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Presentation Tania Kross

9.30 Registration and coffee

10.00  All in Studio B Short lectures

Introduction  Marco de Souza

Motivation for music in relation with the schools
in the Netherlands  Ton van Rijn

Outreach program and the connection of the Leerorkest
children with the professional cultural field  
Rob Streevelaar

Social Pedagogy of the Projeto Guri Santa Marcelina 
Cultura in São Paulo Brazil  
Marta Bruno and Giuliana Frozoni

The power of partnership as a learning tool, using the 
Sage Gateshead/Santa Marcelina Cultura exchange 
program (2012-2015) as a case study  
Katherine Zeserson

The connection Sport and Culture, how can music 
education benefit from the sport training approach?  
Johan Wakkie

11.45 Coffee break

12.15 Presentation and discussion about the pedagogic vision 
in Brazil and in the Netherlands  
Marta Bruno and Paula Hoonhout

12.45 Presentation and discussion about the Guri impressions 
of the two weeks with the Leerorkest  Guri teachers 
and staff: Marcelo Silvério, Anderson Posso, Renata 
Jamberg, Ana Maria Cavalheiro, Fabiana Silva, 
Giuliana Frozoni, Marta Bruno, Mauricio Cruz

13.15 Lunch



Several duo sessions of Guri and Leerorkest people together
Discussion about teaching with the help of films clips of Leerorkest lessons
Chaired by school directors: Marijke van Amersfoort, Paula Hoonhout, 
Ingeborg van der Meulen, Bart Jan Commissaris & Saskia Grotenhuis

Session 1
13.45  Studio B Singing & orchestra rehearsals   Michael Hesselink, 

Wouter Hakhoff, Giuliana Frozoni, chair Bart Jan Commissaris

13.45  Franse kamer Instrumental lessons during school hours  
Marlies van Driesum & Marcelo Silvério
Chair Marijke, translator Jama Garcia

13.45  MediaAtelier Instrumental lessons during school hours  
Bruno Fernandes & Anderson Posso, chair Ingeborg van der Meulen, 
translator Mauricio  Cruz

Session 2
14.30  Studio B Lessons in after school time talent orchestra’s  

Michael Hesselink & Giuliana Frozoni, chair Marijke van Amersfoort

14.30  Franse kamer Social Pedagogy    Arjanne Bruggeman & Fabiana da Silva & 
Marta Bruno, chair Paula Hoonhout, translator Jama Garcia

14.30  MediaAtelier Instrumental lessons during school hours  
Mirella Pirskanen & Ana Maria Cavalheiro, 
chair Bart Jan Commissaris, translator Mauricio Cruz

15.15 Coffee break 

Session 3

15.45  Studio B Lessons in after school time talent orchestra’s  
Michael Hesselink & Giuliana Frozoni, chair Marijke van Amersfoort

15.45 Franse kamer Social Pedagogy  
Arjanne Bruggeman & Fabiana da Silva & Marta Bruno, 
chair Paula Hoonhout, translator Jama Garcia 

15.45  MediaAtelier Pop music  Wouter Hakhoff & Renata Jamberg, 
chair Saskia Grotenhuis, translator Mauricio Cruz

16.30  Studio B Summary’s and singing  Tania Kross & Giuliana Frozoni 

17.00 Drinks and snacks



Background information

Leerorkest
The Leerorkest (learning orchestra) Amsterdam takes its inspiration from the work
of Roberta Guaspari in New York, who started violins lessons in Harlem New York.
Leerorkest offers primary school pupils the opportunity to learn to play a musical 
instrument as part of their normal school curriculum. The weekly lessons revolve
around the 14 instruments of the symphony orchestra. The whole class is involved,
each child with his/her own chosen instrument. The children join the Leerorkest 
for four years, from group 5 (around 8 years old) until they move on to high school 
at around 12 years old.
The Leerorkest has added value for the children. The lesson are not only fun but 
are also good for their self-confidence and development. They work on their sense
of rhythm, which has a positive effect on their language development. An orchestra
demands team work and listening to each other which improves their social 
awareness and powers of concentration. And last but definitely not least, learning
to play a musical instrument demands learning self-discipline.
Their first two months are an introductory period with lessons on a different 
instrument each week. After getting to know all the instruments they are allowed to
choose one to play for the coming four years. High point of the introduction is a visit
to a rehearsal of the Netherlands Philharmonic Orchestra to see a real orchestra at
work. Children playing the same instrument form classes for their weekly lessons
and just two months later have their own first orchestra rehearsal. This is the 
pattern they will follow for the coming years, weekly music lessons with regular 
orchestra rehearsals. Twenty schools join in. The program consists 3500 children
playing in 33 symphonic orchestra’s. More information in the goody bag and 
on www.leerorkest.nl 

Marco de Souza
Leerorkest oprichter en directeur Marco de Souza is geboren in Brazilië. Hij 
studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht in de studierich-
tingen Uitvoerend Musicus en Docerend Musicus Viola da Gamba. Aan de 
Universiteit van Campinas  (São Paulo) studeerde hij Orkestdirectie. Zowel in
Nederland als in Brazilië heeft hij verschillende leidinggevende functies gehad
in de (klassieke) muziekwereld. Zo is hij dirigent, artistiek leider en voorzitter
geweest van orkesten, koren, verenigingen, scholen en vele muziekprojecten.



Marco de Souza is directeur van Muziekcentrum Zuidoost in Amsterdam en 
directeur van Stichting Leerorkest. Het Muziekcentrum is breed georiënteerd 
en heeft een groot, divers aanbod van cursussen en activiteiten. Het Leerorkest
draait op verschillende basisscholen in Amsterdam en daarbuiten. Marco de
Souza is een veel gevraagd spreker op gebied van cultureel ondernemerschap en
socialisering van muziekeducatie in Nederland en in het buitenland.

Guri Santa Marcelina Music Education Program
A Socio-pedagogical Project
GURI’s founding education-musical assumptions comprehend values such as 
dialogue, autonomy development, solidarity development and shared responsibility
values. The theoretical and practical references are based on the socio-educational
and emotional values developed by Freire’s dialogical pedagogy, aiming at the 
construction of a social-musical pedagogy based on the active participation of all 
current and actual people involved in the process.
The access to education, the sensitivity development and the fruition of the artistic
heritage built by the society are inalienable rights that guide GURI’s sociopeda-
gogical view. In this context, the term ‘developing’ means making the student capable
of learning, dialoguing, internalizing and appropriating tangible and intangible 
cultural assets with judgment awareness and autonomy.
The opportunity of growing from artistic experiences and having a professionalization
possibility must be granted to everyone. Several course modes are provided to ensure
that, in which students with different objectives, potentialities and specific skills 
are equally respected and accepted, and in which such differences are valued as 
players of their personal and social development.
GURI’s mission and socio-educational target is fostering personal and social 
development, as well as the acknowledgement of Brazilian and global history and 
culture, and establishing a culture of respect, solidarity and sensitivity to differences.
The methodological procedures used in GURI are based on the existing principles 
between two areas: musical education and social work. This joint action results in a
socio–pedagogical structure that comprehends the artistic-educational objectives
and the social demands. The social area works daily, delivering socio-educational 
actions, avoiding dropouts and enabling a positive learning environment. It works 
simultaneously with the students and their families and assists music teachers in social
pedagogy application in which autonomy and life project developments are present.
The courses, musical activities and social work take place at the Poles, which are 



education and general service units, located, mostly, in social vulnerability areas in
the city of São Paulo. GURI serves, currently, around thirteen thousand children,
teenagers and adults who live nearby the Poles. The professional team that works
daily, full time, in the Poles, is comprised by a social worker, a monitor, a support
agent and teachers.

Marta Bruno Social Department Coordinator
Giuliana Frozoni Artistic-Pedagogical Manager
Mauricio Cruz Institutional Development Coordinator 
For more information about Guri see the booklet in the goody bag. 

Ton van Rijn
Ton van Rijn werkt bij het NIVOS en is oud directeur van vier basisscholen door
heel Nederland. Hij is gemaakt in, door en voor de praktijk. Kenmerkend voor
zijn werk is het innovatieve karakter, culminerend in zijn laatste school: Witte-
ring.nl. Daarvoor heeft hij het vak in de praktijk geleerd op de Oostpoortschool
in Delft, de Toverberg in Zoetermeer en was hij de bouwer van ’t Schrijverke in
’s-Hertogenbosch. Hij kent en herkent als geen ander de processen, die zich in
het verandermanagement voordoen. Sinds zijn pensioen in juni 2013, is hij 
beschikbaar als ondersteuner, inspirator en kenner van de vloeren vanuit zijn
eigen ervaren pedagogisch leiderschap. Ervaringen en presentaties: Inspiratie
door middel van een presentatie over echte innovatie en daarbij behorende doelen
Begeleiding van innovatieve processen op de vloer; Ondersteuning directeuren in
(pedagogisch) Leiderschap; Scannen van werkvloeren en wat daar nodig is.
Verder is Ton er van overtuigd dat we in plaats van ‘omgaan met verschillen’de
omslag moeten willen maken naar ‘uitgaan van verschillen’. Niet ieder kind is
hetzelfde, dus waarom zouden ze dan wel hetzelfde leerproces moeten volgen?
Alleen al dit verschil zal het onderwijs compleet doen veranderen.  Hij gelooft
en weet uit ervaring dat ander onderwijs op elke plek mogelijk is als mensen dat
echt willen.

Rob Streevelaar
Rob Streevelaar is algemeen directeur van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest|Nederlands Kamerorkest. Hij licht in het kader van dit symposium toe
waarom het orkest bijdraagt aan programma’s voor muziekonderwijs en daarom



graag duurzaam samenwerkt met het Leerorkest.
Het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest streeft naar
een omgeving waarin klassieke muziek voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk
is en het bespelen van een instrument voor kinderen net zo logisch is als voet-
ballen op straat. Daarom heeft het orkest een omvangrijk programma voor 
educatie, outreach en talentontwikkeling: NedPhO GO!.
Naast hun werk op de hoofdpodia, in de opera en concertzaal, delen de orkest-
leden wekelijks in ruim 300 activiteiten per jaar hun passie voor muziek met vele
groepen uit de samenleving. Zieken vergeten even waarom ze in het ziekenhuis
zijn. Gehandicapte kinderen dansen in Het Concertgebouw op de Bolero van
Ravel. Dementerende ouderen zingen onverwacht mee. Schoolklassen komen op
bezoek en mensen uit andere culturen raken geboeid door voor hen nog onbe-
kende muziek. Amateurmusici en -orkesten worden geïnspireerd en begeleid
door hun professionele collega’s.
NedPhO GO! biedt aansprekende muziekervaringen aan kinderen, jongeren en
volwassenen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met klassieke muziek.
De samenwerking met het Leerorkest is al jaren een vaste waarde en inspireert
zowel de kinderen als de professionals.

Katherine Zeserson
Katherine Zeserson believes in the power of reflective artistic practice to inspire
human development and build compassionate communities. Her work focuses on
strategy, practice and professional development in the fields of music, culture and
arts. Over the last 35 years she has won an international reputation as a strategic 
thinker, leader, facilitator, and educator, across a wide spectrum of organisations and
communities – from early years’ settings to universities, grassroots women’s groups
to local municipality departments, and small arts collectives to government ministries,
major arts centres and concert halls. From 2001 to 2015 she was Founding Director
of Learning and Participation at Sage Gateshead in the Northeast of England, 
responsible for the strategic design and leadership of its pioneering music learning
and participation programme.  
Currently, she is strategic advisor to Music Generation Ireland’s National Develop-
ment Office, working on strategic planning and capacity building for managers and
teachers, as well as advising the European Concert Halls Organisation on their young
artists (Rising Stars) development programme. She is chair of the annual Philharmonie



Luxembourg Music Education Academy, aimed at developing music education skills
in young classical artists. In the UK she is Programme Director for inspire-music, a
Paul Hamlyn Foundation initiative stimulating professional learning to improve 
UK music education, as well as strategic advisor to Curious Minds. In São Paulo, 
Brazil she has built long-term partnerships (since 2009) with Santa Marcelina Cultura
as well as with several other organisations delivering socially engaged cultural 
programmes with young people. She is also working with British Council Brazil on
leadership development in the orchestral sector. 
She is Chair of Governors at Chillingham Road Primary School (Newcastle), Chair of
the Board of Sing Up Ltd. (England’s national primary school singing service), 
Chair of Lawnmowers Independent Theatre Company (learning-disabled led arts 
organization) and member of the Board of Musical Futures UK. As a professional 
vocalist of 30 years standing she has a particular interest in a cappella music and in
singing for all, working regularly with UK ensembles Mouthful and Human Music.
She trains choir leaders and musicians in inclusive practice, improvisation and 
pedagogy in the UK, several European countries and Brazil. 
Publications include chapters in Debates in Music Education (Routledge 2012), 
Making Music in the Primary School (Routledge 2011), A Practical Guide to Teaching
Music in the Secondary School (Routledge 2009), Community Music Handbook
(Russell House 2006). 
In 2017 she will be included as co-author with Professor Graham Welch in the Oxford
Handbook of Policy and Research in Music Education, and with Dr. Dave Camlin in
the Oxford Handbook of Community Music. 

Johan Wakkie
Johan Wakkie spreekt op dit symposium over de verbinding tussen sport en 
cultuur, wat kunnen ze van elkaar leren, hoe kunnen ze elkaar verbinden en wat
kunnen muziekdocenten leren vanuit de sportwereld .
Johan Wakkie (Rotterdam, 1953) was 21 jaar werkzaam bij de KNHB, de Konink-
lijke Nederlandse Hockey Bond. Hij startte in september 1993 als interim-
manager en werd op 1 februari 1994 algemeen directeur. Hij organiseerde twee
WK's, voor mannen en vrouwen samen, in 1998 in Utrecht en in 2014 in 
Den Haag.  
Onder zijn leiding groeide de KNHB van 125.000 leden naar 250.000 leden 
en is daarmee qua grootte de vierde sportbond van Nederland. Wakkie zorgde
er met zijn bestuur en team van het bondsbureau voor dat de verenigingen 



werden ondersteund in de grote verandering van traditionele clubs naar clubs
die belangrijke maatschappelijke functies vervullen. Voorts zorgde Wakkie 
ervoor dat er een langdurige vertrouwensrelatie ontstond tussen een aantal 
bedrijven en het hockey.
Wakkie was zes jaar voorzitter van het Jeugdsportfonds, van 2006 tot 2012. 
Hij was daarvoor oprichter en voorzitter van Jeugdsportfonds Utrecht. Het
Jeugdsportfonds ondersteunt kinderen waarvan de ouders of verzorgers geen
geld hebben om hen lid van een sportvereniging te laten zijn. In 2006 hielp 
het fonds 8000 kinderen, dat aantal was in 2013 gestegen tot 30.000.
Van 1990 tot 1993 werkte Wakkie als manager HR bij de Nederlandse Sport 
Federatie (NSF) en vanaf 1992 tevens als interim-manager bij het Nederlandse
Olympische Comité (NOC), tot aan de fusie van NOC*NSF in 1993.
In de periode 1981 tot 1990 was Wakkie actief als belangenbehartiger van 
werknemers in de sport. Het begon met de ondersteuning van de op de CIOS 
afgestudeerden bij de FCN, vervolgens de professionele trainers en coaches van
diverse organisaties aangesloten bij de NFWS (nu NL Coach). In 1986 werd onder
zijn leiding de Bond voor Werknemers in de Sport (BWS) opgericht. In deze 
periode werd de eerste cao van sportbonden afgesloten.
Wakkie startte zijn carrière als beleidsmedewerker bij het IGOR in Alphen aan 
de Rijn.
Hij studeerde af in Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht.
Vanuit Plan4-werk is Wakkie bezig om Sport en bewegen - Cultuur- denksport -
gezonde leefstijl en voeding met elkaar te verbinden. Wakkie werkt nauw samen
met prof Erik Scherder en is adviseur van o.a. het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het
NOC*NSF, de sportbonden, Jongeren op gezond gewicht (JOGG), Tata Steel
schaaktoernooi   en heeft recent een documentaire gemaakt over Mustapha 
Eljarmouni ‘De Droomvermenigvulderaar’ over zijn Schaakschool in de Indische
Buurt. 

Paula Hoonhout
Paula Hoonhout is sinds 2011 directeur van OBS Wereldwijs en Bijlmerdrie. 
OBS Wereldwijs is de school waar in 2005 de allereerste pilot Leerorkest heeft
gedraaid. Na deze pilot is het totaalconcept van een kindersymfonieorkest
samen met de leerlingen van basisschool Samenspel gestart. 
Paula is in 1990 afgestudeerd als kunsthistorica en sinds 1997 werkzaam in het



basisonderwijs. Daarnaast is zij coupeuse, ontwerpt kostuums voor theater-
gezelschappen en zingt zij in een band. ‘Mijn liefde voor kunst en cultuur en het
onderwijs is groot en ik voel mij dan ook bevoorrecht als directeur dat Wereld-
wijs het leerorkest al vele jaren binnen haar muren heeft. Het is bijzonder dat
alle leerlingen een instrument leren bespelen onder leiding van echte musici 
en dat zij samenspelen als echt orkest. Het blijft en is indrukwekkend om dat 
elk jaar te ervaren.’

Marijke van Amersfoort
Marijke van Amersfoort is al ruim 30 jaar werkzaam in Amsterdam Zuidoost,
waarvan de laatste 10 jaar als directeur op basisschool Samenspel. Samenspel
was betrokken bij de start van het eerste grote leerorkest samen met 
basisschool Wereldwijs en doet al 9 jaar mee. Intussen is Samenspel een school
met een muziekprofiel waar zowel onder schooltijd als in de naschoolse tijd 
gewerkt wordt aan een doorlopende leerlijn op muziekgebied van kleuter tot
en met groep 8 i.s.m. Muziekcentrum Zuidoost en het Leerorkest. Talentjes 
krijgen na schooltijd de kans om zich verder te ontwikkelen in het Klein 
Leerorkest.

Saskia Grotenhuis Directeur Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Paula Hoonhout Directeur basisschool Wereldwijs & Bijlmerdrie

Conny Coesandt Directeur basisschool de Poolster

Marijke van Amersfoort Directeur basisschool Samenspel

Ingeborg van der Meulen Directeur basisschool Louis Bouwmeester

Lucia Te Vrede-Elshot Directeur basisschool Holendrechtschool

Bart Jan Commissaris Directeur basisschool Polsstok

Marcelo Silvério Guri pedagogical supervisor

Anderson Posso Guri teacher

Renata Jamberg Guri teacher

Ana Maria Cavalheiro Guri teacher

Fabiana da Silva Guri social worker

Marta Bruno Guri social department coordinator

Giuliana Frozoni Guri coordinator

Mauricio Cruz Guri coordinator



Emile Meuffels Leerorkest - Expertise Centrum

Martje Diemer Leerorkest

Heerte Wiersma Leerorkest

Patricia Paula tolk NL/PT

Filipa Pereira tolk NL/PT

Joanna MacDaniel tolk NL/EN

Esther Wouters film

Jean van Lingen fotograaf

Lucia Ferron vertaling/filmer

Jama Garcia vertaling

Mirella Pirskanen Leerorkestdocent

Arjanne Bruggeman Leerorkest-locatiemanager

Marieke Harmsen Leerorkest-locatiemanager

Mirte Moes Leerorkest-locatiemanager

Noor van de Wetering Leerorkest-locatiemanager

Marlies van Driesum Leerorkestdocent

Bruno Fernandes Leerorkestdocent

Wouter Hakhoff Leerorkestdirigent

Michael Hesselink Leerorkestdirigent

Christine van Oerle Leerorkest

Jacqueline van Kooij Leerorkest

Ponijem Martodimedjo Leerorkest

Alice Ferguson Leerorkest

Jorien Basart Leerorkest

Tania Kross Presentatrice

Marco de Souza Directeur Leerorkest

Rob Streevelaar Directeur Nederlands Philharmonisch Orkest

Katherine Zeserson Gateshead

Johan Wakkie Sport

Ton van Rijn Onderwijs

Met dank aan alle partners, medewerkers en vrijwilligers 
die dit symposium hebben mogelijk gemaakt.



Het Symposium 
‘Music to educate children’ is 

mede mogelijk gemaakt door het 
Fonds voor Cultuurparticipatie. 


