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Inleiding 
 

Binnen onze muziekvereniging hebben wij een eigen muziekopleiding. Wij willen iedereen laten 

ontdekken hoe leuk het is om muziek te maken en vooral om sámen muziek te maken. Als 

muziekvereniging vervullen wij graag deze educatieve en culturele functie in Oosterhout en 

omstreken. Daarnaast is een goede jeugdopleiding van groot belang voor de toekomst van de 

muziekvereniging. Daarom investeren wij veel in deze opleiding, in onze leerlingen, in onze 

toekomstige orkestleden. Wij streven naar een opleiding van hoge kwaliteit door middel van 

gekwalificeerde docenten en dirigenten, vroeg beginnen met samenspel en goede begeleiding 

tijdens instroom in het orkest. Eveneens is het verenigingsgevoel zeer belangrijk bij Con Amore. Wij 

willen graag dat de leerlingen zich thuis voelen bij de vereniging en dat ze zich met ons verbonden 

voelen.  

In deze informatiegids vindt u informatie over de inhoud en het beleid van de muziekopleiding bij 

muziekvereniging Con Amore.  
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Algemeen 

Muziekvereniging Con Amore 

Con Amore is een muziekvereniging in het Gelderse dorp Oosterhout, die uit 50 enthousiaste 
muzikanten (m/v) bestaat van alle leeftijden. Alle instrumenten, die kenmerkend zijn voor een 
harmonieorkest, zijn bij ons aanwezig: piccolo, fluit, hobo, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, 
trombone, euphonium, bastuba, bas en slagwerk. Mede dankzij deze grote bezetting zijn wij in staat 
een bijzonder breed repertoire te spelen. Veel originele muziek van hedendaagse componisten, maar 
ook arrangementen uit de wereld van pop, film en musical vinden hun weg naar onze lessenaars. 
  
De muziekvereniging bestaat uit een harmonieorkest en opleidingsorkest genaamd “Wit Lof”. We 
werken vooral toe naar grote concerten, zoals het jaarlijkse Galaconcert en het tweejaarlijkse 
Winterconcert. Ook spelen we op straat, zoals met Carnaval, Koningsdag, St Maarten, bij de 
Sinterklaasintocht, dodenherdenking 4 mei, avondvierdaagse en natuurlijk met de jaarlijkse 
doorkomst van de 4-Daagse in Oosterhout.  

Opleidingscommissie 

De opleidingscommissie bepaalt in overleg met het bestuur het beleid met betrekking tot de 

opleiding en voert dit uit. De opleidingscommissie bestaat op dit moment uit vier leden. Zij zijn het 

aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers en daarnaast zijn zij contactpersoon 

richting het bestuur. De opleidingscommissie organiseert muzieklessen, is verantwoordelijk voor de 

communicatie met de leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en dirigenten en zorgt voor 

instroming in en begeleiding van leerlingen bij Wit Lof en het harmonieorkest van Con Amore.  

Leden opleidingscommissie 

• Ruud Geerts 

• Sanne Aalmers 

• Lilian Platteeuw 

• Inge Janssen 

Muziek docenten 

• Henk van Delzen – klarinet en saxofoon 

• Pier Borkent – koper 

• Jenny Thorissen - trompet 

• Joost Janssen – Slagwerk 

• Jesse Pourrier - Slagwerk 

Dirigenten 

• Pier Borkent – Wit Lof 

• Jan Nellestijn – harmonieorkest Con Amore 

Bestuur Con Amore 

• Natascha Peeters – voorzitter 

• Jacqueline Schimmel – secretaris 

• Guido Reijnen– penningmeester 

• Nancy Albertz – algemeen bestuurslid 

• Gea Schilting – algemeen bestuurslid 

• Ruud Geerts – algemeen bestuurslid, opleidingscommissie 
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De opleiding 

Doelstelling 

Het doel van de opleiding bij muziekvereniging Con Amore is om leerlingen op te leiden voor het 
harmonieorkest Con Amore. De leerlingen leren een instrument bespelen, leren samen spelen in 
groepslessen en bij Wit Lof, waarna zij uiteindelijk volwaardig orkestlid zullen worden bij het 
harmonieorkest Con Amore.  

Schematische opzet opleiding 

Opleiding Instrument Duur Extra Orkest 
1. Fase A Keuze instrument 2-3 jaar  Na +/- 1 jaar meespelen met 

Wit Lof 

2. Fase B Keuze instrument 2-3 jaar  Na behalen B examen instroom 
harmonieorkest Con Amore 

3. Fase C Keuze instrument 2-3 jaar  
 

Doorstroom naar 1e stem, 
soleren en sectie leiden 

4. Fase D Keuze instrument 2-3 jaar  
 

 

 

Muziekonderwijs basisschool 

Samen met basisschool SamSam verzorgt Con Amore muzieklessen op school voor alle kinderen. 
Hiervoor is een extra vakleerkracht aangesteld. Alle kinderen leren op school noten lezen en maken 
kennis met de instrumenten van het orkest.  

Snuffelcursus 

Een keer per jaar kunnen de kinderen bij de vereniging een snuffelcursus volgen op een instrument 
naar keuze tegen een gereduceerd tarief. Na deze cursus kunnen de leerlingen in het nieuwe 
schooljaar definitief doorgaan op een instrument. 

Instrument keuze 

In overleg met de opleidingscommissie kan een keuze worden gemaakt uit onderstaande 
instrumenten. 

• Houtinstrumenten: klarinet, saxofoon, dwarsfluit. 

• Koperinstrumenten: trompet, trombone, hoorn, euphonium, bastuba, bas. 

• Slagwerk 

Opleiding A-, B-, C- en D-diploma 

De leerlingen worden opgeleid volgens het raamleerplan van het Landelijk Kennisinstituut 

Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Deze opleiding is opgedeeld in vier fasen (A, B, C en D) 

welke ieder met een theorie- en praktijkexamen worden afgesloten. De opleidingsduur van elke fase 

is gemiddeld 2-3 jaar.  

Om lid te kunnen worden van het orkest van Con Amore verwachten wij van de leerlingen dat zij de 

opleiding blijven vervolgen tot het B-diploma is behaald. Daarna kan hij/zij mee blijven spelen zonder 

verdere opleiding, maar het is natuurlijk altijd mogelijk (en gewenst) om verder te studeren voor 

diploma C en diploma D. Na het behalen van diploma C kan een leerling doorstromen naar de eerste 

partij, solo’s spelen en zijn/haar eigen sectie leiden. Het D-diploma biedt doorgaans voldoende 

vaardigheden tot aansluiting bij het muziekvakonderwijs op het conservatorium.  
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Muzieklessen 

De leerlingen krijgen wekelijks 20 tot 30 minuten les, op het instrument naar keuze, van een 

gekwalificeerde muziekdocent. De docent is verantwoordelijk voor de inhoud van deze muzieklessen. 

De leerlingen krijgen individueel of groepsgewijs les. In overleg met de opleidingscommissie en 

ouders/verzorgers, kan de docent leerlingen van gelijke leeftijd en niveau bij elkaar plaatsen.  

Naast de muzieklessen verwachten wij van de leerlingen dat ze thuis regelmatig oefenen op hun 

instrument. Wij bevelen aan om dagelijks minimaal 15 minuten te oefenen. Maar langer is natuurlijk 

beter. 

Samenspel 

Indien een leerling individueel muziekles krijgt, is er een paar keer per jaar de mogelijkheid om deze 

les (deels) samen te voegen met de individuele les van een andere leerling. Op deze manier is er, 

ondanks de individuele lessen, de mogelijkheid om het samenspel van de leerlingen te ontwikkelen. 

Daarnaast spelen de leerlingen ook regelmatig samen met de docent. Na ongeveer 1 jaar muziekles 

zullen de leerlingen ook wekelijks oefenen met samenspelen bij Wit Lof.  

Muziektheorie 

Muziektheorie komt tijdens de instrumentele lessen aan de orde. Bij iedere opleidingsfase hoort een 

boek van de serie Algemene Muziektheorie Examen. Deze boeken garanderen de inhoud en het 

niveau van de theorie-examens. Met deze boeken kan de leerling door middel van zelfstudie de 

theorie snel onder de knie krijgen.  

Muziekexamens KNMO 

De KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) neemt jaarlijkse theorie- en praktijkexamens 

af in de vier verschillende niveaus (A, B, C en D). Deze examens worden gescheiden afgenomen. Na 

het behalen van het theorie-examen kan de leerling aan het praktijkexamen deelnemen.  

De muziekdocent geeft aan wanneer een leerling klaar is om muziekexamen te doen. De docent kent 

alle onderdelen waarop getoetst wordt tijdens het praktijkexamen en zal al deze onderdelen met de 

leerling voorbereiden. De docent zal dit ruim op tijd met de leerling bespreken, zodat er voldoende 

voorbereidingstijd is. De muziektheorie zal deels in de muzieklessen besproken worden maar zal ook 

grotendeels door de leerling zelf moeten worden eigen gemaakt door middel van zelfstudie.  

De opleidingscommissie zorgt voor de inschrijving van de leerling voor het theorie- en 

praktijkexamen en voor het informeren van de docent en leerling over de examens en voor de 

communicatie tussen KNMO, docent en leerling.  

De kosten voor de muziekexamens zijn voor de leerling, deze bedragen ongeveer € 10 voor theorie 

en € 30 voor praktijk. (Prijswijzigingen voorbehouden) 

Slagwerkopleiding 

De slagwerkleerlingen worden bij onze muziekvereniging breed opgeleid als slagwerker voor het 

orkest. In principe is er geen deelname aan de KNMO examens. De docent zal in overleg met de 

dirigent bepalen wanneer de leerlingen op het juiste niveau is om mee te spelen met het orkest. 

Indien gewenst is het echter wel mogelijk om mee te doen aan de KNMO examens.  Dit dient tijdig te 

worden aangegeven bij de opleidingscommissie.   
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Wit Lof 

Onze leerlingen gaan na ongeveer 1 jaar instrumentles meespelen bij Wit Lof. Dit gebeurt in overleg 

met de opleidingscommissie, de muziekdocent en de dirigent van Wit Lof. Wit Lof bestaat uit veelal 

jonge muzikanten in opleiding, aangevuld met een aantal volwassenen uit het harmonieorkest van 

Con Amore. Allerlei muziekstijlen komen voorbij, zoals jazz, latin, pop, blues en funk. Bij Wit Lof leren 

de kinderen samen spelen, luisteren, tellen en improviseren.  

Pier Borkent is zowel dirigent als aanspreekpunt van Wit Lof. Joost Janssen is zijn assistent-dirigent. 

Pier en Joost zijn beide afgestudeerd aan het conservatorium. Beide schrijven zij de arrangementen 

voor Wit Lof, passend bij het niveau van de muzikanten. De repetitie van Wit Lof is op vrijdagavond 

van 18.45 tot 19.45 uur in Dorpshuis De Schakel te Oosterhout. Daarnaast vinden er een aantal 

optredens per jaar plaats.  

Harmonieorkest Con Amore 

Na het behalen van het A-diploma/A-niveau mogen de leerlingen in overleg met de dirigent en de 

opleidingscommissie alvast komen oefenen bij het grote orkest. Er worden een aantal nummers 

uitgekozen die tijdens het eerste gedeelte van de repetitie samen met de leerlingen worden 

doorgespeeld.  

Na het behalen van het B-diploma/B-niveau gaan de leerlingen vast meespelen bij het 

harmonieorkest van Con Amore. De dirigent, docent en opleidingscommissie bekijken samen 

wanneer de leerling het beste kan instromen. Een volwassene uit het orkest begeleidt de leerling, 

zowel praktisch als op muzikaal gebied. In het begin zal de leerling alleen aan de repetities 

deelnemen om rustig te kunnen wennen in het orkest. Daarna zal de leerling, in overleg met de 

dirigent, ook deelnemen aan concerten en andere optredens. 

Het harmonieorkest Con Amore heeft een zeer gevarieerd repertoire, leuke concerten en staat onder 

leiding van Jos Jansen. De repetitie is op vrijdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in Dorpshuis De 

Schakel, Oosterhout 
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Overige informatie 

Lidmaatschap 

Wanneer een leerling muziekles neemt bij Con Amore wordt deze leerling automatisch lid van de 

muziekvereniging. Het lesjaar bij Con Amore loopt gelijk met een schooljaar. Om lid te worden van de 

muziekvereniging moet het inschrijfformulier worden ingevuld, welke verkrijgbaar is via de 

opleidingscommissie. Betaling van lesgeld/contributie gaat via automatische incasso, hierover 

ontvangt men bij inschrijving meer informatie.  

Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk met ingang van het eerstvolgende schooljaar of 

halverwege het schooljaar. De opzegging dient vóór 1 juli resp. 1 december schriftelijk te geschieden 

bij de secretaris van de vereniging en de opleidingscommissie.   

Contributie en lesgeld 

Lid volwassen* € 180,-- 

Lid niet volwassen €   90,-- 

Lid volwassen in opleiding** € 470,-- 
Lid niet volwassen in opleiding € 420,-- 

* In het jaar dat een lid 24 jaar wordt gaat het tarief voor volwassen in. 
** Voor het gemeentelijke subsidiebeleid geldt de leeftijd van 18 jaar als volwassen. 

Instrument in bruikleen 

Leerlingen van Con Amore krijgen een instrument in bruikleen. Tijdens de eerste muziekles zal de 

muziekdocent informatie geven over de omgang met en onderhoud van het instrument. Het spreekt 

voor zich dat de leerling zorgvuldig met dit waardevolle instrument omgaat. Mochten er problemen 

zijn met het instrument die niet door de muziekdocent kunnen worden opgelost, dan kan er contact 

worden opgenomen met Erik Janssen (hcmjanssen@kpnplanet.nl), die zorgt voor reparaties. 

Aanschaf lesmateriaal 

Voor de muzieklessen is het noodzakelijk om lesmateriaal aan te schaffen. De muziekdocent zal de 

leerling hierover informeren. Daarnaast dient een lessenaar en een instrumentstandaard 

aangeschaft te worden. Deze spullen zijn voor eigen rekening, evenals rietjes en dergelijke. 

Contact ouders/verzorgers 

De muziekdocent bespreekt jaarlijks met de leerling en ouders/verzorgers de voortgang van de 

leerling. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats met docenten en opleidingscommissie over de vordering 

van de leerling. Eventueel kan naar aanleiding van deze evaluatie een gesprekje plaatsvinden met de 

opleidingscommissie en ouders /verzorgers.  

Afmelden muziekles, Wit Lof en harmonie Con Amore 

Wanneer de leerling niet bij een muziekles of repetitie aanwezig kan zijn dient de leerling zich 

hiervoor tijdig af te melden.  

• Afmelden muziekles: muziekdocent 

• Afmelden Wit Lof: Pier Borkent, pierborkent@gmail.com 

• Afmelden harmonieorkest Con Amore: begeleider en Jacqueline Schimmel, app via 06 

19940522 of mail via jacqueline77@gmail.com 

 

mailto:pierborkent@gmail.com
mailto:jacqueline77@gmail.com
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Overige activiteiten 

Concerto Grosso 

Ieder jaar organiseert Con Amore het Concerto Grosso. Het Concerto Grosso is een klein concert 

waarbij alle leerlingen aan hun ouders/verzorgers, grootouders en andere belangstellenden laten 

horen wat ze allemaal hebben geleerd. Samen met de docent bereiden de leerlingen een muziekstuk 

voor. Wit Lof verzorgt ook een optreden en na afloop kunnen alle leerlingen en bezoekers blijven 

luisteren naar de repetitie van het harmonie orkest van Con Amore. 

Jeugduitje 

Ieder jaar organiseert Con Amore een jeugduitje voor alle leerlingen. Hierbij leren de leerlingen van 

Con Amore elkaar beter kennen en wordt de onderlinge band tussen de jonge muzikanten extra 

versterkt. Gezelligheid staat hierbij voorop. Aan dit uitje zijn geen extra kosten verbonden voor de 

leerlingen. 

Bezoek concerten harmonieorkest Con Amore 

Alle leerlingen mogen concerten van Con Amore gratis bezoeken. De opleidingscommissie zal de 

leerlingen voor ieder concert uitnodigen. De leerlingen kunnen vervolgens een kaartje reserveren.  
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Contact 
 

Jeugdcommissie  

Voor vragen kan er altijd contact worden opgenomen met de opleidingscommissie. Wij zijn 

bereikbaar via e-mail: conamore_opleiding@live.nl. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers en 

leerlingen ons altijd aanspreken op vrijdagavond tijdens de repetities.  

Bestuur Con Amore 

Voor algemene informatie over de muziekvereniging kan men contact opnemen met onze secretaris 

E-mail: info@conamore-oosterhout.nl 
 
Docenten 

• Henk van Delzen: henkcobyvandelzen@gmail.com (klarinet en saxofoon) 

• Pier Borkent: pierborkent@gmail.com (koperinstrumenten 

• Jenny Thorissen: jennythorissen@gmail.com (trompet)  

• Joost Janssen: joost@joostjanssenmusic.nl (slagwerk)  

• Jesse Pourrier:  jpourr@gmail.com (slagwerk) 

 

Website 

• Kijk ook eens op www.conamore-oosterhout.nl voor meer (actuele) informatie. 

 

mailto:conamore_opleiding@live.nl
mailto:info@conamore-oosterhout.nl
mailto:henkcobyvandelzen@gmail.com
mailto:pierborkent@gmail.com
mailto:jennythorissen@gmail.com
mailto:joost@joostjanssenmusic.nl
mailto:jpourr@gmail.com
http://www.conamore-oosterhout.nl/
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