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Jaarverslag Stichting Hengel 2020  

 

 
Proefles cello – najaar 2020 

Inleiding 
Muzieklessen in Woensel West 

In 2019 besloot Hengel het roer om te gooien. Mede vanwege het gratis naschoolse muziekaanbod 

op de basisschool in de wijk leek het tijd voor een andere aanpak, meer aansluitend aan het 

totaalprogramma Kansen voor Kinderen wat in deze wijk wordt uitgevoerd. En als onderdeel van de 

“Talentenroute” in samenwerking met de programma’s KIDS+ en Woordenschat. Deze nieuwe 

aanpak zou in het voorjaar 2020 starten, maar Corona gooide roet in het eten Uiteindelijk is het toch 

gelukt om in het najaar 2020 met de nieuwe aanpak te starten. De primaire doelstellingen van het 

muziekproject is – nog steeds - emancipatie van kwetsbare kinderen en hun naasten uit Woensel 

West door hen positieve ervaringen te laten opdoen op het gebied van muziek en cultuur. Muziek is 

daarbij het middel, niet het doel. 

Verhuizing 

In 2007 was Stichting Hengel de enige gebruiker van het “Gebouw 360” aan het Celsiusplein. In de 

loop der jaren zijn er vele activiteiten bijgekomen. Taalles, muziekles in the mix (pop/bandles), 

kienen, Financiële Werkplaats, Sociaal Raadslieden, Inloop de Tulp. Het gebouw 360 stond in een 

wijkvernieuwingsgebied, en in 2020 gesloopt. Gelukkig stelde woningbouwcorporatie Trudo een 

andere pand in de wijk ter beschikking. Met enorme veel hulp van vrijwilligers uit de wijk is rond de 

zomerperiode het nieuwe pand  opgeknapt, ingericht en alles verhuisd. We hebben met weemoed 

afscheid genomen van het pand waar het allemaal begon. Maar ook een prachtige nieuwe plek 

gevonden. 
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Verhuizing: de leslocatie gebouw 360 aan het Celsiusplein werd dit jaar gesloopt. Gelukkig stelde 

woningbouwcorporatie Trudo een andere pand in de wijk ter beschikking. 

 

Vernieuwde werkwijze 

We richten ons primair op kinderen in de leeftijd 6 tot 10 jaar, dus iets jonger dan in het verleden. 

We werken samen met de wijkprogramma’s KIDS+ en Woordenschat, om zoveel mogelijk kinderen 

een proefles te laten volgen. Er zijn 3 lesblokken per jaar. Ieder kind dat zich – na een proefles - 

aanmeldt kan één lesblok meedoen, onafhankelijk van de thuissituatie. Na afloop van ieder blok 

wordt gekeken wie er kunnen doorstromen, er is beperkte plek. Daarbij krijgen kinderen uit minder 

draagkrachtige gezinnen voorrang. Nieuw: samenspel met de andere instrumenten samen begint al 

in het eerste lesblok, en is altijd onderdeel van de lessen. Waar mogelijk, uiterlijk na 3 jaar 

begeleiden we kinderen naar regulier muziekaanbod. Zoals de gratis naschoolse lessen op de 

basisschool. Of naar regulier aanbod, waarbij we waar nodig ondersteunen met aanvragen van 

financiering door het jeugdcultuurfonds. Met deze doorstroom komt er plek voor nieuwe 

deelnemers. 

Repeteren & instrumenten 

Hengel leerlingen krijgen in de nieuwe aanpak geen instrument meer mee naar huis. De ervaring 

leert namelijk dat er in veel huishoudens geen ruimte en geen support is voor thuis repeteren. In 

plaats daarvan kunnen ze op zondag tussen 15 en 17 uur komen repeteren, op inschrijving. Daarbij 

zijn er ook gezellige activiteiten te doen rondom muziek. Spelletjes, kleurplaten, muziek luisteren. De 

weekendactiviteit wordt begeleid door vrijwilligers, bij voorkeur oud-leerlingen. Altijd één 

volwassene die de leiding heeft. En daarnaast 2 tot 4 leshulpen. Iedere (oud)leerling die 10 jaar of 

ouder is en zijn instrument voldoende beheerst kan leshulp worden. Mogelijk komen er later meer 

van dit soort oefenmomenten, bijvoorbeeld ook op zaterdagmorgen.  

Extra activiteiten  

Tijdens de weekendrepetitiemomenten worden er ook extra activiteiten georganiseerd. Uitstapjes, 

gastmuzikanten die met de kinderen komen samenspelen, kleine optredens voor kinderen en ouders. 

Uiteraard worden lesblokken afgesloten met kleine voorspeelmomenten, en wordt één keer per jaar 

een groot optreden georganiseerd. 
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Oud-leerlingen 

We organiseren een actief beleid voor oud-leerlingen. We blijven ze uitnodigen voor bepaalde 

activiteiten, voor samenspel, weekend activiteiten.   

Docententeam en maximaal aantal leerlingen 

We hadden bij de herstart in het najaar van 2020 drie docenten, allemaal via het 

inplaatsingsprogramma van woningcorporatie Trudo, zie later. Vincent Robert – piano, Olga Wijlaars 

– zang, Mirthe de Jonge – cello. Met drie docenten kunnen we per week 16 tot 18 kinderen wekelijks 

op les hebben. We hopen in 2021 via Trudo ook nog een gitaardocent te kunnen krijgen. Daarmee 

kunnen we 20 tot 25 kinderen wekelijks les geven.  

 

Activiteiten in 2020 

Muzieklessen Hengel als onderdeel van breed activiteiten aanbod 

In het wijkprogramma Kansen voor Kinderen is er in breed aanbod laagdrempelige activiteiten voor 

kinderen en jongeren.  Het betekent dat kinderen – gelukkig – meer kansen krijgen om ook op ander 

terrein hun talenten te ontwikkelen. Tal van deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door 

het “inplaatsingsproject” van Woningcorporatie Trudo. Nieuwe huurders krijgen voorrang op een 

woning en moeten als tegenprestatie vrijwilligerswerk in de wijk verrichtten tegen een kleine 

financiële vergoeding. Zij geven onder andere sportles, dansles en popmuziek les.  Stichting Hengel 

werkt samen met de andere activiteiten.  Veel kinderen uit kwetsbare gezinnen of met een andere 

culturele achtergrond doen mee aan het taalprogramma Woordenschat voor kinderen van 4 tot 6 

jaar, en het Huiskamerprogramma KIDS+ voor kinderen van 4 t/m 15 jaar. Hoe sluiten we hier op 

aan? Tijdens de uitvoeringsuren van KIDS+ organiseerden we proeflesjes muziek. Een makkelijke 

manier om veel kinderen te bereiken. Vanuit Woordenschat werd promotie gemaakt voor de 

proeflesjes muziek. Ook dit leverde veel deelnemers op. Totaal bereikten we daarmee in het najaar 

van 2020 in drie maanden tijd 30 kinderen.  

                                                    

Proeflessen: 30 kinderen deden mee, en 19 daarvan schreven zich daarna in voor een vervolg.  

De basisschool in de wijk is in 2016 begonnen met naschoolse gratis muzieklessen voor al hun 

leerlingen. Kinderen vanaf groep 5 kunnen hier aan meedoen. We zien de afgelopen jaren dat hierbij 

veel deelname is vanuit de draagkrachtige gezinnen, er minder aanmeldingen en meer uitval bij 

kinderen uit kwetsbare gezinnen. Hier gaat Hengel een bijdrage aan leveren. Wij richten ons daarom  
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op de jongere kinderen, vanaf 6 jaar. Vanuit Hengel kunnen ze dan, met een voorsprong en met een 

beetje extra begeleiding, doorstromen naar de lessen op school.  

Oudleerlingen worden deelnemer aan inplaatsingsprogramma. 

De leerlingen uit de eerste jaren van Hengel zijn inmiddels op een leeftijd van 20 of ouder. Vanuit het 

bestuur is er met diverse van deze leerlingen nog steeds goed contact. We hebben een aantal van 

hen gewezen op de huisvestingsmogelijkheden van het programma inplaatsing van Trudo. Drie van 

hen vonden daardoor in 2020 zelfstandig woonruimte in Woensel West, en zijn nu zelf actief als 

vrijwilliger. Allen bij het taalprogramma Woordenschat.  

Leerlingaantallen en verloop 

Totaal nemen dit jaar 30 kinderen mee aan de proeflessen. Daarvan stromen er 19 door naar het 

eerste lesblok in 2021.  

 

Evaluatie gestelde doelen 

Het doel van 2020: een herstart maken en daarbij beter aansluitend aan het totale aanbod in de wijk. 

En het repeteren anders organiseren. Door corona heeft dit vertraging opgelopen. Maar de start in 

het najaar liep beter dan gehoopt, dus we zien het jaar 2021 met vertrouwen tegemoet. 
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Appendix leerling aantallen, verdeling en verloop 

Verdeling naar activiteit 

Gitaar 19 

Cello 13 

Saz 13 

Djembe 10 

CKE 3 

Totaal 58 

 

 

Verdeling naar Culturele achtergrond 

Nederlands 16 

Turks 28 

Marokkaans 6 

Overig 8 

Totaal 58 

 

 

 

 

Verloop muziekleerlingen 

Actief in 2010 58 

Gestopt in 2010 15 

Gestopt begin 2011 2 

Door in 2011 41 

 

 

 

Extra activiteit  

KNAP (Kort Naschools Aktiviteiten Programma) muziekblok. Bereik: 10 leerlingen groep 3 en 4. 

Nederlands
28%

Turks
48%

Marokkaans
10%

Overig
14%

Culturele achtergrond

Gitaar
33%

Cello
23%

Saz
22%

Djembe
17%

CKE
5%

Aktiviteit

Gestopt in 2010
26%

Gestopt 
begin 2011

3%

Door in 2011
71%

Verloop


