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5.  Samenvatting en Conclusies 

De Stedelijke Muziekschool Groningen stelt zich ten doel de 
beoefening van amateur-muziek in de stad Groningen te stimuleren 
en te ondersteunen. De Muziekschool wil daartoe deskundig en 
klantgericht, diverse en betaalbare lesvormen en activiteiten 
aanbieden. 
Daarbij is kwaliteit heel belangrijk en daarom wil de Stedelijke 
Muziekschool goed op de hoogte blijven van wat leerlingen en 
cursisten vinden van haar dienstverlening.  
Om dat te meten heeft de Muziekschool in 2011 samen met 
onderzoeksbureau Onderzoek en Statistiek Groningen een vragenlijst 
uitgezet onder haar klanten. Dat gebeurde ook al in 2008, en met de 
uitkomsten daarvan kunnen die van 2011 goed worden vergeleken. 
Onderzoek en statistiek Groningen verzorgt ook de analyse van de 
resultaten en de rapportage daarover. 
Via een e-mail vroeg de Muziekschool alle leerlingen en cursisten uit 
2011 (of hun ouders of verzorgers), om op het internet een vragenlijst 
in te vullen. Deze vragenlijst werd in totaal 289 maal ingevuld.  

De klantengroep, doelgroep, aard en omvang 

Het aanbod van de Muziekschool is groot en divers. Even divers blijkt 
ook de klantengroep: oud, jong, men bespeelt alle mogelijke 
instrumenten en volgt lesvormen op meerdere locaties.  
Er zijn 1651 e-mails verzonden. Daarvan zijn rond 1551 bij de leerling, 
cursist of hun ouder of verzorger bezorgd.  
Dat resulteerde in 289 ingevulde enquêtes. Het blijkt dat sommige 
ouders/verzorgers de vragenlijst invulden voor meerdere leerlingen 
die soms ook aan meerdere lesvormen deelnamen. Daarom schatten 
we in dat de dekkingsratio van de respons rond 25 procent ligt. 
Een klantenonderzoek is, ook als het responspercentage niet erg hoog 
is, hoe dan ook belangrijk en nuttig vanwege de verkregen feedback 
over de kwaliteit van de aangeboden faciliteiten en diensten. 
Vaak geeft een grote meerderheid zonder commentaar een positief 
oordeel. Opmerkingen en kritiek blijken vaak afkomstig van een 
geringe minderheid. De kritieken zijn daarom niet altijd maatgevend 
voor het gehele product en de gehele klantenkring, maar ze zijn wel 
heel relevant voor het verbeteren van de algehele kwaliteit. Zelfs als 
het om incidenten gaat die meer op toeval dan op structurele gronden 
lijken te zijn gebaseerd. 
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Hoe ziet de responsgroep er uit? 

In 54 procent van de gevallen was de invuller zelf leerling of cursist 
van de Muziekschool. In de rest van de gevallen was de invuller een 
ouder of verzorger. De jeugdige leerlingen zijn via deze ouders sterk 
vertegenwoordigd, maar ook de klanten van de Muziekschool in de 
middenleeftijden en de ouderen komen in voldoende mate in beeld. 
Met 94 procent komt de overgrote meerderheid van de leerlingen uit 
de stad Groningen. Net als in 2008 blijkt het opleidingsniveau van de 
invullers hoog, ook naar de hoge stad-Groningse maatstaven.  
De 289 personen die meegedaan hebben vertegenwoordigen een 
groot scala aan lessen, cursussen en overige activiteiten. Uit de 
aantallen recent gevolgde lessen of cursussen (aanmerkelijk meer dan 
289) blijkt dat vrij veel respondenten aan meer dan één activiteit 
deelnemen, of dat ouders/verzorgers de lijst hebben ingevuld voor 
meerdere kinderen die soms ook meerdere lesvormen afnamen. 
Van de responsgroep heeft ongeveer 70 procent van de leerlingen 
langer dan 1 jaar les, bijna de helft 3 jaar of langer. 12 Procent heeft in 
totaal zelfs al langer dan zes jaar lessen gevolgd of meegedaan aan 
activiteiten. 

De resultaten 

Op basis van de opbouw van de lijst kwamen na de inleidende vragen 
bloksgewijs vragen aan de orde naar 
 het algemene beeld van de school, de bekendheid, klantgerichtheid, 

wachttijden, verscheidenheid van het aanbod, informatie en 
communicatie in het algemeen, prijs-kwaliteitverhouding, hygiëne 
en klimaatbeheersing  

 de concrete contacten met de Muziekschool: bereikbaarheid, 
vriendelijkheid, duidelijkheid, snelheid en adequaatheid van die 
contacten. 

 de inhoudelijke kwaliteit van het muziekonderwijs; kwaliteiten van 
docenten, instrumenten, lesmaterialen en lessen. 

 de tevredenheid over de lesvormen, over de docent, over zijn/haar 
vermogen om te stimuleren, en de adequaatheid en efficiency van 
de lessen. 

De vragenlijst werd afgesloten met een drietal vragen naar de 
bekendheid van en de belangstelling voor de online-cursussen die de 
school sinds kort ook aanbiedt en een vraag om aanvullende 
opmerkingen of suggesties. 

Het algemene oordeel over de Muziekschool is overwegend heel positief 

Ruim driekwart van de respondenten beoordeelt het algemene beeld 
van de school als goed of uitstekend. Eén op de vijf respondenten 
oordeelt wat magerder, maar komt toch nog tot voldoende.  
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Slechts drie respondenten betitelen het algemene beeld van de school 
als onvoldoende. 
Over de hele linie is het beeld nog een fractie positiever dan in 2008. 
Veel van de rest van de resultaten van het onderzoek kan worden 
gezien in en vanuit dit licht.  
Er zijn meer respondenten dan de vermelde drie die op onderdelen 
negatief oordelen. Er is analyse gedaan op een groep van 
35 respondenten die duidelijk vaker negatieve oordelen hadden. 
Daaronder bevinden zich de drie respondenten met een negatief 
algemeen oordeel. Maar van deze 35 personen gaven 29 personen, 
dus een grote meerderheid, toch nog een algemeen oordeel dat 
minimaal voldoende is. Van 9 van hen is het oordeel zelfs goed of 
uitstekend. Drie respondenten hadden geen mening over het 
algemene beeld.  
Afgezet tegenover andere variabelen vinden we voor deze 35 
personen met relatief vaker negatieve oordelen geen opvallende 
kenmerken of verbanden. We vinden ze vrij sterk gespreid, er zijn 
geen probleemcategorieën die er duidelijk uit springen. Kritiek is 
overwegend incidentele kritiek en geldt verspreide onderdelen. 
Dit overwegend positieve beeld geeft een context waarbinnen de 
Muziekschool op basis van de nu voorliggende onderzoeksresultaten 
in details zijn algehele product kan verbeteren. 

Enkele onderwerpen aangestipt 

We volstaan in deze samenvatting met informatie over de 
belangrijkste items en over de onderdelen die er iets uitspringen. En 
dan vooral die onderdelen waarbij het oordeel iets negatiever uitvalt 
dan bij de meeste andere, want daar is wellicht de meeste winst te 
behalen. 

Wachttijden 

Via de hier gebruikte onderzoeksmethode zullen we bepaald niet alle 
ontevredenheid over wachtlijsten in beeld kunnen brengen. We kijken 
in dit onderzoek immers naar mensen die al langs een wachtlijst zijn 
of er helemaal niet mee te maken hebben gehad. Desondanks zien we 
dat net als in 2008 de wachttijd in vergelijking met andere 
onderwerpen duidelijk vaker tot een oordeel onvoldoende of zelfs 
zwaar onvoldoende leidt. 
Dit mag dus onverkort een punt van aandacht blijven. Als er, ondanks 
druk op de lesprijzen, in de vorm van hogere eigen bijdragen, toch 
wachtlijsten blijven bestaan, is hier mogelijk ‘winst’ te behalen.  
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Website 

Over de website is men overwegend positief, er zijn maar weinigen 
die vinden dat de informatie op de website onder de maat is. Er is nog 
wel ruimte om meer mensen van het oordeel voldoende tot het 
oordeel goed te laten komen.Opmerkingen richten zich vooral op de 
structuur van de site en de (on- of moeizame) vindbaarheid van 
bepaalde informatie en een gebrek aan overzicht en rust op de site. 

De informatie over de lessen 

Ondanks overwegend positieve meningen zien we hier toch relatief 
vaak een negatief oordeel. Ruim tien procent van de respondenten 
ervaart hier tekortkomingen. En ook de categorie die het slechts bij 
voldoende houdt is hier relatief groot. Mogelijk valt er wat te 
verbeteren. 
Het communiceren over de exacte lestijden, de vakantieperioden en 
vooral over uitval van lessen kan in de ogen van een aantal 
respondenten beter. Enkelen merken op dat ze als ouders wel iets 
meer informatie zouden willen over het lesproces en de vorderingen 
die hun kinderen maken. Ook zouden enkele ouders (mede om die 
reden) graag een eindpresentatie zien. 

De prijs-kwaliteitverhouding; men wordt wat kritischer. 

In vergelijking met de meting in 2008 is te zien dat er iets meer druk is 
op de prijsstelling van het aanbod. Er lijkt een wat kritischer houding 
te zijn. Er heerst anderzijds ook wel enig begrip voor de stijging van 
lesgelden. Enkele tientallen mensen merken op dat het in hun ogen 
toch wel ‘prijzig’ of zelfs ronduit (te) duur wordt om muzieklessen te 
volgen. Ook vaker dan in 2008, spreekt men uit gecompenseerd te 
willen worden als er lessen uitvallen. Er zijn enkele respondenten die 
melden een andere lesvorm te (zijn) gaan zoeken of te stoppen in 
verband met de prijs en wat ze daar voor krijgen. 

Kwaliteit van de kantine is duidelijk verminderd 

Voor een groter deel van de klanten dan in 2008 doet de kwaliteit van de 
kantine er niet toe. Er is daarnaast duidelijk afname van waardering te 
zien. Vond in 2008 nog rond 45 procent de kantine goed of zelfs 
uitstekend, in 2011 is dat percentage geslonken tot minder dan 20 
procent. De groep met het oordeel onvoldoende of zwaar onvoldoende 
verdubbelde tot bijna 15 procent.  

Het klimaat in de lesruimtes 

In 2008 was dit een item dat wat ongunstiger scoorde dan vele 
andere. De situatie is licht verbeterd maar ook In 2011 is het nog niet 
voor iedereen voldoende. 
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Meldingen zijn: de ventilatie moet beter, het is te warm (de kelders), 
het is benauwd, muf, bedompt of zelfs zweterig. 

Is de mondelinge informatie duidelijk? 

Ook hier is er een kleine groep, maar net te groot om van incidenten 
te spreken, met een negatief oordeel. De achtergrond hiervan komt 
helaas niet duidelijk naar voren. 

Komt men er tijdig achter als er een les uitvalt? 

Er zijn docenten die het goed lukt om, als dat aan de orde is, zelf 
contact op te nemen met hun leerlingen en als dat werkt is men 
doorgaans tevreden. Soms gaat er toch iets mis en dat vinden klanten 
vervelend, vooral als men geen, of op al te korte termijn, bericht krijgt. 
Nu de eigen bijdrage voor de lessen toeneemt, ontstaat sneller 
irritatie, zeker als lessen wat vaker dan ‘normaal’ uitvallen. 

Klachtenbehandeling 

De vraag naar klachtenafhandeling is voor 70 procent niet van 
toepassing is en dat is goed nieuws. Er zijn 12 respondenten die 
vinden dat de afhandeling van hun klacht onvoldoende is geweest. 

De inhoudelijke kwaliteit van de muziekschool: de lessen en de 

docenten:  

De invloed op de muziekkeuze 

Zij die hier een mening over hebben, oordelen voor het overgrote 
deel positief. Een tiental personen vindt de invloed op de 
repertoirekeuze onvoldoende. 

Beoordeling van de docenten en hun lessen 

De teneur in de enquêteresultaten is dat, als er al kritiek is, deze 
doorgaans niet zozeer de kwaliteiten van de docenten betreft, maar 
meer de voorwaarden waaronder er les wordt gegeven.  
Kritiek betreft slechts zeer incidenteel de vakinhoudelijke kwaliteiten. 
Tegenover de kritische opmerkingen staan veel meer opmerkingen 
die docenten loven voor hun enthousiasme, hun inzet en vermogen 
om liefde voor muziek en instrument over te brengen. Er zijn op 266 
respondenten 11 die de docent onvoldoende vinden. In de redenen 
daarvan is op basis van het beschikbare materiaal geen duidelijke lijn 
te onderscheiden. 
Kritische opmerkingen die vaker dan één keer te noteren waren 
richten zich op ensemblelessen, iets wat ook in de eerdere editie in 
2008 al te zien was. Het lijkt er op dat muziekdocenten er in één op 
lessituaties het best in slagen de leerlingen tevreden te stemmen. 
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Als de school onder andere uit kostenoverwegingen er vaker toe over 
gaat muziekonderwijs in groepsvormen aan te bieden moet dit wel in 
de overwegingen worden betrokken. 

Tijd voor muziektheorie  

Voor een aanzienlijk deel van de respondenten doet de vraag naar het 
oordeel over de tijd die aan muziektheorie wordt besteed er niet zo 
toe. En voor velen is de hierin gemaakte keuze prima naar de zin, of 
voldoende. Toch zijn er 19 respondenten die dit aspect als 
onvoldoende beoordelen. 

Aanbevelenswaardige lessen? 

Bijna tachtig procent reageert hier positief tot zeer positief. Eén op de 
twintig respondenten zou de activiteit niet aanbevelen bij een vriend.  

Aanbevelenswaardige docenten? 

Ook hier reageert de meerderheid zeer positief en is er een kleine 
minderheid die negatief reageert. 

Gaan we efficiënt om met de tijd? 

Het oordeel is een ietsje gunstiger dan in 2008. Er is een kleine groep 
mensen niet van mening dat de tijd volledig wordt benut. Soms loopt 
de voorgaande les te veel uit, begint men te laat of kost het klaarzetten 
van het instrument tijd. We tekenen enkele keren op dat men 30 
minuten voor een les toch al aan de krappe kant vindt. 

Bekendheid van de online lessen en voor wie zou het iets zijn?  

Sinds kort biedt de school voor zang, piano en gitaar online lessen 
aan via het internet. Leerlingen krijgen thuis les vanaf de computer en 
hebben daarbij in de tijdsindeling veel vrijheid maar ook de 
mogelijkheid om aanvullend contact te hebben met een ‘echte ‘docent 
en om, zij het beperkt, deel te nemen aan bijeenkomsten met 
medecursisten op de Muziekschool.  
Bij meer dan de helft van de klantenkring uit 2011 is dit aanbod niet 
bekend. Het gaat bij de responsgroep van de Muziekschool om een al 
meer dan gemiddeld in muziek geïnteresseerde groep, deze groep 
heeft immers al les., Er lijkt dus nog veel ruimte te zijn om deze online 
lessen meer bekendheid te geven.  
De respondenten nemen in overgrote meerderheid al deel aan andere 
lesvormen en activiteiten. Toch geeft 27 procent aan dat online-les 
wellicht iets voor hen zou kunnen zijn. Het missen van direct contact 
en interactie met een docent wordt, zeker ook bij kinderen, vaak als 
argument, gebruikt om geen online lessen te willen. Ook de 
structurering en disciplinering vanuit de traditionele lessituatie 
verwachten meerdere respondenten node te zullen missen.  
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Het online-aanbod is nog beperkt tot drie categorieën, voor een aantal 
potentiële leerlingen is er geen aanbod van lessen voor hun 
instrument. 
Het zelf kunnen indelen van de lestijd en de tijdswinst, omdat je 
gewoon thuis kunt blijven, blijken belangrijke argumenten pro.  
Ook is er een grote groep die aangeeft nog onvoldoende zicht te 
hebben op de mogelijkheden van de online lessen, terwijl ze deze 
voor zichzelf niet uitsluiten.  
Een kleine minderheid krijgt zelfs al online les.  
Om de potentiële markt voor online lessen goed te verkennen is deze 
enquête vanwege haar specifieke doelgroep ontoereikend. Er moet 
zeker ook buiten de huidige klantenkring van de Muziekschool worden 
gekeken. 

Opmerkingen en suggesties genoteerd aan het eind van de enquête. 

Aan het eind van de vragenlijst is afsluitend een tekstvak opgenomen 
voor suggesties en/of opmerkingen. Ter verduidelijking, om zaken te 
benadrukken of om onderwerpen alsnog te benoemen. Ruim 
negentig respondenten maakten van deze gelegenheid gebruik. De 
opmerkingen zijn doorgaans voor de school nuttig en interessant, 
maar ze gaan vele kanten op en lenen zich niet voor een bondige 
samenvatting.  
Er zijn maar weinig opmerkingen die vaker dan incidenteel 
langskomen.  
Eén daarvan behelst de vraag om compensatie bij uitval van lessen, 
die volgens sommigen ook te frequent voorkomt. Een andere is de 
vraag om weer lessen te gaan verzorgen in de wijken en/of aan de 
vensterscholen.  
Verder zijn er lofbetuigingen voor en verklaringen van blijdschap over 
het fenomeen Muziekschool. 
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