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NATIONALE KOREN 

 
ACTIVITEITENPLAN 2017 – 2020 

                              
Stichting Vocaal Talent Nederland 
Postbus 805 
3500 AV Utrecht  
Missie  
Het opsporen en tot bloei brengen van jong vocaal talent. Dit doet de stichting door het aanbieden van lessen, 
repetities en podiumervaring. De koren vormen het middel tot muzikale ontwikkeling van kinderen, jeugd en 
jongeren. 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INLEIDING  
 
Vocaal Talent Nederland  
Stichting Vocaal Talent Nederland (VTN) scout jong vocaal talent en brengt dat talent in speciale lesplaatsen 
verspreid over het land onder leiding van professionals tot bloei.   
Jonge talenten krijgen de kans in diverse koorsamenstellingen in de professionele muziekwereld en op het hoogste 
niveau podiumervaring op te doen.   
Stichting Vocaal Talent Nederland (VTN) heeft de Nationale Koren onder haar hoede:   
Nationaal Kinderkoor   (10 jaar t/m 15 jaar)   (NKK)  
Nationaal Jongenskoor   (9 jaar tot aan de stemmutatie) (NJOK) 
Solisten-klas jongens   (inclusief begeleiding van muterende jongens) 
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor  (vanaf 16 jaar)    (NVJK) 
Nationaal Gemengd Jeugdkoor  (vanaf 16 jaar)    (NGJK) 
Voor jonge kinderen zijn er speciale zangklassen.  
Organisatie  
2013 – 2015 zijn goede jaren geweest voor VTN. Organisatorisch en professioneel is VTN sterker geworden. 
Artistiek waren er vele hoogtepunten, waarover hieronder meer. Daarnaast is een aantal nieuwe initiatieven in gang 
gezet waarmee VTN haar rol als kennisinstituut vergroot. En een aantal samenwerkingen is verder uitgewerkt.   
In 2013 heeft Julienne Straatman (Straatman Strategisch Advies) VTN geadviseerd op het gebied van corporate 
communicatie, marketing en fondsenwerving. Er is samen met de directie een ambitieus strategisch beleidsplan 
opgesteld waarin de toekomstvisie gekoppeld is aan een concreet stappen-plan. VTN werkt met plezier aan de 
realisatie hiervan.  
De personele samenstelling is aangepast aan de ambities. Per 1 januari 2014 is een zakelijk leider aangesteld die 
het financieel management en de fondsenwerving verder professionaliseerde. Per 1 augustus 2015 is de aanstelling 
van de productieleider uitgebreid van 3 naar 3,5 dagen per week. Voor 2016 is verdere optimalisatie van het team 
gepland. Met de aanstelling van een manager communicatie en sponsoring (1 dag per week) kan VTN zich hierin 
verder professionaliseren.  
De merknamen zijn onder de loep genomen en er zijn nieuwe keuzes gemaakt. Deze zijn vertaald in 
communicatiemiddelen zoals de realisatie van een nieuwe website.  
Naamgeving: Nationale Koren  
Begin 2015 is een aantal externe experts uitgenodigd mee te denken over de verschillende merknamen die VTN 
bezigt. Nationaal Kinderkoor en Nationaal Jeugdkoor zijn sterke merknamen. Om beter gebruik te maken van deze 
merkkracht is besloten om naar buiten te treden met een overkoepelende naam die nauw aansluit : Nationale 
Koren. De stichting die de Nationale Koren onder haar hoede heeft, blijft Vocaal Talent Nederland heten. De 
website is vindbaar op www.nationalekoren.nl 
Nationale Koren laat zich als naam ook internationaal goed meten met gelijksoortige buitenlandse instituten: 
National Youth Choirs of Schotland; National Youth Choirs of Great Britain. 
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ARTISTIEK-INHOUDELIJKE KWALITEIT  
Werving en selectie  
VTN selecteert zangtalent door middel van audities. Audities worden bekendgemaakt via de website, sociale 
media, netwerken van VTN en natuurlijk via netwerken van ouders en koorleden zelf. 
In 2013 heeft VTN een pilot opgezet, docenten van VTN gaven korte muzieklessen op basisscholen verspreid over 
het land. In korte tijd bereikten we 1000 kinderen. Leerkrachten en kinderen waren zeer enthousiast over de lessen. 
Voor werving is het echter een minder geschikt middel, omdat uiteindelijk ouders de stap zetten en het contact te 
kortstondig bleek.  
De centrale vraag bij een auditie is, of er voldoende talent aanwezig is om te ontwikkelen. Naast het voorzingen 
van enkele zelf gekozen liederen en het afnemen van een aantal muzikale testen (auditief en theoretisch) alles 
aangepast aan de leeftijd, krijgen de kandidaten ook allemaal een mini-les (vocaal en muzikaal). Het even werken 
met elkaar geeft een ontspannen sfeer en de commissie kan zich hierdoor een nog beter beeld vormen van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van kandidaten. Instroom is mogelijk zolang men over voldoende talent beschikt en 
binnen de leeftijdsgrenzen valt. De auditiecommissie bestaat uit een extern deskundige en een lid van het VTN-
team. Na afloop krijgen de kandidaat en ouders, de VTN-docent die de lessen gaat verzorgen en de VTN-dirigent 
van het desbetreffende koor een verslag van de auditie. Het is ook mogelijk dat de kandidaat een verslag krijgt met 
een verwijzing naar een ander koor waar de commissie verwacht dat hij/zij beter tot zijn recht komt.  
Bij VTN zingen ook in 2017 – 2020, getalenteerde kinderen en jongeren met verschillende sociale en culturele 
achtergronden. Vanaf het begin van onze activiteiten is het wervings- en selectieproces open geweest en is er oog 
voor diversiteit. Door middel van door VTN gefaciliteerde subsidieaanvragen bij het Jeugdcultuurfonds, is het ook 
voor zangers met ouders met een laag inkomen, mogelijk hun talent bij VTN te ontplooien. VTN vindt het 
belangrijk om de deelname van zangers met diverse achtergronden mogelijk te maken. Waar nodig en binnen de 
mogelijkheden (financieel en qua tijdsinvestering) die VTN heeft, worden ook ouders ondersteund door 
bijvoorbeeld gesprekken over de begeleiding van kinderen. Deze gesprekken kunnen gaan over verschillende 
onderwerpen zoals het nakomen van afspraken, het thuis aanbieden van structuur aan de kinderen door de ouders 
en het thuis oefenen.  
Opleiding  
De begeleiding door een gespecialiseerd docenten- en dirigenten-team staat garant voor een excellent 
opleidingstraject van de jonge zangers. Hierdoor is de kwaliteit van de koren de laatste jaren onverminderd hoog 
gebleven. De koren maken het mogelijk voor de zangers die ‘van muziek hun vak willen maken’ om via audities 
door te stromen naar het vakonderwijs. Anderen besluiten hun liefde voor het zingen te blijven uitoefenen in 
combinatie met een andere vakopleiding. Alhoewel koorleden zich realiseren dat banen voor professionele musici 
niet voor het oprapen liggen, verwachten we door de samenwerking van VTN met het Koninklijk Conservatorium 
een lichte toename van de doorstroming naar het vakonderwijs.  
De kwaliteit van de opleidingstrajecten en betrokken professionals van VTN is hoog en zal ook in 2017 – 2020 
hoog blijven. De werkwijze en artistieke visie van VTN worden versterkt en ontwikkeld door het artistieke team 
Irene Verburg, Suzanne Konings, Annemiek van der Ven en Wilma ten Wolde. Vanuit dit team worden 
lesmethoden opgezet, docenten begeleid, evaluaties gehouden en waar nodig aanpassingen doorgevoerd, 
gastdocenten uitgenodigd, deskundigheidsbevordering voor koordirigenten en stempedagogen opgezet, repertoire 
uitgekozen, compositieopdrachten gegeven, enzovoort. Het brede netwerk van het artistieke team zorgt voor een 
goede inbedding in het professionele- en amateur circuit. Het artistieke team wordt ondersteund door een vaste 
poule van docenten met een specialisatie in verschillende vakgebieden (ademcoach, vocal coach, 
muziekpedagoog, kinderkoordirigent, etc.)     
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Docenten  
De docenten die les geven bij VTN hebben allen een professionele opleiding (o.a. koordirectie en zang) en hebben 
zich daarnaast gespecialiseerd in muziekpedagogiek en muziekdidactiek. Ze worden begeleid door het artistieke 
team in de vorm van lesplaatsbezoek en evaluaties. Meerdere malen per jaar worden er trainingsdagen 
georganiseerd, zowel intern (waar o.a. de half-jaarprogramma’s van de koren didactisch worden voorbereid) als 
extern o.l.v. internationale experts.  
De samenwerking met internationale experts waaronder de Engelse ademcoach Anna Sims, de Deense 
muziekpedagoge Inge Marstal, de Hongaarse muziekpedagoog Lászlo Norbert Némes en de Schotse 
muziekpedagoog Lucinda Geoghegan (gespecialiseerd in onderwijs voor zeer jonge kinderen), waren afgelopen 
jaren al belangrijk voor de kwaliteit van het werk van VTN. In 2017 – 2020 zal de samenwerking met hen worden 
gecontinueerd. Zie ook het Erasmus + Programma.   
Terugblik 2013 – 2016 artistiek  
In de periode 2013 - 2016 heeft VTN wederom veel uitnodigingen mogen ontvangen van orkesten en 
concertseries. Hieronder enkele hoogtepunten.  
CONCERTEN EN SERIES  
2013 
Frau ohne Schatten  Richard Strauss  ZaterdagMatinee - RFO   o.l.v. Vladimir Jurowski 
Suster Bertken  Rob Zuidam  Holland Festival - Asko|Schönberg  o.l.v. Reinbert de Leeuw 
3e Symfonie  Gustav Mahler  ism het Nationaal Jeugdorkest (NJO)  o.l.v. Martin Sieghart  
2014 
St. Luke Passion  James MacMillan  ZaterdagMatinee - RFO   o.l.v. Markus Stenz  
   Wereldpremière  In 2015 op CD uitgebracht door Challenge  Classics  
Gurrelieder  Arnold Schönberg  Gürzenich Orchester Keulen o.l.v. Markus Stenz  
    
2015 
Spiritual Symbols     Hespèrion XXI    o.l.v. Jordi Savall 
Barokfeest in de Amazonas     Musica Temprana   o.l.v. Adrián van der Spoel  
Festival ‘Let the Future Sing’   Stockholm, Zweden  o.l.v. Wilma ten Wolde 
  
2016 
Mattheus Passion   Johann Sebastiaan Bach English Baroque Soloists   o.l.v. John Eliott Gardiner 
3e Symphonie   Gustav Mahler  Los Angeles Philharmonic  o.l.v. Gustavo Dudamel 
Europaisches Jugendchor Festival    Basel, Zwitserland   o.l.v. Wilma ten Wolde 
El Niño    John Adams   ZaterdagMatinee   o.l.v. Markus Stenz    
NATIONALE GEBEURTENISSEN 

• In 2015 verzorgde de Nationale Koren voor het 10e achtereenvolgende jaar de muziek tijdens de 
Nationale 4 mei Herdenking in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (incl. live televisie). 

• In november 2014 werkte VTN mee aan de Herdenking MH17.       
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HOGENBIJLPRIJS  
Op 9 oktober is de Hogenbijl Prijs uitgereikt aan VTN en Wilma ten Wolde.  
Uit het juryrapport: 
Stichting Vocaal Talent Nederland is een broedplaats geworden voor jonge koordirigenten, koorzangers en docenten 
op het gebied van de koorzang. Met het Nationaal Kinderkoor en het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor heeft Wilma ten 
Wolde een standaard gesteld die haar niet alleen in Nederland maar ook buiten onze grenzen een bijzondere 
reputatie heeft bezorgd. Het is daarbij bijzonder dat het bij deze nationale en internationale presentaties niet gaat 
om roem en glorie maar om training, discipline en muzikale draagkracht.    
VTN ALS KENNISINSTITUUT 
Een keuze uit de activiteiten van VTN om zelf te leren en kennis te delen:  

• Openbare masterclass met het Nationaal Kinderkoor o.l.v. Lászlo Norbert Némes (professor aan de Liszt 
Academie in Budapest en directeur Kodály-instituut Kecskemét) in Den Haag voor ruim 100 
muziekpedagogen en basisschoolleerkrachten. 

• Project ‘Nieuwe Muziek voor Kinderen’ waarmee VTN een antwoord geeft op de grote behoefte aan 
nieuwe muziek voor kinderkoren. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een aantal fondsen. 

• Expertiseweekend ‘Muziek van Binnenuit’, zie ook p. 6. 
  

 

 
  Uitreiking Hogenbijlprijs 09-10-15 Waalse Kerk Amsterdam   
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HOOFDDOELSTELLINGEN 2017-2020  
De volgende hoofddoelstellingen zijn voor de komende jaren te onderscheiden:  

➢ Meer (zeer) jonge zangtalenten de kans geven bij VTN hun talent te ontplooien met de ontwikkeling van 
meerdere Jong Talentklassen voor kinderen van 5/6/7 jaar. Dit ter versterking van de eigen infrastructuur 
(Talentzuil).  

➢ De versterking van de positie en verdere ontwikkeling van het Nationaal Gemengd Jeugdkoor. Zie ook de 
samenwerking met het Koninklijk Conservatorium, punt 1a. (p. 8).   

➢ Versterken positie VTN en van het vak ‘Kinder- en Jeugdkoorzang’ in Nederland, middels   
- internationale samenwerking met Schotland en Hongarije (Erasmus +) 
- het jaarlijks Expertiseweekend ‘Muziek van Binnenuit’, punt 1b. (p. 8/9) 
- het ontwikkelen van een doorgaande lesmethode, punt 2 (p. 9)  
- masterclass kinderkoordirectie in samenwerking met de Koorbiënnale Haarlem (pag 10)  

➢ Het uitbreiden van het team met een medewerker communicatie / sponsoring  
➢ Het bijtrekken van de docentenhonoraria tot de algemeen geldende norm     
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ONDERNEMERSCHAP EN SAMENWERKING  
Nieuwe samenwerkingsverbanden in het kort:   
1. VTN en het Koninklijk Conservatorium  

a. Het Koninklijk Conservatorium neemt deelname aan het Nationaal Gemengd Jeugdkoor (NGJK) op in haar 
programma als keuzevak. 
b. Jaarlijks terugkerend Expertiseweekend ‘Muziek van Binnenuit’ voor mensen die zingen met kinderen en 
jeugd, steeds met een derde partner (provinciaal). 
c. Uitwisseling van vakkennis.  

2. VTN en het Kodaly-instituut Nederland  
Schrijven en samenstellen van een doorgaande leerlijn voor kinderkoorzang.  

3. VTN en drie internationale instituten (Erasmus+ Programma)  
4. VTN en de Koorbiënnale Haarlem  

Meerjarige samenwerking op het gebied van kwaliteitszang door jeugd. Ontwikkeling van een tweejaarlijkse 
Masterclass kinder- en jeugdkoordirectie. 

 
Ad 1. VTN en het Koninklijk Conservatorium  
1a. 
In januari 2016 is een samenwerking afgesproken tussen het Koninklijk Conservatorium Den Haag en VTN 
betreffende het Nationaal Gemengd Jeugdkoor (NGJK). De samenwerking houdt het volgende in: 
- Het Koninklijk Conservatorium ziet het belang en de kansen van het zingen in een koor van hoog niveau, en 

neemt deelname aan het NGJK op in haar programma als keuzevak. 
- Naast de bekende doelgroep: scholieren en studenten uit het hele land, is er een nieuwe doelgroep: studenten 

met instrumentale hoofdvakken, theorie der muziek, compositie, art of sound, sonologie, docent muziek of 
master muziekeducatie. (Leerlingen hoofdvak zang zijn geen doelgroep omdat de hoofdvakdocenten zang hen 
afraadt (of soms verbiedt) in een koor te zingen gedurende hun hoofdvak zangstudie.)  

- Docenten van ‘Muziek als Vak’ (Koninklijk Conservatorium) verzorgen de lessen waar solfège, theorie en 
repertoire-studie geïntegreerd worden aangeboden. 

- Artistieke en organisatorische verantwoordelijkheid ligt bij VTN. 
- VTN nodigt gastdirigenten uit van internationale naam en faam. 
- Gezamenlijk wordt het krijgen van artistiek interessante uitnodigingen bevordert (orkesten, festivals, series)  
Doelen: 

• Versterking van de positie van het NGJK en een goede aanwas van zangers. 

• Samen musiceren, samenwerking en uitwisseling ervaring tussen de zangers NGJK en 
conservatoriumstudenten. 

• Vanuit een koorcultuur voor jonge mensen wordt een vruchtbare bodem geschapen voor het 
doorgroeien naar vakken als ‘koordirectie’, ‘muziekpedagogiek’ en ‘compositie’.  

1b. 
Eind januari 2016 vond het expertiseweekend ‘Muziek van Binnenuit’ plaats, gericht op een brede groep mensen 
die zingen met jeugd en kinderen. Het weekend werd georganiseerd door drie samenwerkende organisaties: VTN, 
Koninklijk Conservatorium Den Haag (Muziek als Vak) en Cultuurmij Oost (Gelderland) en werd mede mogelijk 
gemaakt door een aantal fondsen.     
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Het team van experts bestond uit muziekpedagogen die internationaal hun sporen hebben verdiend: prof. dr. Lászlo 
Norbert Némes (o.a. Liszt Akademie Budapest), prof. Inge Marstal (Conservatorium Kopenhagen), Alberto ter Doest 
(EVTS) en pianist Hans Eijsackers over het vak van begeleiden. Focus lag op de diverse aspecten die komen kijken 
bij het brede vak ‘zingen met jeugd’, zoals de kinderstem, gehoorontwikkeling, didactiek, pedagogiek, nieuw 
repertoire, het leiden van een groep, etc.   
 Dat vakmensen elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselingen en elkaar inspireren, dat gebeurt alleen als het 
 programma sterk is, wat ik inderdaad vond. 

Erik – Theoriedocent conservatorium  
Ik ging helemaal geïnspireerd naar huis, heb al wat kleine dingen kunnen toepassen. Ik vond het erg op de 

 praktijk gericht, heel fijn. 
Anneke – Basisschooldocent  
Goed weer te beseffen hoe ontzettend onmisbaar en belangrijk goed muziekonderwijs voor een  

 opgroeiend mens is. En te zien dat elke docent andere kwaliteiten heeft om dit over te brengen. 
 Lea – Muziekpedagoog  
Dat dit weekend in een grote behoefte van kinderkoordirigenten, muziekpedagogen en basisschooldocenten aan 
vakkennis en uitwisseling voorziet, werd tijdens het weekend bevestigd. Bijna 100 mensen namen deel. VTN is 
voornemens om dit expertise-weekend jaarlijks te organiseren gedurende het laatste weekend van januari.  
1.c 
Met het Koninklijk Conservatorium (Muziek als Vak) vindt uitwisseling van vakkennis plaats. Zo zijn er frequent 
besprekingen over de solfège aanpak bijv. van 20e-eeuws repertoire in verband met medewerking aan producties 
(Henze, Schönberg etc). In februari ’16 vond de eerste gezamenlijke studiereis plaats.  
Ad 2. VTN en het Kodaly-instituut Nederland  
In tegenstelling tot in landen als Engeland of Hongarije, bestaat er in Nederland voor het zangonderwijs 
(gehoorontwikkeling en lied) geen lesmateriaal met een doorgaande leerlijn voor jeugd van 6 t/m 16 jaar. Er zijn 
alleen losse boekjes (vaak ouderwets) of boeken met verzamelingen melodieën voor van blad zingen.  
VTN heeft met het Kodaly-Instituut Nederland afgesproken om deze lacune op te vullen en een serie boekjes samen 
te stellen met lied- en koormateriaal. De lesboeken worden ontwikkeld vanuit een verzameling kwaliteitsliederen in 
combinatie met ritme- en sol-fa oefeningen en geordend in niveau zodat er een opbouw ontstaat voor meerdere 
jaren. Voor de leerlingen worden er bijbehorende werkboekjes gemaakt. In eerst instantie worden deze boekjes 
gemaakt voor kinderkoren. In een later stadium zouden deze ook kunnen worden aanpast voor scholen. 
Projectduur 2016 – 2020. Er zal een aparte fondsenwerving plaatsvinden voor dit project.  
Ad 3. VTN en drie internationale instituten (Erasmus+ Programma)  
In mei 2015 zijn gesprekken gestart voor samenwerking tussen drie internationale instituten die bachelor- en 
masterstudieprogramma’s aanbieden op het gebied van muziekonderwijs dat geïnspireerd wordt door het Kodály-
concept. De Liszt Academy (Budapest), het Royal Conservatoire of Scotland (Glasgow) en het Koninklijk 
Conservatorium (Den Haag) zullen in 2016 een gezamenlijke subsidieaanvraag indienen bij het Europese Erasmus+ 
programma voor Hoger Onderwijs van de Europese Commissie. (Hongarije dient de aanvraag in namens de drie 
instituten). In elk van de landen hebben de genoemde Conservatoria een eigen partnerinstelling voor expertise-
ontwikkeling en waar de ‘good practice’ blijkt in de praktijk. In Schotland gaat het om het National Youth Choir of 
Scotland (NYCoS), in Hongarije om het Kodály Institute in Kecskemét en in Nederland vervult Vocaal Talent met de 
Nationale Koren deze rol.   
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Doelen van deze samenwerking zijn het op een hoger niveau brengen van het muziekonderwijs in koren en 
scholen, het uitwisselen en bevorderen van expertise bij docenten en studenten en het ontwikkelen van een 
curriculum voor muziekonderwijs, zodat muziek en zingen een serieuze plaats kan krijgen in het onderwijs voor 
alle kinderen. 
Een belangrijk aspect van muziekonderwijs volgens het Kodály-concept is de samenhang tussen vakmanschap en 
kunst, tussen methodiek en muzikale inhoud, tussen methodische principes en didactische praktijk. Muziek maken, 
muziek begrijpen en het muzikale leerproces vormen een onlosmakelijk geheel. Dit concept past naadloos bij de 
werkwijze van VTN.  
4. VTN en de Koorbiënnale Haarlem  
VTN gaat in samenwerking met de Koorbiënnale Haarlem een tweejaarlijks terugkerende masterclass organiseren 
voor kinder- en jeugdkoordirigenten. Kinderkoor- en jeugdkoordirigenten in Nederland zullen de kans hebben te 
leren en geïnspireerd te raken door enkele internationale topdocenten. Timing: zomer 2017 en zomer 2019.   
Ondernemerschap  
VTN genereert eigen inkomsten uit contributies; uitkopen en recettes; fondsenwerving; giften; en de verkoop van 
cd’s en studiemateriaal. VTN heeft over de jaren een stabiel eigen inkomstenpercentage weten te realiseren: in de 
jaren 2013 en 2014 gemiddeld 67,5%.  VTN verwacht dit niveau te kunnen voortzetten in 2017-2020. 1

 
De koren van VTN worden jaarlijks uitgenodigd voor samenwerkingen op artistiek topniveau met orkesten of voor 
series. Inkomsten uit deze uitkopen fluctueren per jaar. Hiernaast organiseert VTN jaarlijks een aantal 
laagdrempelige concerten waar de jongere kinderen podiumervaring kunnen opdoen en die aantrekkelijk zijn voor 
een breed publiek. In 2015 en 2016 heeft VTB ook grotere projecten succesvol in eigen beheer opgezet, zoals het 
project o.l.v. Jordi Savall en Hespèrion XXI ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het Nationaal Kinderkoor. 
En de samenwerking met Adrian van der Spoel & Musica Temprana.  
VTN verwerft voor specifieke projecten fondsen en projectsubsidies. Sinds het aantrekken van een zakelijk leider 
zijn deze inkomsten toegenomen. (Voor het project met Jordi Savall en het project ‘Nieuwe muziek voor kinderen’  
zijn respectievelijk 17.000 en 17.500 euro geworven. 

 
VTN heeft sinds november 2015 een nieuwe website met een webshop alwaar CD’s, tickets e.d. gemakkelijk 
aangeschaft kunnen worden.  
Ook ontvangt VTN incidenteel giften van particulieren. Sponsoring staat bij VTN nog in de kinderschoenen. De 
nieuw aan te trekken manager communicatie en sponsoring moet deze terreinen vanaf 2016 verder gaan 
verkennen. Wij denken dat er meer te doen is met het verwerven van particuliere giften. De doelstelling en 
kwaliteit van VTN worden sympathiek en aantrekkelijk gevonden is de ervaring. Bedrijfssponsors verwerven is in 
deze tijd geen gemakkelijke opdracht, maar omdat hier haast vanuit het nulpunt vertrokken wordt is hier nog wel 
ruimte voor groei. De laatste jaren, met de integratie van marketing- met sponsorbudgetten, richt bedrijfssponsoring 
zich meer op branding. VTN heeft met de ontwikkeling van jong zangtalent een mooie merkstrategie die voor 
bedrijven aantrekkelijk kan zijn om zich aan te verbinden. Er zijn zeker bedrijven denkbaar waar dit bij aansluit.  
De overheadkosten en kosten van huisvesting, kantoor en algemene publiciteit worden door VTN strak in de hand 
gehouden. Ondanks de professionaliseringsslag die de organisatie gemaakt heeft en het feit dat VTN een manager  
communicatie/fondsenwerving wil aanstellen, zullen we de overheadkosten ook in 2017 – 2020 zo laag mogelijk  
houden.    
 Volgens de berekeningswijze voorgeschreven door het Fonds Cultuurparticipatie is het percentage eigen inkomsten berekend 1

in relatie tot de totale baten.
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Wel willen wij begrip vragen voor de stijging in kosten voor de docenten (activiteitenlasten). De muziekpedagogen 
van VTN zijn jarenlang structureel (te) laag betaald. Dit willen wij, om een aantrekkelijke opdrachtgever te blijven 
voor goede muziekpedagogen, de komende jaren rechtzetten. Zie de begroting en toelichting.  
VTN en Musica Temprana hebben na de succesvolle concerten in december 2015 afgesproken om de komende 
jaren minimaal twee projecten samen te doen. Uit elk project zal een aantal concerten voortkomen die verkocht 
zullen worden aan zalen (eventueel in combinatie met aparte fondsenwerving). In de periode 2017 – 2020 
verwacht VTN uit het actiever in eigen beheer ontwikkelen van deze concerten en de verkoop ervan een groeiend 
bedrag aan uitkoopsommen/recettes te kunnen realiseren. 

 
VTN vindt het belangrijk om kennis te delen en expertise rondom kinder(koor)zang in Nederland te bevorderen. 
We zien daar een belangrijke rol voor VTN weggelegd, die we meer en meer aan het vervullen zijn. Het 
succesvolle expertiseweekend, en de genoemde nieuwe samenwerkingen zullen de positie van VTN binnen het 
veld verder verstevigen.   
In verband met het bijtrekken van de docenten vergoedingen en de uitbreiding van de activiteiten / 
samenwerkingen zoals hierboven beschreven, vraagt VTN een hoger subsidiebedrag aan.  
Het begrote eigen inkomstenpercentage voor 2017 – 2020 verwachten we (net als in 2013 en 2014) te kunnen 
houden rond de 67,5%. 

 
Communicatie  
De activiteiten van VTN bestaan kortweg uit het aanbieden van een excellent leertraject voor jonge zangers, het 
aanbieden van podiumervaring en het in stand houden en bevorderen van kennis omtrent muziekdidactiek en 
pedagogiek voor jonge zangers. Het geven van concerten betreft vaak: meewerken aan uitkopen van zalen of de 
grote orkesten en minder vaak concerten waarvoor VTN zelf tickets verkoopt. Om deze reden heeft marketing en 
communicatie bij VTN niet altijd voldoende prioriteit gehad. Toch zijn er in de jaren 2013 – 2016 wel belangrijke 
stappen gezet, met een nieuwe website en nieuwe overkoepelende merknaam (‘Nationale Koren’), een actievere 
communicatie via sociale media en een actievere pers- en mediabenadering. Dit heeft geresulteerd in regelmatige 
aandacht in nationale kranten (NRC, Trouw, Volkskrant) en optredens op de nationale televisie (De Wereld Draait 
Door, Podium Witteman, etc.)   
De komende periode wil VTN meer gaan inzetten op het bekend maken van haar activiteiten. We denken hierbij 

vooral aan de in eigen beheer te organiseren concerten, maar ook aan bijvoorbeeld de audities. Met een aan te 
trekken manager communicatie/sponsoring zal hier een grote stap vooruit gezet kunnen worden. Verder zullen ook 
samenwerkingen met andere partijen zoals hieronder beschreven, en de organisatie van expertiseweekend ‘Muziek 
van Binnenuit’ zorgen voor verdere verspreiding van de naam van VTN en de Nationale Koren.    
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GEOGRAFISCHE SPREIDING  
Lesplaatsen  
Getalenteerde kinderen, jeugd en jongeren uit heel Nederland hebben de mogelijkheid om bij VTN opgeleid te 
worden en podiumervaring op te doen.   
De zangers van VTN zijn gemiddeld genomen afkomstig uit 10 provincies (in 2015 zelfs uit 12 provincies).  
De lesplaatsen van VTN bevonden zich in 2013 – 2016 in de onderstaande 9 steden in 7 provincies.  Dit zal in 
principe ook in 2017 – 2020 zo blijven:  
Groningen   Groningen 
Drenthe   Zuidwolde 
Gelderland   Zutphen 
Utrecht   Amersfoort 
   Utrecht 
Noord-Holland  Amsterdam 
Zuid-Holland  Den Haag 
   Rotterdam 
Noord-Brabant  Tilburg  
Concerten  
VTN geeft elk jaar concerten door heel Nederland. Voor details: zie de activiteitenlijsten. 
 
 

       
  Jordi Savall - Hespèrion XXI -  Nationaal Kinderkoor - april 2015  
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PLURIFORMITEIT  
Op het gebied van talentontwikkeling voor jeugd is er minder aanbod voor jonge zangers dan voor jonge 
instrumentalisten.  
VTN biedt als enige in Nederland een integraal ontwikkelaanbod voor zang op nationaal niveau voor kinderen, 
jeugd en jongeren. In feite heeft VTN een compleet eigen infrastructuur (talentzuil), die loopt van pril jong 
zangtalent vanaf 6 jaar tot semiprofessioneel ensemblezanger. Een traject waarin een excellente opleiding wordt 
gecombineerd met podiumervaring op het hoogst mogelijke niveau. De koren worden veelvuldig uitgenodigd voor 
samenwerkingen met internationale topmusici en –orkesten. De hoge kwaliteit van zowel de koren als van 
individuele zangers wordt unaniem geprezen in de pers en vanuit het vakgebied, zowel in binnen- als buitenland.   
Daarnaast vervult VTN ook een plaats in de top van de piramide van de kinder- en jeugdkoorzang. Kinderen, jeugd 
en jongeren uit de regionale koren doen auditie bij VTN om zich weer verder te kunnen ontwikkelen.  
Er is binnen VTN speciale aandacht voor het zingen door jongens, voor muterende jongens (jongens die overgaan 
van de jongensstem naar de mannenstem) en voor de begeleiding van jonge tenoren en bassen.   
VTN vervult meer en meer een unieke rol als kennisinstituut op het gebied van kinder- en jeugdkoorzang. 
Kennisuitwisseling met het veld en expertise-bevordering gaan de komende jaren een nog belangrijkere rol spelen 
o.a. middels samenwerkingen met het Koninklijk Conservatorium, de Koorbiënnale Haarlem en internationaal door 
het Erasmus + Project. 

Barok in de Amazonas - Nationale Jeugdkoren - Musica Temprana o.l.v. Adrián Rodriguez van der Spoel   
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MONITORING EN EVALUATIE  
De werking van de landelijke lesplaatsen wordt geregeld geëvalueerd en gemonitord. De lesplaatsen worden 
bezocht en docenten worden gecoacht door het artistieke team waar nodig. Meerdere malen per jaar worden er 
trainingsdagen aangeboden : Interne studiedagen waar het jaarprogramma met het docenten- en dirigenten-team 
didactisch wordt voorbereid. en studiedagen o.l.v. internationale experts. Zie ook hierboven bij ‘docenten’ (pag. 6)  
Elke dirigent doet na elk repetitieweekend verslag van de voortgang van het betreffende koor en de individuele 
zangers. Deze verslagen worden naar de docenten van de zangers gestuurd. Zij kunnen dan gevolg geven aan de 
bevindingen. De kinderen krijgen zelf na elke studiedag per mail opdrachten, huiswerk, en verbeterpunten. 
Docenten geven skype-les, of leerlingen sturen op verzoek zang-opdrachten in.  
Zangers worden individueel gevolgd via overgangstesten of hertesten. Na afloop krijgen de kandidaat en ouders, de 
VTN-docent en de dirigent van het desbetreffende koor een verslag van de test. Vervolgens wordt er gewerkt aan de 
verbeterpunten.  
VTN doet ook mee aan het volgonderzoek van B ART naar talenten in de kunsten. Ook uit de tweede peiling van 
maart 2015 kwamen de positieve ervaringen bij VTN weer duidelijk naar voren. Twee quotes:  

… het hoge niveau en het geluk dat ik eruit haal had ik nooit over durven dromen.   
Het is samen zingen, allemaal andere stemmen, zo leuk om te doen. Solfège word goed  
gegeven. Veel hoger niveau dan op mijn basisschool, omdat daar helaas helemaal niets aan  
muziek word gedaan …  

VTN houdt actief contact met deelnemers uit het verleden en er wordt een overzicht bijgehouden waar oud-leden 
terecht zijn gekomen. Op de homepage van de (nieuwe) website staat een zogenaamde Hall of Fame 
www.nationalekoren.nl).  Hier is te lezen wat een aantal mensen is gaan doen na hun tijd bij VTN. In 2016 gaat 
VTN de banden verder aanhalen. Een reünie-concert met leden en oud-leden ter gelegenheid van de verjaardagen 
van het Nationaal Kinderkoor (25 jaar in 2015) en het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor (20 jaar in 2016) is de 
aanleiding.  
Drie koorleden uit de Nationale Koren (2 sopranen en 1 bas) hebben meegedaan aan ‘Meesters en Gezellen’ 2016. 
Een project waar jonge aankomende zangers (gezellen) na een geslaagde auditie samen met 8 professionele 
zangers uit het Nederlands Kamerkoor en Capella Amsterdam hebben gewerkt aan een concertprogramma o.l.v. 
een internationale topdirigent: Sigvards Klava. Dit heeft geresulteerd in 8 concerten door het land. www.tettix.nl 
VTN heeft een evaluatie opgevraagd.  
Bij speciale activiteiten evalueert VTN niet alleen intern, maar vraagt ook deelnemers om activiteiten te evalueren.  
Zo is na de eerste editie van expertiseweekend ‘Muziek van Binnenuit’ een evaluatieformulier naar de deelnemers 
gestuurd waarop deelnemers hun feedback kwijt konden. Hier doet VTN zijn voordeel mee bij de organisatie van 
de volgende editie.     
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ALGEMENE GEGEVENS 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:  
Julienne Straatman - voorzitter 
KeesJan Rietveld - lid 
Coert van Ee - lid  
Code Cultural Governance 
Vocaal Talent Nederland werkt met een Raad van Toezicht-model en een directeur-bestuurder. Deze keuze wordt 
regelmatig geëvalueerd voor de werking van VTN. VTN hanteert de regels van de Code Cultural Governance.  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding. De directeur-bestuurder valt ruim binnen de norm.  
Code Culturele Diversiteit  
VTN biedt toegang tot coaching en podiumervaring voor jeugd en jongeren van elke sociale en culturele 
achtergrond. Ook voor hen die het financieel niet breed hebben is het mogelijk om deel te nemen. Dit aspect van 
culturele diversiteit binnen de organisatie is voor VTN van groot belang. 

 
Comité van Aanbeveling, Beschermheer, Raad van Advies 
VTN wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling, een beschermheer en een Raad van Advies:  
Comité van Aanbeveling 
 Ton Koopman, Nederland 
 Ivan Fischer, Hongarije  
Beschermheer 
 Sir Simon Rattle  
Raad van Advies 
 Jhr drs P.A.C. Beelaerts van Blokland 
 Francien Bot-Tiddens 
 Joop Daalmeijer 
 Hans Hierck 
 Frans de Ruiter  
Kantoor en organisatie  
Werkorganisatie  
 Wilma ten Wolde   directeur-bestuurder en artistiek leider 
 Maartje de Wit   zakelijk leider 
 Anke de Boer   projectleider  
 Miranda Mank   projectleider a.i. (per 20 dec 2015 ivm zwangerschapsverlof Anke de 

Boer) 
 Andreas Goetze   administratief medewerker 
 Theo Berkhout   productieleider (incidenteel in drukke periodes)  
 Gea Plantinga   productieleider (incidenteel in drukke periodes)    
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Financiële administratie 
De financiële administratie was t/m 2015 uitbesteed aan administratiekantoor Stichting Ganzenmarkt 6. 
Vanaf 1 januari 2016 doet VTN dit in eigen beheer.  
Er wordt jaarlijks een accountantsverklaring afgegeven over de jaarrekening door Verstegen Accountants en 
Belastingadviseurs.  
Koren en leiding 
Talentklas    Annemiek van der Ven  
Nationaal Kinderkoor JUNIOR  Annemiek van der Ven 
Nationaal Jongenskoor   Georgi Stojanov 
Solistenklas jongens   Irene Verburg 
Nationaal Kinderkoor   Wilma ten Wolde 
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor   Wilma ten Wolde 
Nationaal Gemengd Jeugdkoor  Diverse gastdirigenten, waaronder Adrián Rodriguez van der Spoel  
Docenten (a), dirigenten (b), zangpedagogen (c) 
 Raghna Wissink (a, b) 
 Isa Berix (a) 
 Wilma ten Wolde (a, b) 
 Lea Zantinge (a) 
 Irene Verburg (a, b, c) 
 Andreas Goetze (a, c) 
 Jeannine Caland (a,) 
 Marjolein Verburg (a, b) 
 Annemiek van der Ven (a, b) 
 Merit Verbeij (a) 
 Suzanne Konings (a) 
 Daniël Salbert (a) 
 Sarah Mareels (a, b) 
 Maria Goetze (a, b) 
 Angeliki Ploka (a) 
 Georgi Sztojanov (a, b, c) 
 Koos Verhage (a)  
Vocal coaches 
 Anna Sims 
 David Wilson-Johnson 
 Irene Verburg  
Bewegingscoach en regie 
 Panda van Proosdij            
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VTN word in de cultuurplan-periode (2013-2016) ondersteund door:  
Hoofdsubsidiënt 
Fonds voor Cultuurparticipatie  
Overheden 
Gemeente Amsterdam (Amsterdams Fonds voor de Kunst) 
Kunstbalie Tilburg 
Provincie Drenthe 
Provincie Gelderland  
Voor het jubileumproject met Jordi Savall (2015) 
SHV Fentener van Vlissingen Fonds 
VSBfonds 
Van den Berch van Heemstede Stichting 
BNG Cultuurfonds 
Stichting Elise Mathilde Fonds  
Voor het project Nieuwe Muziek voor Kinderkoren (project loopt in 2015 en 2016) 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
K.F. Heinfonds  
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting  
Eduard van Beinum Stichting 
St Fonds voor de Geld- en Effectenhandel 
Dr. Hendrik Muller's Vaderlands Fonds 
Mr August Fentener van Vlissingen Fonds  
Voor Expertiseweekend Muziek van Binnenuit (2016) 
Ambitus Foundation 
Stichting Elise Mathilde Fonds 
Prins Bernhard Cultuurfonds (Gelderland)  
Toekenning Hogenbijl Prijs (2015)
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