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1.  MUZIKALE DOELSTELLING.  

 
 

Het streven is erop gericht een algemene muzikale vorming te bieden en te bereiken die de 

leden in staat stelt om frequent wisselende en veelzijdige muziek op niveau te brengen. 
 

Naast deze algemene muzikale doelstelling worden de volgende concrete doelen nagestreefd: 

- De harmonie handhaven op het huidige niveau. 

- De harmonie bezetting optimaliseren en uitbreiden. 

- De leerlingenharmonie uitbreiden en het niveau verbeteren. 

- De drumband uitbreiden en het niveau handhaven. 

 

 

 

2. ALGEMEEN.  
 

De muziekopleiding bij Harmonie Les Amis Réunis: 

 

De ideale basis voor een muzikale toekomst!! 
 

Muziekbeoefening is al jaren voor veel mensen de favoriete vorm van vrijetijdsbesteding. En 

elk jaar komen er weer vele enthousiaste muziekbeoefenaars bij. Allemaal willen ze maar één 

ding: dolgraag een muziekinstrument bespelen. Er gaat echter nog heel wat aan vooraf, 

voordat het eerste deuntje uit het instrument te voorschijn getoverd kan worden. Kiezen voor 

een muziekinstrument betekent per definitie ook kiezen voor een muziekopleiding. Opleiding 

is noodzakelijk om het bespelen van een muziekinstrument onder de knie te krijgen. De 

muzikale toekomst van een beginnende muzikant valt of staat met het volgen van een 

degelijke opleiding. 

Harmonie Les Amis Réunis faciliteert de opleiding van beginnende muzikanten via stichting 

Myouthic. 

 

De Harmonie is opgericht in 1894 met als doel “het beoefenen van de toon- en toneelkunst”. 

Na 1919 heeft de vereniging de overstap gemaakt naar de blaasmuziek. 

De Harmonie bestaat uit: de Harmonie, een drumband en een leerlingenharmonie. 
 

Het opleidingsprogramma van Harmonie Les Amis Réunis: 

Net zoals de meeste verenigingen heeft ook Les Amis Réunis leden in alle leeftijdsgroepen. 

De uitdrukking “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” staat bij deze muziekvereniging hoog 

in het vaandel. Er wordt dan ook met veel zorg en aandacht gewerkt aan de opleiding van 

beginnende muzikanten. Zij zijn immers van groot belang voor het voortbestaan van de 

vereniging. Harmonie Les Amis Réunis biedt muzikanten na verloop van tijd dan ook de 

mogelijkheid om deel te nemen in het grote Harmonieorkest en/of de drumband van deze 

vereniging. Dit gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Voor het zover is, heeft een 

muzikant al een paar jaar muziekonderwijs achter de rug. 
 

De opbouw van het opleidingstraject wordt in hoofdstuk 3 uitgewerkt. 
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3. HET OPLEIDINGSTRAJECT 
 

Algemene lesinformatie HaFaBra-lessen 

 

De HaFaBra-opleiding is een opleiding speciaal voor leden en aspirant-leden van drumbands, 

harmonie- en fanfareorkesten en brassbands. Er zijn 4 niveaus: A, B, C en D. De opleiding en 

de examens vinden plaats onder toezicht van de landelijke organisatie Stichting Certificering 

Kunsteducatie en Amateurkunst.  

Harmonie Les Amis Réunis faciliteert de opleiding van beginnende muzikanten via stichting 

Myouthic. 

Stichting muziekonderwijs Myouthic staat garant voor gekwalificeerde docenten, goede 

lessen die bewaakt worden door betrokken coördinatoren van de verschillende verenigingen 

en continuïteit in het leerproces van de leerlingen! 

Myouthic vindt het erg belangrijk dat de leerlingen met plezier naar hun muziekles gaan. Het 

collectief hecht belang aan het feit dat het onderwijs nauw aansluit bij de behoeften van de 

muziekverenigingen. 

 

De opleiding beslaat veelal meerdere jaren en start met algemeen muzikaal vormend 

onderwijs (blokfluitles). Na dit jaar kiest een leerling een instrument en zal daar in 2 á 3 jaar 

een zodanig niveau kunnen behalen dat hij/zij volwaardig kan meespelen in de Harmonie of 

Drumband. Het gehele opleidingstraject is schematisch weergegeven in bijlage 2.  

 

 

 

3.1 Voorbereidend instrumentaal onderwijs. 

 

Het voorbereidend instrumentaal onderwijs staat bekend onder de naam blokfluitopleiding, 

welke wordt verzorgd door Myouthic. 

Na een jaar blokfluit les wordt er een keuze gemaakt voor of een blaasinstrument of 

slagwerk.  

Bij de keuze van een blaas instrument mag de leerling 3 instrumenten aangeven die zijn of 

haar voorkeur hebben. In overleg met de muziekcommissie wordt er een keuze gemaakt. 

 

De slagwerkopleiding, voor zover afwijkend van het hiernavolgende, wordt verder 

beschreven vanaf paragraaf 3.6. 

 

In bijlage 6 is het diploma opgenomen. 

 

De blokfluitlessen vinden plaats in een lokaal van de basisschool “in ’t Park” te Susteren,  

Hierbij worden meerdere beginnelingen uit de gemeente Echt-Susteren gedurende een  

1/2 uur per week geschoold.  

 

De leerling dient hiervoor de benodigde blokfluit en materiaal te kopen. 
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3.2 Keuze vervolgopleiding. 
 

Na het doorlopen van het blokfluitjaar volgt de keuze van het instrument.  

Ook blijft de overstap naar de drumbandopleiding mogelijk. De instrumentkeuze wordt 

gemaakt in overleg met de muziekcommissie. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden 

met de beschikbaarheid van de diverse instrumenten, de orkestbezetting, de voorkeur van de 

leerling. 

De instrumenten waaruit bij de Harmonie gekozen kan worden zijn de volgende: 

-  Klarinet   -  Bariton / tuba  

-  Trombone  -  Hobo 

-  Trompet  -  Slagwerk 

-  Hoorn   -  Saxofoon  

-  Fagot   -  Fluit 

 

Om de leerling in de gelegenheid te stellen zijn/haar kunnen te tonen en de mogelijkheid te 

bieden om podiumervaring op te doen, wordt gedurende het gehele vervolgtraject van dit 

instrumentaal onderwijs van de leerlingen verwacht dat ze deelnemen aan het jaarlijkse intern 

solistenconcours EST van de harmonie als ook de voorspeelmorgen. Dit heeft geen 

verplichtend karakter, deelname zal echter wel gestimuleerd worden. Ook deelnames aan 

externe solistentoernooien worden gestimuleerd. De kosten voor de deelnames worden 

betaald door de harmonie 
 

 

 

3.3 Instrumentaal onderwijs. 
 

Na de instrumentkeuze (blaasinstrument of slagwerk) vervolgt de leerling zijn/haar opleiding 

bij een bevoegd docent. Harmonie Les Amis Réunis faciliteert de opleiding van beginnende 

muzikanten via stichting Myouthic. 

De opleiding geschiedt middels individuele lessen van 20 minuten per week, waarbij een 

lesjaar gemiddeld uit 36 lesweken bestaat. Tijdens deze lessen zal theorie in combinatie met 

praktische vaardigheden gedoceerd worden.  

 

De muzieklessen verlopen via een vastgesteld leerplan met als doel om een HA-FA-BRA 

diploma te behalen. Er zijn 4 niveau’s te onderscheiden: 

HAFABRA diploma A (veelal 3 jaar les op instrument): -> volwaardig muzikant op 4e divisie 

HAFABRA diploma B (veelal 2 jaar extra les op instrument)  volwaardig muzikant op 3e 

divisie 

HAFABRA diploma C (veelal 2 jaar extra les op instrument):  volwaardig muzikant op 2e 

divisie 

HAFABRA diploma D (veelal 2 jaar extra les op instrument):  evt. doorstroming naar 

conservatorium 

Uiteraard hangt de snelheid van doorstromen af van het talent van de leerling en de inzet van 

de leerling. 

 

Het instrument wordt door de Harmonie ter beschikking gesteld. De ouders worden op de 

hoogte gehouden van de vorderingen middels een rapport.  
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3.4 Overstap naar de leerlingenharmonie. 

 

De overstap naar de leerlingenharmonie wordt gemaakt na het 1ste leerjaar op het gekozen 

instrument.  

Belangrijk criterium hiervoor is het algemene muzikale niveau van de leerling.  

Het kan dus in overleg met dirigent en docent eerder of later zijn. 

De toetreding tot de leerlingenharmonie is aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

De leerlingenharmonie heeft als doel om in een vroeg stadium te starten met samenspel met 

deels ervaren muzikanten en de leerlingen eigen te maken met alles wat ze later in de “grote” 

Harmonie cq drumband tegenkomen.  

De leerlingenharmonie staat onder leiding van een dirigent en verzorgt jaarlijks een aantal 

optredens. 
 

3.5 Overstap naar de “grote” Harmonie. 
 

- De overstap naar de “grote” Harmonie wordt gemaakt na het behalen van het “A” examen. 

- Er moet tevens sprake zijn van een gunstige instapperiode, in relatie tot geplande 

concerten en of deelname aan het  bondsconcours, maar wel binnen een jaar na het 

voldoen aan de exameneisen. 

- Dit gaat altijd in samenspraak met de muziekcommissie en docent. 

- Ook kan het zijn dat de dirigent vraagt om voor te spelen. 

 

Na de overstap naar de  “grote” Harmonie is het de bedoeling dat het lid nog 1 a 2 jaar lid 

blijft van de leerlingenharmonie. Dit om de beginnende leden te helpen om het gewenste 

niveau te bereiken en de muzikale waarborging van de leerlingenharmonie. 

 

Gedurende het lidmaatschap van de Harmonie blijft de mogelijkheid tot scholing bestaan. De 

daaraan gekoppelde kosten zijn dan wel geheel voor rekening van de muzikant. 

Het streven is om niveau B te behalen en C wordt aangemoedigd. 
 

Omscholing naar een ander instrument vindt alleen plaats na overleg met de dirigent en de 

muziekcommissie, dan wel op verzoek van de dirigent en de muziekcommissie. 

Criteria hiervoor zijn onder andere: 

- De noodzaak en/of de mogelijkheid om de bezetting aan te passen. 

- Beschikbaarheid van het instrumentarium. 
 

In geval van omscholing, zowel op eigen verzoek alsook op verzoek van de dirigent en de 

muziekcommissie, zal de muzikant instappen in het opleidingstraject, en valt derhalve dan 

ook onder de bijdrageregeling. De plaats van instappen is op advies van de dirigent en docent. 
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3.6 Slagwerkopleiding. 
 

Wanneer na 1 jaar blokfluiten gekozen wordt voor de overstap naar de drumbandopleiding, 

krijgt de leerling 20 minuten per week individueel les, waarbij een lesjaar gemiddeld uit 36 

lesweken bestaat. De leerling wordt middels deze lessen opgeleid om na verloop van tijd toe 

te treden tot de drumband. Deze opleiding wordt verzorgt door Myouthic. 

 

De muzieklessen verlopen via een vastgesteld leerplan met als doel om een HA-FA-BRA 

diploma te behalen. Er zijn 4 niveau’s te onderscheiden: 

HAFABRA diploma A (veelal 3 jaar les op instrument): -> volwaardig muzikant op 4e divisie 

HAFABRA diploma B (veelal 2 jaar extra les op instrument)  volwaardig muzikant op  

3e divisie 

HAFABRA diploma C (veelal 2 jaar extra les op instrument):  volwaardig muzikant op  

2e divisie 

HAFABRA diploma D (veelal 2 jaar extra les op instrument):  evt. doorstroming naar 

conservatorium 

Uiteraard hangt de snelheid van doorstromen af van het talent van de leerling en de inzet van 

de leerling. 

 

Het streven is dat iedereen in de Harmonie of Drumband minimaal HAFABRA niveau B 

bereikt. Doorstuderen tot niveau C wordt ten zeerste aangemoedigd. 

 

De leerling start altijd op kleine trom. Na het behalen van een B-diploma kan de opleiding 

verbreed worden naar melodisch slagwerk, drumstel of pauken. In al deze 3 verbredingen kan 

wederom weer het A, B, C en D diploma behaald worden.  

De evt. keus voor verbreding zal in overleg met de leerling, de muziekleraar en de 

opleidingscommissie bepaald worden. Hierbij zal tevens de behoefte van de Drumband 

afgewogen moeten worden. 
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 Algemeen muzikaal vormend onderwijs 

(blokfluitopleiding) 

 

 

 

Blaasinstrument         slagwerk 

1e jaar Instrumentaal onderwijs 

 

 
20 minuten individueel les 

 

 

 Slagwerkopleiding 

 

 
20 minuten individueel les 

 

 

1e jaar 

2e jaar  
20 minuten individueel les 

 
Deelname aan 

leerlingenorkest 

 

  
20 minuten individueel les 

 

Projectbasis: 

deelname aan 

samenspelgroep slagwerk 

 

Behalen HAFABRA A 

diploma 

2e jaar 

3e jaar  
20 minuten individueel les 

 
Deelname aan 

leerlingenorkest 

 
Behalen HAFABRA A 

diploma 

  
20 minuten individueel les 

 
Projectbasis: 

deelname aan 

samenspelgroep slagwerk 

 

Deelname aan drumband of 

leerlingenorkest 

3e jaar 

4e jaar 20 minuten individueel les 

 

Deelname aan 

leerlingenorkest 

 

Deelname aan Harmonie 

 

 

 20 minuten individueel les 

 
Projectbasis: 

deelname aan 

samenspelgroep slagwerk 

 

Deelname aan drumband of 

leerlingenorkest 

 

Behalen HAFABRA 

diploma B 

 

4e jaar 

5e jaar 20 minuten individueel les 

 

Deelname aan 

leerlingenorkest 

 

Deelname aan Harmonie 

 

Behalen HAFABRA 

diploma B 

 

 20 minuten individueel les 

 

Verbreding naar ander 

slagwerk 

 

 

5e jaar 

6e jaar    6e jaar 
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3.7 Overstap naar de drumband of harmonie. 
 

 

- De overstap naar de Drumband wordt gemaakt na het behalen van het “A” examen. 

- Er moet tevens sprake zijn van een gunstige instapperiode, in relatie tot geplande 

concerten en of deelname aan het  bondsconcours, maar wel binnen een jaar na het 

voldoen aan de exameneisen. 

- Dit gaat altijd samen in samenspraak met de docent. 

- Ook kan het zijn dat de dirigent cq. instructeur vraagt om voor te spelen. 

 

 

Na de overstap naar de drumband of harmonie is het de bedoeling dat het lid nog 1 a 2 jaar lid 

blijft van de leerlingenharmonie. Dit om de beginnende leden te helpen om het gewenste 

niveau te bereiken en de muzikale waarborging van de leerlingenharmonie. 

 

 

3.8 De rol van de opleidingscommissie. 

 

De opleidingscommissie heeft als taak een faciliterende rol te spelen tussen leerling/ouders en 

Myouthic. Onder deze faciliterende rol vallen: 

- Bemiddeling bij lestijden agendaproblemen . 

- Bemiddeling bij conflicten leerling / leraar. 

- Informatieverstrekking naar leerlingen / ouders. 

- Coördinatie rond huisvesting muzieklessen. 

- Organisatie van de jaarlijkse voorspeelochtend. 
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4. KWALITEITSASPECTEN. 

 
Het opleidingsniveau wordt gewaarborgd door Myouthic conform de eisen van van de 

landelijke organisatie Stichting Certificering Kunsteducatie en Amateurkunst.  

 

Door het hanteren van de muziekagenda en het verstrekken van een halfjaarlijkse beoordeling 

wordt tevens de rapportage van de vorderingen van de leerling aan de ouders en de rapportage 

aan de vereniging omtrent de aangeboden stof voor het betreffende lesjaar gewaarborgd. 
 

 

Voordelen van een opleiding “binnen” de Harmonie: 
 

 Het instrument wordt door de harmonie ter beschikking gesteld. 

 Via de leerlingenharmonie wordt in een vroeg stadium de mogelijkheid tot samenspel 

geboden. 

 De opleiding vindt dicht bij huis plaats. 

 De vervolgopleiding is specifiek gericht op musiceren binnen de Harmonie en de 

drumband, hetgeen geen overbodige lesstof betekent. 
 

 

Enkele algemene aspecten van de “eigen muziekopleiding” van de Harmonie: 
 

 Er is sprake van een persoonlijke, professionele benadering. 

 Via het intern solistenconcours en voorspeel dagen is het mogelijk om in een vroeg 

stadium in een vriendelijke sfeer “podiumervaring” op te doen en het muzikale kunnen te 

tonen. 

 Het is mogelijk om deel te nemen aan door de Harmonie te organiseren activiteiten en 

concerten, en daardoor ervaring op te doen met het functioneren in een pluriforme 

vereniging. 

 De basisopleiding is algemeen muzikaal vormend van aard. 

 

De opleiding vindt gedurende het gehele traject plaats tegen alleszins redelijke en 

concurrerende tarieven, doordat er naast een bijdrageregeling voor de leerlingen (zie 

hoofdstuk 5) ook sprake is van een aanzienlijke investering door de Harmonie in de opleiding, 

want ook bij de Harmonie geldt: 
 

WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST. 

Met deze opleiding hoopt de Harmonie de basis te leggen voor een plezierige muzikale 

toekomst op niveau voor de vereniging als geheel én voor de individuele muzikant. 
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5.  BIJDRAGEREGELING. 
 

 

De bijdrageregeling is gekoppeld aan de diverse te onderscheiden opleidingsblokken tijdens 

het opleidingstraject. De hieronder opgenomen bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil  

per 1-1-2016. De bedragen zullen jaarlijks door het bestuur vastgesteld worden. 

 

De bijdrageregeling per opleidingsblok is als volgt. 

 

Opleidingsblok Lesjaar Wijze van betalen 

Blokfluit 1  Rechtstreeks aan Myouthic. 

Instrumentaal 

onderwijs 

1e t/m 3e jaar 

 

Betaling 

Rechtstreeks bij Myouthic. 

Kortingen  

 

 

2e leerling uit 1 gezin 25% korting 

3e leerling uit 1 gezin 25% korting 

4e leerling uit 1 gezin 25% korting 

Omscholing 

Op verzoek dirigent 

Tijdsduur  

volgens afspraak 

Nader overeen te komen, waarbij het 

bestuur beslist. 
 

 
Leden in opleiding  moeten lid zijn van de harmonie. 

Bij niet lid zijn van het korps of drumband bedraagt dit €15,- op jaarbasis. 

 
De bijdragen zullen bij machtiging op rekeningnummer NL18RABO0136800092   

onder vermelding van: “lesgeld: periode + naam” overgemaakt worden. 

 

 

Alle gevallen waarin dit beleidsplan niet voorziet, is ter beoordeling van het bestuur  


