Voorwaarden bijdrageregeling SamenDOOR!-regeling 2021-2022
Voor scholen PO en VO in samenwerking met muziekverenigingen en koren* in het najaar 2021.
* Vanwege de diversiteit in verenigingsverbanden worden muziekverenigingen, koren en anderen in dit document benoemd als muzikale
samenwerkingspartners.
** vanaf 1 september 2021 is de regeling verruimd, om het aanvraagbereik te vergroten.

SamenDOOR! maakt het mogelijk om binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van
muziekeducatie en -participatie te verbinden. Kinderen krijgen zo naast muziek in de klas de
mogelijkheid om ook buiten de klas met muziek bezig te zijn en zodoende op een natuurlijke wijze te
ontdekken, te leren en in aanraking te komen met mogelijkheden om bijv. in verenigingsverband
muziek te beoefenen.
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Voor wie is de bijdrageregeling SamenDOOR! bedoeld?
SamenDOOR! is bedoeld voor scholen in het primair- en voortgezet onderwijs die een samenwerking
aan willen gaan met een Limburgse muzikale samenwerkingspartner. Deze muzikale
samenwerkingspartner is lid van, of aangesloten bij één van onderstaande bonden of overkoepelende
organisaties:
•
•
•
•
•
•

Gewijzigde veldcode

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT)
Oud-Limburgse Schuttersfederatie (OLS)
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L)
Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten
De amateur Symfonie- en Strijkorkesten van Limburg mogen ook gebruik van deze
regeling.

Pop in Limburg zal in samenspraak met het Huis voor de Kunsten Limburg een variant van SamenDOOR!
met popmuziek uitvoeren.

Voorwaarden
•
•

•

•
•
•

De activiteiten starten uiterlijk in 2021 en mogen doorlopen tot einde schooljaar 2021-2022.
Als een school een aanvraag heeft ingediend voor muziekonderwijs bij de regeling CmK kan er
géén aanvraag voor dezelfde activiteit worden ingediend voor de bijdrageregeling
SamenDOOR!. Om dit te voorkomen wordt afgestemd met de lokale penvoerder die de regeling
CmK uitvoert alvorens een aanvraag in behandeling te nemen.
Indien de aanvragende partij reeds gebruik heeft gemaakt van de SamenDOOR!-regeling
2020-2021, komt zij in aanmerking voor een bijdrage uit de SamenDOOR!-regeling 2021-2022
indien een volledig ingevuld evaluatieformulier is overlegd inzake de verantwoording van het
project inzake de SamenDOOR!-regeling 2020-2021. Uit het evaluatieformulier moet blijken
dat het project volledig is afgerond in schooljaar 2020-2021, dan wel dat het lopende project
wordt afgerond binnen het schooljaar 2021-2022.
Een school dient samen met een muzikale partner een aanvraag in. Dit vinden we belangrijk
omdat door samen aan een aanvraag te werken het gesprek over het belang van
muziekonderwijs op gang komt.
In de begroting van de aanvraag is maximaal 20 % van het budget begroot voor materiaal en
instrumentenkosten.
Als een paar muzikale partners in co-creatie willen samenwerken met één of meerdere scholen
enz. kan men een gezamenlijke aanvraag indienen. In dit geval dient de aanvraag door een van
de scholen(koepels) of (federatie van) verenigingen gedaan te worden.
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Doel van de verstrekking
Het doel van deze regeling is het verstrekken van een projectbijdrage:
1) aanvulling op het aanwezige muziekonderwijs óf
2) start van een verkenning om muziekonderwijs te implementeren in het primair- en of voortgezet
onderwijs voor:
• Het opzetten van een schoolkoor onder en/of na schooltijd.
• Het opzetten van een blazersklas onder en/of na schooltijd.
• Het opzetten van een slagwerkgroep onder en/of na schooltijd.
• Het inzetten van de middelen ter ondersteuning van het muzikale gedeelte van het “Kinjer
OLS”.
• Een ander muzikaal idee.

Een aanvraag indienen
Een aanvraag wordt digitaal ingediend met behulp van het daartoe opgestelde aanvraagformulier. Dit
aanvraagformulier is te downloaden via de website van de LBM, LBT, VNK-L.

Gewijzigde veldcode
Gewijzigde veldcode

De aanvragers verplichten zich deel te nemen aan een intervisiebijeenkomst over muziekonderwijs
met diverse partners op een nader te bepalen moment in schooljaar 2021-2022.
Aan de aanvragers vragen we of ze hun opgedane kennis willen delen binnen hun bestaande
netwerken van het schoolbestuur en/of met schoollocaties en met het netwerk van de muzikale
samenwerkingspartner.

Gewijzigde veldcode

Bij alle PR-uitingen in het kader van dit project zijn de aanvragers verplicht het logo van DOOR!
Masterplan Muziekonderwijs Limburg en de betreffende bond(en) toe te voegen.
De logo’s zijn te downloaden via de website van de LBM, LBT en VNK-L.

Gewijzigde veldcode
Gewijzigde veldcode

De aanvraag heeft betrekking op de volgende onderdelen:
a. Het starten of verduurzamen van de samenwerking tussen school en zijn muzikale
samenwerkingspartner.
b. Het aansluiten bij en het aanvullen op het muziekonderwijs onder schooltijd. De
verantwoordelijkheid hiervan ligt uiteraard bij de school.
c. Het verbinden van het binnen schoolse en buiten schoolse muziekeducatie aanbod.

Gewijzigde veldcode

Een aanvraag inzenden
Het ingevulde aanvraagformulier stuur je per mail naar: info@klankkleurlimburg.nl.
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Een aanvraag ingediend en nu?
Hieronder volgt een stappenplan over het indienen en verloop van de SamenDOOR!-regeling.
1. Stichting Klankkleur Limburg verdeelt het beschikbare budget in de volgorde van ontvangst van
de volledige aanvragen. Als het plafond bereikt is, kunnen aanvragen niet meer worden
gehonoreerd. Van een volledige aanvraag is sprake indien wordt voldaan aan de voorwaarden
zoals benoemd in punt 1.
2. Wanneer de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de niet volledige aanvraag aan te vullen,
geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.
3. Als toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot
overschrijding van het beschikbare budget, wordt de volgorde op basis van het tijdstip van
binnenkomst vastgesteld.
4. Toekenning van een aanvraag wordt binnen een termijn van zes weken na het indienen van de
volledige aanvraag beslist.
5. De beoordeling zal plaatsvinden door de bestuursleden die zich inzetten voor educatie van de
drie muziekbonden LBM, LBT en VNK-L.
6. Bij een positief bericht ontvang je vervolgens de beschikking.
7. Hoe ontvang je de bijdrage?
Wanneer wij een positief besluit hebben genomen over de aanvraag, dan maakt het SKL het
toegekende bedrag over op het door in de aanvraag vermeldde bankrekeningnummer.
8. Inhoudelijke evaluatie
Zodra het project beëindigd is, vragen wij je binnen maximaal zes weken een inhoudelijke
evaluatie te sturen. Voor de inhoudelijk evaluatie maak je gebruik van het evaluatieformulier
dat t.z.t. op de website van de drie muziekbonden te downloaden is.
9. Aanvraagtijdvak
Aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend voor het schooljaar 2021–2022 vanaf
1 juni 2021 tot 1 november 2021. De samenwerking moet plaatsvinden in het schooljaar 20212022.
10. Hoogte van de bijdrage
De bijdrage aan een initiatief is vanuit de SamenDOOR!-regeling op basis van een ingediende
kostenraming en zal maximaal € 2500,- bedragen. Voor basis- en voortgezet- speciaal
onderwijs, is het maximaal bedrag € 5000,-
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Vragen?
Als er vragen zijn of ondersteuning nodig is bij het opstellen van een aanvraag, neem je contact op met
Rob Janssen via: robjanssen@klankkleurlimburg.nl of 0475 78 25 13/06 89 97 25 72.
De bijdrageregeling is met zorg samengesteld door Stichting Klankkleur Limburg en LBM, LBT en VNK-L.
Mocht echter gedurende de looptijd van deze bijdrageregeling blijken dat een bijstelling noodzakelijk is,
houden deze partijen zich het recht voor om dit te doen.
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