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1.400 nominaties voor Muziekdocent van het Jaar verkiezing  

 

Amsterdam/Hoofddorp – 28 mei 2019 – De verkiezing Muziekdocent van het Jaar 2018/2019 is met bijna 

1.400 nominaties een doorslaand succes. Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur en initiatiefnemer 

van de Muziekdocent van het Jaar verkiezing: “De grote animo voor deze verkiezing heeft ons positief 

verrast en laat zien dat het belang van muziekeducatie door velen in het voortgezet onderwijs 

onderstreept wordt!” De winnaar wordt eind juni door een vakjury gekozen en bekend gemaakt. 

 

Intensieve campagne 

Op initiatief van Buma Cultuur wordt aan het eind van dit schooljaar voor het eerst de ‘Muziekdocent van het Jaar’ 

gekozen. Daarmee wordt nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor het belang van muziekeducatie. De verkiezing 

wordt ondersteund met uitgebreide mediacampagne in samenwerking met De Persgroep en een intensieve social 

media-campagne. Er is een speciale website ingezet, www.debestemuziekdocent.nl, en verder is er in 

kranten, op nieuwssites en op NPO Radio 1 in het ochtendprogramma Smaakmakers aandacht geschonken aan 

de verkiezing. De campagne heeft geleid tot in totaal 1.385 nominaties. De genomineerden zijn actief als 

muziekdocent of zijn docent of onderwijsbetrokkenen die zich op een bevlogen en inspirerende wijze inzetten 

voor muziekeducatie en leerlingen enthousiasmeren op het gebied van muziek en muzikale ontwikkeling. 

 

Over de verkiezing Muziekdocent van het Jaar  

De nominatiefase voor Muziekdocent van het Jaar 2018/2019 startte op 10 mei en eindigde op 25 mei. In de 

eerste weken van juni vindt de selectieprocedure plaats. Zo blijft uiteindelijk een vijftal genomineerden over. De 

vakjury oordeelt op basis van een uitgebreide motivatie en een interview met de geselecteerde genomineerden 

wie de uiteindelijke winnaar wordt. Deze wordt eind juni bekend gemaakt. De verkiezing kent dit jaar zijn eerste 

editie en zal jaarlijks terugkeren. 

 
Over Buma Cultuur 

Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de 

belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. Het doel is enerzijds het 

aandeel op de Nederlandse markt te vergroten en anderzijds een hogere inkomstenstroom door het gebruik van 

Nederlands muziekauteursrecht op buitenlandse markten te stimuleren. Buma Cultuur is opgericht door de 

Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma.  

 

 

--- Einde persbericht --- 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Corien Niezing - NewInfluence 
corien@newinfluence.nl 
T: 06 5341 5346 

http://www.debestemuziekdocent.nl/

