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OPLEIDINGSBELEID NEO
INLEIDING

Welkom bij onze muziekvereniging!
Plezier hebben in muziek maken vinden wij belangrijk.
Maar met plezier bij onze muziekvereniging zijn is misschien nog wel belangrijker!
Want naast de muzieklessen die je volgt bij een van onze muziekdocenten, bij het
opstaporkest met blokfluit, het jeugd- of harmonieorkest, worden er door onze
activiteitencommissie elk jaar activiteiten georganiseerd die een lidmaatschap bij onze
vereniging extra leuk maken. Eén van de hoogtepunten voor de jeugd is ons jaarlijkse
zomerkamp. En we hebben elk jaar een heuse familiedag.
Om je wegwijs te maken binnen onze vereniging hebben we deze beleids-/informatiegids
samengesteld. Hierin leggen we uit hoe een en ander geregeld is binnen de muziekopleiding
van RKKE Harmonie Nederland en Oranje (NEO) uit Rucphen.
Deze informatiegids is vooral gericht op onze jeugdopleidingen. Als volwassen leden les
willen (blijven) volgen, is dat uiteraard mogelijk maar loopt dat financieel niet meer via de
vereniging. De volwassen leerling dient dan zelf tijden, frequentie en vergoeding van de
lessen met de docent af te spreken. Uiteraard blijft het instrument ter beschikking staan
voor het volgen van de lessen. De persoon is immers lid van NEO en daarom blijft de
muziekvereniging de lesruimte beschikbaar stellen. Dat laatste binnen de mogelijkheden van
onze vaste repetitielocatie “De Agora” in Rucphen.

1 ALGEMEEN
De opleidingscommissie bepaalt in overleg met het bestuur het beleid m.b.t. de opleiding en
begeleiding van de leerlingen.
De commissie bestaat momenteel uit vier leden. Twee leden van de commissie fungeren
enerzijds als contactpersoon richting bestuur, maar anderzijds (en vooral) als
contactpersoon/begeleider richting docenten, leerlingen en ouders. Bij vragen over alle
opleidingszaken kunt je dan ook bij die leden van de opleidingscommissie terecht.

1.1

LEDEN OPLEIDINGSCOMMISSIE

- Liesbeth Aldelhof (tel. 06 – 55 54 65 95) (bestuurslid)
- Jan Dekkers (tel. 06 – 12 52 47 33) (bestuurslid)
- Sander van Dorst (tel. 06 – 27 84 81 95) (dirigent jeugdorkesten)
- Contactpersoon instrumentarium: Mart Schrauwen (tel. 0165 – 34 20 04)
- Contactpersoon majorettes: Simone Tuijl - van Broekhoven (tel. 06 – 28 05 73 90)

1.2

DOCENTEN

- Corné Pas (Slagwerkopleiding tel. 06 – 20 43 85 97) lapas@upcmail.nl
- Wilma van Ineveld (Dwarsfluitles, MusicKids, Theorieles tel. 06 – 13 16 67 88)
Wilma.van.ineveld@hetnet.nl
- Elke Peeters (Koperopleiding) peeterselke@hotmail.com
- Sander van Dorst (Sax- en klarinetles tel. 06 – 27 84 81 95) sander.van.dorst@hotmail.com
- Angela de Graaf – Timmermans (Instructrice majorettes)

1.3

DIRIGENTEN EN INSTRUCTEURS

- Harmonieorkest: Rob Sloekers
- Jeugdorkest en opstaporkest de Notenkrakers: Sander van Dorst
- Slagwerkgroepen: Corné Pas
- Majoretten: Angela de Graaf - Timmermans
- MusicKids: Wilma van Ineveld

1.4

BESTUUR RKKE HARMONIE NEDERLAND EN ORANJE

Dagelijks bestuur
Voorzitter; Patrick Smeekens (06 – 36 40 69 90)
Secretaris; Jack de Rooij (06 – 38 71 95 33)
Penningmeester; Toos van Dongen (06 – 12 16 71 98)
Bestuursleden
- Liesbeth Aldelhof (tel. 06 – 55 54 65 95)
- Anke Smeekens (tel. 06 – 27 41 51 80)
- Simone Tuijl (tel. 06 – 28 05 73 90)
- Claudia de Rooij (tel. 0165 – 34 44 72)
- Jan Dekkers (tel. 06 – 12 52 47 33)

1.5

DE MUZIEKVERENIGING ‘IN VOGELVLUCHT’:

RKKE Harmonie Nederland en Oranje (NEO) is in 1880 opgericht en is sindsdien uitgegroeid
tot een bloeiende muziekvereniging. Het was een bewogen geschiedenis. Hierover kun je
meer lezen op onze website www.harmonieneo.nl.
NEO bestaat uit het harmonieorkest, een slagwerkgroep, majorettes, een jeugdorkest, een
opstaporkest, en heeft een degelijke eigen muziekopleiding.
Op muzikaal gebied wordt ernaar gestreefd elke muzikant zoveel mogelijk de gelegenheid te
geven op een optimale manier bezig te zijn met het maken van muziek.
De harmonie kent jaarlijks een drukke activiteitenagenda. Naast de vaste eigen activiteiten
zoals het kerstconcert, het zomerkamp, de familiedag, het jaarconcert, het gemeentelijk
concours en diverse andere activiteiten, wordt er ook eens per drie jaar een bijzonder
project georganiseerd. Hiervoor wordt een thema gekozen en daar omheen wordt een show
gebouwd met film, licht, zang en dans en natuurlijk de fantastische klanken van onze
harmonie.

2. OPLEIDINGSPLAN ORKEST
2.1

DOELSTELLING EN OPLEIDINGSSTRUCTUUR:

Een muziekopleiding bij NEO volg je met als uiteindelijk doel het meespelen in het
harmonieorkest, bij repetities, concerten en bij buitenoptredens.

De opleidingsstructuur:
Opleiding

1. Algemene
Muzikale vorming
(AMV)
2. A-diploma

Instrument

Duur

Blokfluit

max. 2 jr

Keuzeinstrument

2 á 3 jr

Extra

MusicKids en/of instrumentkeuze
daarna start je in het opstaporkest.

Afhankelijk van je vorderingen in het
opstaporkest ga je over naar het
jeugdorkest. Tijdens deze periode
behaal je je A-diploma. Indien
mogelijk kun je daarna doorstromen
naar het harmonieorkest of
slagwerkgroep. Deze doorstroom
wordt bepaald door de dirigent.
Als doorstroom niet mogelijk is, blijf je
nog even hangen in het jeugdorkest
tot je B-diploma.

3. B-diploma

Keuzeinstrument

2 á 3 jr

Deelname jeugdorkest en na behalen
van het B-diploma en een positieve
auditie ga je over naar het
harmonieorkest of slagwerkgroep.

C-diploma en hoger:
In de praktijk blijkt dat de meeste leerlingen 5 á 6 jaar nodig hebben om een B-diploma te
behalen. Iedereen die daarna door wil voor het C- of D-diploma, doet dat meestal buiten de
vereniging om. Het kostenplaatje verandert dan behoorlijk (enerzijds door het wegvallen van
subsidie en anderzijds omdat langere lestijd wenselijk is). Ouders regelen dat doorgaans zelf
rechtstreeks met de desbetreffende docent.

2.2

ALGEMENE MUZIKALE VORMING

Het is mogelijk om kinderen te laten deelnemen aan Algemene muzikale vorming (AMV). Dit
is een korte vooropleiding voor kinderen vanaf groep 3 van de basisschool. Het doel van
deze opleiding is om kinderen kennis te laten maken met de grondbeginselen van de muziek.
Tijdens de lessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ontwikkelen van het gehoor,
ritmegevoel en notenkennis door zingen, en spelen m.b.v. blokfluit en
slagwerkinstrumenten.

Elke leerling dient dus in het bezit te zijn van een blokfluit. De kosten voor een jaar
MusicKids bedragen € 150,00 (prijspeil 2020). Dit bedrag is inclusief een nieuwe blokfluit en
het lesmateriaal. Deze blokfluit is dan uiteraard jouw blokfluit en blijft in je bezit.
De ongeveer 30 minuten durende groepslessen worden op afspraak met de docent na
schooltijd gegeven. De totale opleiding duurt gewoonlijk 1 jaar. Als een leerling na 1 jaar nog
geen definitieve keuze kan maken voor een instrument, kunnen de lessen met maximaal een
jaar worden verlengd. De totale MusicKids vooropleiding duurt dan maximaal 2 jaar. Daarna
gaat de leerling over naar het opstaporkest de Notenkrakers. De dirigent van het jeugdorkest
beslist wanneer de leerling kan doorstromen van het opstaporkest de Notenkrakers naar het
jeugdorkest.

2.3

OPLEIDING A- EN

2.4

B-DIPLOMA

Algemeen
De muziekvereniging NEO heeft een eigen muziekopleiding.
Na de opleiding AMV en MusicKids, of direct na bijv. een NEO muziekles op de basisschool,
maakt de leerling een keuze voor een blaas- of slagwerkinstrument. Dit instrument moet
passen binnen het harmonieorkest of de slagwerkgroep. De leerling start dan met het leren
bespelen van het gekozen instrument door het volgen van individuele muzieklessen en
deelname aan de Notenkrakers.
Het A- en B-diploma bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en elke diploma
wordt afzonderlijk afgesloten met twee examens.
Wanneer het A-diploma (theorie- en praktijkdeel) is behaald, kan de leerling verder studeren
voor het B-diploma.
Tijdens deze fases speelt de leerling in het jeugdorkest en worden individuele muzieklessen
gevolgd. De theorielessen worden als groepslessen aangeboden. Dit laatste echter alleen in
de periode ter voorbereiding op een examen.
Voor de begeleiding van de muzieklessen heeft NEO gediplomeerde docenten aangetrokken.

Lestijden:
Elke leerling krijgt 20 minuten les op het instrument.
De theorielessen duren ca. 45 minuten en worden 2 tot 3 maanden voorafgaande aan het
examen aangeboden. De theorielessen worden verzorgd door een aparte theoriedocent.
Tijdens schoolvakanties zijn er géén lessen. Het kan voorkomen dat er een enkele keer een
les moet worden ingehaald. Dit gebeurt dan altijd in overleg met de leerling. Per (school)jaar
wordt er ca. 36 weken lesgegeven.

Lesgelden en contributie:
Het grootste gedeelte van de opleidingskosten (docent, instrument, zaalhuur,
examengelden, etc.) wordt betaald door NEO. Van de leerlingen wordt een bijdrage
gevraagd. De bijdrage voor de opleiding (lesgeld) HaFaBra A- en B-diploma, bedraagt voor de
leerlingen € 220,00 per jaar (prijspeil 2020).*
Naast bijdrage voor de opleiding bedraagt de contributie voor het NEO-lidmaatschap
€ 180,00 per jaar (prijspeil 2020).*

*Twee belangrijke aandachtspunten:
•

•

Bij de bedragen voor het lesgeld gaat NEO ervan uit dat de leerling niet ouder is dan
19 jaar, in de Gemeente Rucphen woont en daarmee onder de subsidieregeling van
de Gemeente Rucphen valt.
Als dat niet het geval is, of de leerling is reeds 6 jaar in de subsidieregeling
meegenomen, dan wordt een aangepast lesgeldbedrag vastgesteld. Het streven
hierbij is dat het lesgeld en de contributie kostendekkend zijn voor de
opleidingskosten.
Na het behalen van het B-diploma (hetgeen gemiddeld na 6 jaar plaatsvindt) heeft de
leerling het niveau bereikt dat normaliter voldoende is om in het harmonieorkest in te
stappen en zich daar verder muzikaal te ontwikkelen. Voor zover een leerling les wil
blijven volgen (al dan niet om een C- of D-diploma te behalen), is dat mogelijk maar
loopt dat financieel niet meer via de vereniging. De leerling (c.q. ouders) dient dan zelf
tijden, frequentie en vergoeding van de lessen met de docent af te spreken. Uiteraard
blijft het instrument ter beschikking staan van de leerling voor deze lessen. De leerling
is immers lid van NEO en daarom blijft de muziekvereniging de ruimte beschikbaar
stellen. Dat laatste binnen de mogelijkheden van onze vaste repetitielocatie “De
Agora” in Rucphen.

Instrumentkeuze:
De keuze van het instrument is in eerste instantie aan de leerling maar wordt in overleg met
de docent, dirigent en opleidingscommissie bepaald.
Omdat bij onze vereniging de instrumenten door de vereniging beschikbaar worden gesteld,
wordt er rekening gehouden met welke instrumenten beschikbaar zijn en welk instrument
voor het orkest van belang is. Het instrument is en blijft eigendom van de vereniging.
Voor bepaalde instrumenten kan een wachtlijst gelden, meestal bedoeld om de bezetting
van het harmonieorkest enigszins te kunnen sturen.
Het is ook mogelijk de opleiding te volgen met een eigen instrument. Over de specifieke
voorwaarden hieromtrent kunt u contact opnemen met de opleidingscommissie.
NEO maakt geen onderscheid in contributie voor leden met een eigen instrument of een
instrument van de vereniging.

Theorielessen:
Naast de praktijklessen worden voor het A- en B-diploma ook theorielessen gegeven. Dit zijn
lessen van ongeveer drie kwartier die verzorgd worden door een aparte theoriedocent. Deze
lessen starten altijd 2 tot 3 maanden voorafgaande aan het examen. Het theorie-examen
wordt los geëxamineerd van het praktijkexamen.
Het theoriegedeelte bestaat uit:
•

Algemene muziektheorie (alles wat je moet weten over muziek);

•

Gehoorontwikkeling (het op gehoor kunnen benoemen van verschillende soorten
toonladders, intervallen en drieklanken, het maken van melodische dictees);

•

Solfège;

•

Ritmische vorming (het leren herkennen en toepassen van ritmische structuren,
ritmische dictees).

Volgen van de vorderingen:
Elke leerling krijgt aan het begin van de muzikale loopbaan door welk muziekboek moet
worden aangeschaft voor de studie. Tevens brengt de leerling een schrift mee dat dient als
huiswerk- en vorderingenboekje. De bedoeling hiervan is om de ouders te informeren over
de vorderingen, de betrokkenheid van de ouders te vergroten en voor ons als vereniging de
voortgang en kwaliteit van de opleiding te volgen.
De docent noteert elke keer het huiswerk en geeft regelmatig een beoordeling (3 keer per
jaar een rapport) over het gemaakte huiswerk in het boekje. Van de leerling wordt verwacht
dat hij ook regelmatig de vorderingen in het boekje laat aftekenen door de ouders.
Enkele keren per jaar worden de ouders uitgenodigd een van de lessen bij te wonen.
Wanneer de vorderingen niet naar verwachting zijn, zal er overleg plaatsvinden tussen de
docent, de ouders en een vertegenwoordiger van het bestuur.

2.5

OPSTAPORKEST EN JEUGDORKEST

Opstaporkest de Notenkrakers
Iedere leerling start bij MusicKids en nadat een instrument gekozen is kun je meteen
instromen bij de Notenkrakers. Dit opstaporkest bestaat uit leerlingen van NEO en staat
onder leiding van Sander van Dorst. Het opstaporkest repeteert minstens twee keer per
maand en voorafgaand aan elk optreden een aantal keer extra.
Het opstaporkest verzorgt een aantal optredens per jaar (voorspeelmorgen, jaarconcert en
tijdens het kerstconcert). De doelstelling van het opstaporkest is de leerlingen het “gevoel”
te geven van wat er in het jeugdorkest en harmonieorkest allemaal gebeurt; samenspelen,
luisteren naar elkaar, leren waar alle instrumenten voor zijn en hoe deze bespeeld worden.
En natuurlijk het belangrijkste: samen muziek maken!

Jeugdorkest
Na ongeveer een tot drie jaar Notenkrakers en les op het keuze-instrument stroom je, met
goedkeuring van de dirigent van het opstaporkest, door naar het jeugdorkest. Dit
jeugdorkest wordt gevormd door leerlingen van NEO. Dit onderdeel van de vereniging is de
opstap naar het harmonieorkest of de slagwerkgroep.

In deze periode werk je aan je A- en B-diploma. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op
je praktijkexamen organiseren we jaarlijks voorspeeldagen en voorspelen voor een
commissie. Je wordt dan beoordeeld op je speelniveau door andere docenten van NEO.
Na verloop van tijd zijn je vorderingen zo ver, dat je muziekdocent in samenspraak met de
opleidingscommissie en de dirigent van het harmonieorkest, je vertelt dat je mag
doorstromen naar het harmonieorkest. Naast je deelname in het harmonieorkest blijf je
uiteraard ook muzieklessen volgen bij je muziekleraar. Om te kunnen doorstromen naar het
harmonieorkest geldt de norm van minimaal het A-diploma en zal de dirigent van het
harmonieorkest door het jaar heen enkele repetities doen bij het jeugdorkest zodat hij kan
beoordelen wie het niveau voor het harmonieorkest heeft om te kunnen doorstromen.
Vanaf nu wordt er van je verwacht dat je grotendeels je partij zelfstandig kunt instuderen en
spelen. In tegenstelling tot het jeugdorkest wordt er dus in mindere mate „individueel‟
stilgestaan bij jouw partij en wordt er dus gerekend op een grotere mate van
zelfstandigheid.
Het is de bedoeling dat je zowel bij het jeugdorkest speelt als ook bij het harmonieorkest. Als
richtlijn houden we aan dat je ongeveer tot je 18e jaar minimaal bij het jeugdorkest blijft.
Langer mag uiteraard ook, maar hoeft niet.
Het jeugdorkest repeteert elke week 1 uur op donderdag voorafgaande aan de repetitie van
het harmonieorkest. Ongeveer 3 tot 5 keer per jaar is er een optreden.

2.6

MUZIKALE ACTIVITEITEN

Voorspeelochtend
Ieder jaar organiseert NEO een voorspeelochtend waar alle leerlingen hun vorderingen
kunnen laten horen aan ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden.
Ook zullen de leerlingen met het opstaporkest de Notenkrakers een aantal muziekstukken
spelen. Vaak is dat voor beginners nog erg moeilijk, maar het gaat vooral om de ervaring
(wat hoor je allemaal binnen zo’n groot orkest, wanneer moet je spelen en wanneer heb je
rust, hoe werkt dat met een dirigent, enz.). Het bijwonen van deze voorspeelmorgen is een
extra stimulans voor de kinderen en beslist de moeite waard!

Solisten concoursen
Als leerlingen een bepaald niveau hebben bereikt kunnen ze aan solistenconcoursen
deelnemen. Meestal is dat individueel al dan niet met pianobegeleiding. Deze jaarlijkse
evenementen worden door diverse verenigingen en bonden in de regio georganiseerd.
In verschillende afdelingen, oplopend in moeilijkheidsgraad, wordt gejureerd op onderdelen
als ritmiek, zuiverheid en techniek. De docent kiest samen met de leerling een muziekstuk en
er zal een langere periode, tijdens de lessen, op oefenen.

2.7

NEVENACTIVITEITEN

Kampcommissie
Natuurlijk is een instrument bespelen erg leuk om te doen. Maar naast de lessen en het thuis
oefenen organiseert de kampcommissie nog een aantal leuke activiteiten. Zo wordt er één
keer per jaar een kampweekend georganiseerd. Door de commissie wordt een kampplaats
gezocht en een afwisselend programma in elkaar gezet. Telkens wordt dit kamp door alle
deelnemers inclusief leiding als een hoogtepunt voor de jeugd ervaren.

3. OVERIGE INFORMATIE
3.1

ONDERHOUD VAN EN OMGANG MET INSTRUMENTEN

Bij het ontvangen van je instrument en tijdens de allereerste “instrumentenles” wordt door
de docent verteld hoe je het beste je instrument kunt onderhouden. Dit is écht van groot
belang: instrumenten zijn ontzettend duur en wij verwachten dan ook van leerlingen dat ze
hier zéér zorgvuldig mee omgaan. Mocht er toch iets niet in orde zijn aan het instrument
(wat natuurlijk altijd kan gebeuren) kan je hierover contact opnemen met de contactpersoon
instrumentarium. Bij schade door eigen schuld zien wij ons genoodzaakt dit te verhalen op
de veroorzaker.

3.2

RIETJES – LESBOEKEN – TROMSTOKKEN - MUZIEKSSTANDAARD

Voor leerlingen met een rietinstrument geldt dat je voor een nieuw rietje terecht kunt bij
Mart Schrauwen, de contactpersoon instrumentarium.
De lesboeken, tromstokken en muziekstandaard worden door leerlingen zelf aangeschaft.

3.3

UNIFORMEN:

Voor leden van slagwerkgroep en harmonieorkest bestaat het uniform uit een broek met
jasje, een wit overhemd, een gilet en een licht blauwe stropdas. We hebben ook
afgesproken dat alle leden zwarte sokken en schoenen dragen. Op deze manier is het
uniform compleet.
Leerlingen dragen nog geen uniform, ook niet bij een eventueel optreden van de
Notenkrakers. In overleg met de betreffende dirigent wordt een “gepast tenue”
afgesproken. Voor een optreden met het jeugdorkest zijn NEO poloshirts beschikbaar.

3.4

REGELS EN AFSPRAKEN:

Binnen de muziekvereniging zijn veel leden betrokken bij de orkesten en/of in opleiding.
Natuurlijk kan het weleens voorkomen dat je een keer niet naar de les of naar de repetitie
kunt komen.
Meld dan tijdig af:
•
•
•
•

voor afmelden opleiding: je leraar of instructeur, b.g.g. bij een contactpersoon van de
opleidingscommissie.
voor afmelden jeugdorkest gebruik je de groepsapp:
voor afmelden opstaporkest:
voor afmelden harmonieorkest: via de website www.harmonieneo.nl

Natuurlijk zorg je er altijd voor om op tijd aanwezig te zijn bij de les en bij de repetitie.
Daarnaast zorg je er ook voor dat je je instrument, tromstokken, lesboekje, muziekstandaard
en muziekboek bij je hebt!
Het is niet alleen vervelend voor jou om tijd van je les te missen als je te laat bent of iets
bent vergeten, maar ook voor je docent, je dirigent en je medemuzikanten.

3.5

WEBSITE EN NEO-NIEUWS:

RKKE Harmonie Nederland en Oranje heeft ook een eigen website:
www.harmonieneo.nl
op deze website vind je o.a. meer informatie over de harmonie, actueel nieuws en foto’s.
Ook is er een Facebook-pagina van Harmonie NEO.
Alle leden van NEO ontvangen via e-mail meerdere keren per jaar het NEO-Nieuws.

3.6

ROL OUDERS:

De ouders van de leerlingen zijn uiteraard nauw betrokken bij de opleiding van hun zoon of
dochter. Zij horen regelmatig het oefenen thuis en horen dan ook, als eerste, de vorderingen
die worden gemaakt. Het is erg belangrijk voor de leerling dat ouders/verzorgers, zeker in de
beginfase, het kind actief ondersteunen en stimuleren in de studie. Dat zal de vorderingen
beslist ten goede komen. Om die reden worden de ouders twee keer per jaar uitgenodigd bij
de muziekles van het kind. Ook het stimuleren van het traject vóór en tijdens
solistenconcoursen is erg belangrijk voor de muzikale ontwikkeling en motivatie van het
kind.

3.7

TOCH NOG VRAGEN?

Mocht deze informatiegids toch nog vragen en/of opmerkingen oproepen?
Met vragen kun je uiteraard altijd terecht bij een van de leden van onze opleidingscommissie
of het bestuur.

