
Alles begint met Samenspel - Uitleg ontwikkelingen aanbod en tarieven L&C  
 
Alles begint met Samenspel is de reden dat BplusC in 2008 is ontstaan. Meerwaarde 
creëren door de verbindende kracht van de B en de C samen te brengen en elkaar optimaal 
te laten versterken. Met de transitie in 2016 is deze verbinding ook intern tot stand gebracht. 
 
Zowel (digi)taalvaardigheden (B) als 21e eeuwse vaardigheden (C) zijn maatschappelijk 
verbindende vaardigheden, die participatie en zelfredzaamheid bevorderen. Zeker als je dit 
– zoals we bij BplusC doen - combineert met de schoonheid van kunst, cultuur en literatuur, 
ontmoeting en debat. 
 
Deze verbindende kracht van de B en de C komt samen in ons speerpunt ‘Alles begint met 
Samenspel’. Dat is niet nieuw, niet van vandaag of gisteren, maar wat ons al sinds de fusie 
drijft en beweegt.  
We voelen ons hierin sterk gesteund door de gemeente Leiden met als krachtigste signaal 
de driejarige UVOK 2019-2021, waarin ‘Alles begint met Samenspel’ een centrale rol 
inneemt. Binnen de organisatie tussen afdelingen en teams, in ons aanbod door de 
verbinding tussen binnen- en buitenschools, centrum en wijken en met onze 
samenwerkingspartners.  
 
De gemeente stelt echter ook strikte randvoorwaarden waarbinnen we moeten opereren. 
Deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in de UVOK 2019-2021 in de vorm van 
prestatieafspraken en KPI’s, waarin is beschreven wat moeten we doen, hoeveel we moeten 
doen en hoeveel subsidie we hieraan mogen besteden. De laatste jaren zien we een 
duidelijke ontwikkeling, waarbij de prestatieafspraken strenger en specifieker worden en het 
voldoen aan de KPI’s als voorwaarde wordt gesteld voor continuïteit van de 
subsidieverlening. Ter illustratie: we rapporteren driemaal per jaar aan de gemeente over de 
voortgang over de zes kernfuncties in meer dan dertig KPI’s.   
 
Deze afspraken vormen het meerjarenbeleid van BplusC en zijn leidend bij alle beslissingen 
die door het mt worden genomen. Het nakomen van de afspraken uit de UVOK 2019-2021 is 
des te belangrijker nu we samen met de gemeente de huisvestingsproblematiek van BplusC 
in het centrum van Leiden proberen op te lossen en binnen de gemeente besluitvorming 
gaat plaatsvinden over de aanbesteding van het Cultuurdomein vanaf 2022. 
 
De belangrijkste hoofdpunten uit de UVOK 2019-2021 zijn: 
- Alles begint met Samenspel wordt gestimuleerd 
- Subsidie komt ten goede aan de focusgroepen  
- Focusgroepen zijn: Jongeren < 21 jaar, minder draagkrachtigen, laaggeletterden en  
  inburgeraars 
- Aandacht voor de wijken 
 
Dit is de context waarbinnen we werken. Binnen deze context hebben we een aantal keuzes 
gemaakt met betrekking tot het aanbod en de tarieven L&C muziek voor het komende 
lesseizoen.  
 
Gemaakte keuzes: 

• Lesvormen 
Alle lesvormen – van individueel tot groepslessen en ensembles – blijven 
ongewijzigd bestaan.  
Voor bestaande leerlingen verandert er niets in de lesvorm, tenzij zij hier zelf voor 
kiezen. We stoppen dus nadrukkelijk niet met bv. individuele lessen.  

• Plaatsingsbeleid 



Voor bestaande leerlingen is de huidige lesvorm de norm, tenzij zij zelf anders 
besluiten, bv naar aanleiding van de prijsdifferentiatie. 
Nieuwe leerlingen worden – in lijn met ons speerpunt ‘Alles begint met Samenspel’ - 
zoveel mogelijk in een groepslesvorm geplaatst, tenzij er goede redenen zijn om 
anders te besluiten (bv kleine instrumenten, verschil in leeftijd-niveau ed). Dus voor 
nieuwe leerlingen is (kleine) groepsles de norm. 

• Tarieven 
De gemiddelde prijsstijging voor lesseizoen 2020-2021 is 4%. We volgen normaal 
gesproken de loon-/prijsontwikkeling. Voor komend seizoen zou dit – ten gevolge van 
hogere cao lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden, gestegen werkgeverslasten en 
achterblijvende indexatie van de subsidie - feitelijk hoger moeten zijn. 

• Prijsdifferentiatie: 
- Groepslessen worden 14-18% goedkoper 
- Individuele lessen worden 6% duurder 

• Tariefgroepen  
We hanteren nog maar drie tarieven: Leiden – Wassenaar – Overige gemeenten. 
Het tot nu toe gehanteerde ‘Buitentarief’ vervalt. Dit tarief wordt gelijk getrokken (en 
daarmee aanzienlijk verlaagd) met het tarief in Voorschoten en Oegstgeest. Het 
wordt daarmee aantrekkelijker voor leerlingen uit omliggende gemeenten om bij 
BplusC les te nemen. 

 
Een substantieel deel van de lespraktijk van onze (muziek)docenten wordt gevormd door 
individuele leerlingen en volwassenen, die niet behoren tot de focusgroepen en worden 
gegeven in het centrum van Leiden. Deze groep is en blijft belangrijk voor BplusC. 
Tegelijkertijd wenst de gemeente Leiden vooral groepslessen, focusgroepen en aanbod in 
de wijken te subsidiëren.   
 
Bij bovenstaande keuzes heeft het mt de belangen van onze klanten, medewerkers, de 
organisatie en de afspraken met de gemeente(n) zorgvuldig afgewogen en zijn we gekomen 
tot een evenwichtig pakket aan maatregelen, waarmee we recht doen aan al deze belangen.  
 
Tot slot nog kort aandacht voor de invloed van de Coronacrisis. De beperkende maatregelen 
hebben verregaande gevolgen voor de wijze waarop we ons werk mogen doen. Dit betekent 
dat we veel prestatieafspraken en KPI’s (tijdelijk) niet kunnen halen. De gemeente toont 
begrip voor deze situatie van overmacht. Het betekent echter niet dat het meerjarenbeleid 
(lees: de afspraken uit de UVOK 2019-2021) hiermee veranderen.  
 
Deze uitleg is tot stand gekomen op verzoek van de OR. Tijdens de achterbanraadpleging 
van de OR over dit onderwerp is gebleken dat een beperkt aantal docenten individuele 
vragen heeft. We gaan met hen in gesprek om alle vragen te beantwoorden.   
 
Met vriendelijke groet, 
Willem van Moort 
MT BplusC 
Coördinatoren L&C 


