonmaak 0 1.741 1.741 
Beheer 1.200 2.900 1.700 
Klein onderhoud/div huisvestingskosten 1.000 1.614 614 
Div huisvestingskosten 1.000 1.418 418 
Kosten beveiliging 0 0 0 
Vaste lasten (verzekering etc) 2.000 1.909 -91 
Inventaris (vast) Markt 1 (afschrijving in 5 jaar) 3.000 3.000 0 
Doorberekende huisvestingskosten -6.000 -3.401 2.599 
Totaal 21.000 10.413 -10.587 



Algemene lasten 
Kosten administratie (zzp) 9.000 7.265 -1.735 
Accountantskosten 2.371 2.210 -161 
Abonnementen 500 0 -500 
Automatisering 2.000 1.731 -269 
Telefoon  150 228 78 
Internet 475 487 12 
Kantoorkosten 1.000 1.168 168 
Kantinekosten 500 417 -83 
BHV 398 398 0 
Kosten algemeen 12.500 9.444 -3.056 
Bestuurskosten 1.300 836 -464 
Totaal 30.194 24.184 -6.010 

Marketing 
Website/ pr 4.500 3.425 -1.075 
Reclame/ advertenties 1.000 204 -796 
Drukwerk popschool 1.000 45 -955 
Totaal 6.500 3.674 -2.826 

Inventaris 
Onderhoud inventaris 2.000 1.351 -649 
Inkoop Inventaris 8.000 4.325 -3.675 
Afschrijving inventaris 12.000 10.805 -1.195 
Vooruitbtaald 2018/2019 (startafschrijving 2019/2020) 3.500 3.500 0 
Totaal 25.500 19.981 -5519 

Doorberekende overhead -5.000 -6.021 -1021 

Totaal Lasten 286.494 259.083 -27.411 

Resultaat einde boekjaar -1.239 31.089 32.328 



9.2.2 Toelichting jaarcijfers 2019/2020 

Baten 

§ Lesgelden en onderwijs
Het schooljaar 2019/2020 heeft de Popschool in de lessen vrije tijd een groei
doorgemaakt van 12%. Zonder de periode van de lockdown door corona was het
percentage hoger uitgevallen. De baten voor het onderwijs zijn door de lockdown
ook lager uitgevallen dan begroot. Projecten konden tijdens de lockdown geen
doorgang hebben.

§ Zorg en welzijn/participatie
Projecten in het sociaal domein hebben door de lockdown niet plaatsgevonden,
doordat deelnemers niet mochten samenkomen (bv. Laatbloeiers/kampvuurgitaar) of
omdat de zorginstellingen geen projecten met derden mochten uitvoeren. Ook
hierdoor ontstaat een negatief verschil in inkomsten.

§ Subsidie/fondsen
De gemeente Harderwijk heeft de Popschool voor haar activeiten in het sociaal
domein een subsidie van €50.000 euro toegekend. De Popschool hanteert een
schooljaar als boekjaar en de gemeente een kalenderjaar en daarom worden de
subsidie in twee delen toegekend. Januari-oktober €35.000 en september-december
€15.000.

Door de gecancelde projecten in het sociaal domein kan de Popschool nu aan haar 
prestatieafspraken voldoen jegens de gemeente Harderwijk. Er blijft een restbedrag 
aan subsidie over van €18.089 en dit bedrag zal worden terggevorderd door de 
gemeente Harderwijk. 
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Lasten 

§ Overhead
Door de groeiende vraag naar muziekonderwijs en de groei in het aantal leerlingen
en activiteiten, groeien ook de posten magagement, communicatie en het kernteam.
Om muziekonderwijs laagdrempelig te kunnen aanbieden zullen deze kosten niet bij
de leerling terecht moeten komen en zullen hiervoor in de toekomst bronnen moet
worden aangeboord om deze overhead te kunnen financieren.

§ Huisvesting
De Popschool heeft zich na de herfstvakantie gehuisvest in de het Oude Stadhuis
aan de Markt. De verbouwing is gefinancieerd door de gemeente Harderwijk, maar
de kosten voor de inventaris zijn gefinancierd uit eigen middelen van de Popschool.
Hierdoor zijn de reserves ingeteerd.

De gemeente Harderwijk heeft tijdens de periode van lockdown voor al haar 
culturele- en sportpartners de huren bevroren. Hierdoor onstaat er voor de 
Popschool een positief verschil in de kosten voor de huur. 
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10. Betrokkenen en stakeholders
§ Gemeente Harderwijk
§ Inwoners van Harderwijk en omstreken
§ Stichting Stad Als Podium
§ Stichting Podia Harderwijk
§ Stichting Cultuurkust
§ Stichting HOM
§ Stichting Onderstroom
§ Stichting Mess
§ Stichting Poppunt Gelderland
§ Primair onderwijs Harderwijk
§ Primair onderwijs Nunspeet
§ Morgen College
§ Artez (conservatorium)
§ Deltion College
§ Ga! Harderwijk
§ Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland
§ GGZ
§ Stichting de Hortus
§ Stichting Philadelphia
§ Stichting Kompass
§ Walhalla
§ Luigi’s
§ Boterlap
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