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Notitie – Betrokkenheid beroepsorganisten 
 
Inleiding 
Naast het beleidsplan 2010-2015 is op 14 oktober 2014 de notitie Kansen bij krimp verschenen. In 
deze notitie staan enkele conclusies opgenomen. In deze notitie wordt ingegaan op de rol van de 
beroepsorganist die in verhouding staat met de KVOK. 
 
Zaken die in het beleidsplan en de notitie Kansen bij krimp worden genoemd en die raakvlakken met 
beroepsorganisten hebben komen hier aan de orde. 
 
Huidige organisatie en activiteiten - Beleidsplan 
- organiseren van studiedagen 
- krachtenbundeling 
- kenniscentrum 
- belangenbehartiging 
- educatie 
- werkgroep jonge organiseren en kerkmusici 
 
Het aanbod van studiedagen of educatie voor beroepsorganisten kan als zinvol worden beschouwd. 
Echter kiezen beroepsorganisten ervoor om zelf naar vaak internationale meestercursussen te gaan.  
 
Deze masterclasses zijn meestal gericht op de interpretatie van (orgel)literatuur. Mogelijk zijn er 
meer kansen om cursussen te organiseren die gericht zijn op de liturgische praktijk. Voor 
amateurorganisten bestaan deze al, maar voor professionals kan hier misschien ook behoefte aan 
zijn. Het is wel de vraag hoe dit zich verhoudt tot de studie Kerkmuziek. 
 
Blijft echter het probleem dat deze vakmusici niet ‘vatbaar’ zijn voor bijscholing. 
 
De krachtenbundeling uit zich vooral in het aangesloten zijn bij een vereniging maar in hoeverre 
anticipeert de vereniging op het moment dat de krachtenbundeling nodig is (en waarmee?) 
 
Het kenniscentrum uit zich vooral in diepteartikelen in de tijdschriften. Er zijn 2 redacteuren die 
vakmatig inhoudelijk sterk zijn. Probleem is echter dat de tijdschriften wisselend worden 
gewaardeerd. 
 

 De tijdschriften worden niet gelezen vanwege tijdgebrek of de moeilijkheidsgraad 

 De tijdschriften worden gedeeltelijk gelezen 
Er is gesuggereerd om de artikelen online te zetten. De artikelen zouden op internet opvraagbaar 
moeten zijn op het moment dat het artikel nodig is. 
 
Twee opties: 



 Beroepsorganisten moeten tegen een bepaald bedrag een artikel digitaal kunnen ontvangen. 

 Nog beter: beroepsorganisten moeten bij een abonnement toegang hebben tot alle 
artikelen, in digitale vorm. 

 
Belangenbehartiging 
 
[citaat] 
De KVOK heeft niet de positie van een bedrijfsvereniging voor organisten 
Veel beroepsorganisten hebben behoefte aan een bedrijfsvereniging maar missen dit in de KVOK.  
 
Men heeft bijstand nodig in alle soorten en maten, juridisch, scholing en hulp voor orgel die buiten 
de boot dreigen te vallen omdat het orgel waar de kerk staat gesloten is. 
 
Wil de KVOK meer zijn dan enkel uitgever van twee bladen dan zijn dit inderdaad activiteiten waar 
nog veel winst valt te behalen. De PKN heeft haar eigen Regeling voor kerkmusici met bijbehorende 
geschillencommissie. De RK-kerk heeft tevens een rechtspositie. Onderhandelingen worden op het 
ogenblik gevoerd maar het lukt de KDOV slecht om resultaten te bereiken.  
 
De KVOK kan hierover informatie verstrekken en eventueel bemiddelen. Maar zeker bij andere 
kerkgenootschappen kan die rol groter zijn, hoewel in deze kerken zelden beroepsorganisten 
werkzaam zijn. 
 
Werkgroep jonge organisten en kerkmusici 
 
De jonge organisten en kerkmusici laten zich maar slecht verbinden met het verenigingsleven. 
Bovendien proberen zij financieel een bestaan op te bouwen waardoor het moeilijk zal worden om 
deze populatie in een werkgroep bijeen te krijgen, hooguit tegen vacatiegelden. 
 
 
Omgevingsanalyse 
 
[citaat] 
Het individualisme en de verminderde belangstelling voor kerk en orgel stemt tot nadenken over de 
toekomst. 
 
Het aantal beroepsorganisten zal de komende jaren afnemen; het aantal conservatoriumstudenten is 
sinds een aantal jaar gedaald. Bovendien is er sprake van een afname in het verenigingsleven en het 
vrijwilligerswerk. In die lijn zal een afgestudeerde beroepsorganist niet snel lid worden van een 
vereniging tenzij er een aantrekkelijk product of dienst geleverd wordt. 
 
Het aantal conservatoriumstudenten neemt af, maar dat geld zeker ook voor kerkmuziekstudenten. 
Kerkmuziek kan maar in een paar plaatsen gestudeerd worden en mede door het overheidsbeleid 
ten aanzien van tweede studies, zal het aantal eerstegraads bevoegde organisten sterk afnemen. De 
KVOK kan wellicht (samen met het Huis van de Kerkmuziek) plannen ontwikkelen om een 
eerstegraads bevoegdheid te krijgen via een alternatieve onderwijsvorm. 
 
Conclusies – verband met bijeenkomsten 
Beroepsorganisten hebben geen belangstelling voor het bezoeken van de afdelingsbijeenkomsten. 
Redenen zijn: 

 De bijeenkomsten vallen vaak samen met activiteiten van beroepsorganisten, ze zijn daarom 
niet in de gelegenheid om de bijeenkomsten te bezoeken 



 Er is nagenoeg weinig speeltijd; om voor een bijeenkomst af te reizen is de speelgelegenheid 
te gering; 

 Men is wel bereidt afdelingen te ontvangen, toelichting te geven over het orgel 
 
Het valt de beroepsorganisten misschien moeilijk kwalijk te nemen hun tijd niet te willen besteden 
aan een bijeenkomst met hoofdzakelijk amateurorganisten. Een mogelijk oplossing zijn aparte 
bijeenkomsten of studiedagen voor beroepsorganisten. 
 
Alternatieven via Huis van de Kerkmuziek 
Veel van de genoemde onderdelen zullen door het Huis van de Kerkmuziek worden gefaciliteerd. De 
KVOK moet zich beraden wat in de vereniging opgepakt moet worden of (mogelijk in samenwerking) 
met het Huis van de Kerkmuziek. 
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