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INTERVIEW

De Startdag is exemplarisch voor hoe de AMT als jong talent opleiding fun-
geert. Een opleiding waarbij meer geboden wordt dan de gebruikelijke indi-
viduele hoofdvaklessen en de theorielessen. Een opleiding waarbij het accent 
enerzijds ligt op solistisch optreden en anderzijds op het leren samenspelen, 
het samen musiceren. En waarbij persoonlijke betrokkenheid bij leerlingen en 
hun ouders centraal staat.  

De Startdag is - na hun toelatingsexamen voor de zomervakantie - voor de 
nieuwe leerlingen het moment waarop ze voor het eerst met de AMT te maken 
krijgen. Een dag lang worden nieuwe en oude leerlingen samen in verschillen-
de ensembles geplaatst, worden ze gecoacht door verschillende docenten en 
voeren ze ter afsluiting van de dag de ingestudeerde stukken uit. Het publiek 
bestaat uit de ouders, die eerder die dag ook met elkaar kennis gemaakt heb-
ben. En kennisgemaakt hebben met directeur Erika Waardenburg, een aantal 
bestuursleden en docenten.

Veel meer leerlingen dan de 23 die de AMT nu rijk is, is dan ook niet het stre-
ven. Raoul: “De communicatie naar binnen toe schept onderling vertrouwen. 
Erika kent alle ouders en alle leerlingen. Bij nieuwe leerlingen komt zij per-
soonlijk thuis langs om kennis te maken met hen en hun thuissituatie. Daar-
door weten leerlingen en ouders haar te vinden. Met een jong talent klas van 
70, 80 leerlingen is het voor een directeur onmogelijk om van elke leerling te 
weten waar die mee bezig is. Dat je als directeur bereikbaar bent, dat je opge-
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15 jaar AMT 
15 jaar geleden brachten harpiste Erika Waardenburg en haar echtge-
noot Raoul Chênevert een bezoek aan de notaris. De Academie Muzikaal 
Talent, een nieuwe opleiding voor jong muzikaal talent, werd op die dag 
officieel in het leven geroepen. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de AMT in 2013, werd een 
uitgebreid interview met Erika en Raoul gehouden en in het programma-
boekje van het jubileumconcert opgenomen. 

Vandaag wordt de 15e verjaardag van de AMT feestelijk gevierd met een 
jubileumconcert. Samen met Erika en Raoul blikken we terug op de af-
gelopen jaren. Een gesprek over muziekonderwijs en internet, over me-
cenassen en overheden, over leerlingen van vroeger en nu. 

Persoonlijke aandacht 
Zoals gebruikelijk bij dit soort gesprekken zitten we aan de keukentafel van  
Erika en Raoul, in hun woning in Waarder. Vanaf de oprichting van de AMT 
vonden hier de jaarlijkse ensembleweekends plaats, totdat de AMT zoveel leer-
lingen kreeg dat gezocht moest worden naar repetitie- en overnachtingsmoge-
lijkheden elders. Alleen de Startdag, de eerste ensembledag waarmee het nieu-
we cursusjaar van start gaat, wordt nu nog in Waarder georganiseerd. 

Een terugblik op de 
afgelopen jaren van 
de AMT; interview 
met oprichters  
Erika Waardenburg 
en Raoul Chênevert
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nend zijn. Als ik zie welke programma’s kinderen willen spelen, dan zijn dat 
vaak flinke, veeleisende stukken. Het is dan ook maar weer afwachten of ze dat 
allemaal goed neerzetten, daar heb ik van tevoren geen inzicht in. Maar tegelij-
kertijd geeft het ook aan dat we als opleiding vertrouwen hebben in onze do-
centen, die bepalen of hun leerling rijp is voor een optreden, en in onze leerlin-
gen zelf. We vertrouwen erop dat we kwaliteit leveren en dat de prestaties van 
de kinderen van zo’n niveau zijn dat die ook naar buiten mogen komen.” 

Hoger niveau 
Is de AMT-leerling van nu een andere leerling dan de AMT-leerling van 15 jaar 
geleden? Raoul: “Opvallend is dat kinderen op steeds jongere leeftijd binnen-
stromen. Het aantal 12-jarigen dat binnenstroomt is enorm groot. Dat geeft een 
enorme boost aan de hele AMT.” 

Erika: “Het aankomstniveau is hoger geworden, zeker bij de basisinstrumenten 
als viool, cello en piano. Vroeger namen we vaker leerlingen aan waarvan het 
niveau op dat moment nog niet zo hoog was, maar waar we een talent in zagen. 
Dat talent kon zich vervolgens tijdens de AMT-tijd ontwikkelen. Maar nu is het 
vanaf het begin af aan al dat je een 10- of 11-jarige hoort spelen en dat het ni-
veau al heel hoog is. Dat de basistechniek goed is, dat ze weten hoe ze zich op 
het podium moeten gedragen.”

INTERVIEW

11

beld kunt worden, is toch wel heel bijzonder. Dat is een groot goed, dat we koes-
teren.” 

Groot in kwaliteit 
Naast het persoonlijk aspect speelt ook het organisatorische aspect een belang-
rijke rol in de keuze voor een niet te groot leerlingenaantal.  
Erika: “Bij de opleiding hoort ook dat de leerlingen leren om zich op een podi-
um te presenteren. We geven ongeveer 10 concerten per jaar. Als je 50 leerlin-
gen zou hebben, zou iedereen misschien maar één keer per jaar kunnen spelen. 
Maar onze leerlingen staan nu al in de rij om zich op te geven, ze willen zo ont-
zettend graag spelen. Die gelegenheid moet je ze dan ook wel kunnen geven.”

Deze concerten zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen waardevol, omdat 
ze zich op die manier met hun spel voor een breed publiek kunnen presenteren. 
Breed, want de AMT onderscheidt zich ook hierin van andere jong talent oplei-
dingen, dat zij zich nadrukkelijk naar buiten toe manifesteert.  
Erika: “Andere jong talent opleidingen zijn meer naar binnen gericht: presenta-
tieconcerten, voorspeelavonden zijn allemaal binnenschools. Het publiek be-
staat uit medeleerlingen en enkele ouders. Bij ons gaat alles naar buiten toe, 
maar dan ook echt alles. Dat maakt je kwetsbaar, omdat je je openstelt voor 
kritiek van buitenaf. Je weet nooit wie er in de zaal zitten. Je neemt als opleiding 
daarmee meer risico. Het kan voor mij bij het programmeren soms heel span-
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kelijker naar de gitaarleraar die verder weg in de grote stad woont en die je via 
internet gevonden hebt.

Door internet ontwikkelen leraren zich ook internationaler. Ik weet nu bijvoor-
beeld precies wat er in Frankrijk of Engeland speelt, of in Amerika. Dat komt 
iedere dag aan mij voorbij, via facebook of andere media. Dus je kunt het niveau 
van je leerlingen nu zo sturen, dat ze ook toelatingsexamen in Berlijn kunnen 
doen.

Een van de redenen om indertijd de AMT op te richten, was dat er op hoger ni-
veau gemusiceerd moet gaan worden. Dat we Europees kunnen concurreren. 
Dat staat altijd hoog in mijn vaandel. En dan schrik ik toch altijd als er na een 
proefspel bij een orkest weer een buitenlander benoemd wordt. We moeten er 
hier in Nederland echt harder aan trekken, en dat moet dus al voordat kinderen 
naar het conservatorium gaan. Zodat ze de jaren dat ze op het conservatorium 
zitten kunnen gebruiken om het repertoire te leren kennen en zich als volwaar-
dig muzikant te kunnen ontwikkelen.” 

School en talent  
Hoe bereiden kinderen van nu, middelbare scholieren, zich voor op een toe-
komst als professioneel musicus? En wat voor rol speelt de AMT daarin?  
Erika: “De druk om te presteren wordt steeds groter. Als AMT zetten we wel 

INTERVIEW

In een tijd waarin de roep om meer en beter muziekonderwijs steeds groter 
wordt, is dit een opvallende trend. Waar muziekscholen in groten getale ten on-
der gaan wegens gebrek aan subsidie, waar kinderen steeds minder muzikale 
bagage meekrijgen tijdens het basisonderwijs, komt er ineens een nieuwe gene-
ratie naar voren van kinderen die juist op jonge leeftijd al van een hoog niveau 
blijk geven. Wat kan daar de oorzaak van zijn?

Erika: “In zijn algemeenheid is het aanbod aan muziekonderwijs bedroevend 
laag. 95% van de kinderen komt niet of nauwelijks in aanraking met goed on-
derwijs. Maar voor degenen die zelf op zoek gaan naar goed muziekonderwijs is 
dat juist toegankelijker geworden. Voor jonge kinderen is het bijvoorbeeld veel 
gemakkelijker geworden om een instrument van goede kwaliteit in handen te 
krijgen. Het Nationaal Muziekinstrumentenfonds, het NMF, heeft daar een groot 
aandeel in door goede instrumenten voor een betaalbare prijs in bruikleen te 
geven. Dat stimuleert enorm, want dan ga je nog meer zoeken naar een mooi 
geluid. 
Daarnaast is het niveau van de docenten enorm gestegen en zijn de lesmetho-
des veel beter geworden. Kregen we vroeger nog les aan de hand van vodjes uit 
de jaren ‘30 van de vorige eeuw, vandaag de dag beschikken we over prachtig 
lesmateriaal. De goede methodes liggen voor het oprapen. Bovendien is alles 
gemakkelijker bereikbaar geworden, door internet, maar ook door een grotere 
mobiliteit. Ouders weten de beste leraren te vinden. Je hoeft niet meer per se al-
leen naar de gitaarleraar die toevallig bij jou in het dorp woont, je kunt gemak-
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Erika: “En dan ligt het buitenland al op de loer. Leerlingen denken nu al: ik ben 
in Nederland al uitgeleerd, ik zou niet weten bij wie ik nog les zou moeten heb-
ben. Vroeger was dat ondenkbaar, maar ook zelfs met 15 jaar geleden is dat 
verschil al veel groter. Misschien dat ze dan wel eens een keer in het buitenland 
studeerden tijdens hun master, maar op hun 17e, 18e naar Londen - dat kwam 
niet voor.” 

Betaalbaar talentonderwijs 
Ondanks het feit dat het muziekonderwijs in brede zin van het woord dus afge-
kalfd is, is uitmuntend muziekonderwijs tegelijkertijd bereikbaarder geworden 
in de fysieke betekenis van het woord. Is goed muziekonderwijs ook nog voor 
iedereen betaalbaar? En zou je de AMT dan ook een elitaire opleiding kunnen 
noemen? 

Erika: “Ja, dat is een logische veronderstelling. De AMT is echter geen begin-
opleiding, maar een vervolgopleiding voor kinderen die eerder al begonnen 
zijn. Dat kunnen kinderen zijn die uit een rijker milieu komen, of kinderen die 
uit een muzikaal gezin komen. Die maken al eerder een muzikale ontwikkeling 
door, waarna ze pas later bij de AMT komen. Ook dat is weer een selecter groep-
je uit alle kinderen die met een muziekinstrument zijn begonnen. Maar dan se-
lect op basis van talent, niet op basis van geld.”
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eens de rem erop. Ga gewoon rustig studeren, doe niet drie concoursen per jaar. 
Vooral op deze leeftijd is dat niet altijd goed voor de ontwikkeling. Voordat je 
het weet zijn kinderen alleen nog maar bezig met instuderen van concoursre-
pertoire, wat in zijn soort toch wel een beperkt repertoire is. Kinderen ontwik-
kelen zich dan veel te weinig op andere gebieden. Je merkt ook dat ze op zo’n 
moment geen tijd meer hebben om kamermuziek te spelen, om gewoon lekker 
samen te musiceren. Dat heeft tijd of rust nodig, maar die is er vaak niet omdat 
ze mee moeten doen aan een concours. 
Het aantal leerlingen met stressproblemen is de laatste jaren toegenomen. Hoe-
wel scholen van tegenwoordig enerzijds veel meer ruimte geven aan talentont-
wikkeling, hun lesprogramma’s daar vaker op inrichten, eisen de scholen tege-
lijkertijd ook meer dan een aantal jaren terug. Dat geldt zeker voor leerlingen 
in het voorlaatste en laatste schooljaar. In kortere tijd moet meer gepresteerd 
worden. En juist in dat eindexamenjaar moeten leerlingen zich ook voorberei-
den op hun toelatingsexamen. Steeds meer leerlingen nemen na hun eindexa-
menjaar een tussenjaar om bij te komen van hun examenperiode. In het vorig 
cursusjaar is een aantal leerlingen vanwege de hoge examendruk tijdelijk ge-
stopt met de AMT-opleiding.”

Raoul: “De ontwikkeling van 12-jarigen brengt ook nog een hele andere, eigen 
problematiek met zich mee. Op hun 15e, 16e komt al de vraag: wat moeten we 
met dit jonge talent?” 
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Een muziekstudie is kostbaar. Docenten, instrumenten, bladmuziek, reiskosten: 
bij elkaar zijn dat geen geringe kostenposten voor ouders. De rol van fondsen 
is hierin het laatste decennium steeds groter geworden. Het NMF werd al ge-
noemd, met zijn bruikleensysteem voor muziekinstrumenten. Daarnaast be-
staan er ook meer gemeentelijke subsidiepotjes waaruit geput kan worden. 

Raoul: “Ouders die onvoldoende middelen hebben om het lesgeld te betalen, 
verwijzen wij naar fondsen. Iedere grote stad heeft tegenwoordig wel een Cul-
tuurfonds voor jongeren. Op dit moment zijn er twee van onze leerlingen die 
mede door zo’n fonds vanuit hun gemeente gesponsord worden. Dat is echt iets 
van de laatste tijd, 15 jaar geleden maakten we dat nog niet mee.”

Professionaliteit 
Hoe zit dat eigenlijk met de AMT zelf? In het interview van vijf jaar geleden zegt 
Raoul hierover: “Wij hebben inmiddels het gevoel dat we behoren tot de topta-
lent opleidingen. Maar we moeten niet stil blijven staan, we moeten ons verder 
ontwikkelen. (...) We moeten ons professioneler gaan opstellen. De AMT is nu 
erg gebonden aan één persoon, maar we kunnen natuurlijk niet blijven door-
functioneren met een directeur die niet betaald wordt, in een situatie waarin 
we erg afhankelijk zijn van veel vrijwilligers. En daar is veel geld voor nodig.”

Erika: “Professioneler zijn we inmiddels zeker geworden, zeker op het vlak van 
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de communicatie naar buiten toe. We hebben mooie programmaboekjes en digitale 
nieuwsbrieven, onze website is actueel. We krijgen daar regelmatig positieve reac-
ties op. Van Vrienden die het jaarverslag op tafel laten liggen, zodat ze er nog eens 
vaak in terug kunnen bladeren. En van ouders, die zien dat hun kind bij een oplei-
ding zit die zichzelf serieus neemt en het goed voor elkaar heeft.”

Mecenas 
En qua inkomsten? Zijn de aantallen grotere sponsoren al gevonden, zoals Raoul 
vijf jaar geleden de wens uitsprak?

Raoul: “Dankzij een actiever wervingsbeleid is het wel gelukt om een aantal projec-
ten te realiseren die zonder fondsen geen doorgang hadden kunnen vinden. Bij-
voorbeeld de masterclasses, de ensembleweekends, projecten met het RFO, waarbij 
AMT-leerlingen gecoacht werden door leden van het Radio Filharmonisch Orkest.  
Voor projecten is het over het algemeen gemakkelijker om fondsen te vinden. Voor 
de exploitatie is dat echter een heel ander verhaal. Fondsen zijn minder genegen 
om bij te dragen in de exploitatiekosten. Maar we hebben die inkomsten wel drin-
gend nodig: stabielere inkomsten, voor een langere termijn. 
De toekomst van de AMT valt of staat in feite met de inkomsten van een grotere 
sponsor. Helaas hebben we die tot nu toe nog niet gevonden. Maar we blijven ho-
pen dat hij of zij binnenkort ons pad zal kruisen: die mecenas die de AMT zo nodig 
heeft.”
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