
 

Toelichting Voucher muziekonderwijs 
 
De gemeente Boxtel stimuleert kinderen om hun talent te ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2019 biedt de 
gemeente een eenmalige korting per jaar op muzieklessen. Hiermee wil de gemeente kinderen 
enthousiasmeren om hun eerste stappen op het muziekgebied te zetten.  
 
Korting op muziekles 
Wilt uw kind een instrument leren bespelen of professioneel zangles krijgen in groepsverband of als 
individuele les? Kinderen die dit schooljaar muziekonderwijs volgen kunnen gebruik maken van de 
voucherregeling. 
 
Er zijn twee soorten vouchers. De kortingen zijn: 

- € 80,- voor het volgen van groepslessen (meer dan twee 2 leerlingen) 
- € 200,- voor een individuele of duo-les (1 of 2 leerlingen).  

Per leerling wordt per schooljaar maximaal één voucher verleend. De voucherbedragen staan vast. 
 
Wanneer komt uw kind in aanmerking voor de korting? 
De vouchers gelden alleen voor buitenschools muziekonderwijs. Om in aanmerking te komen voor de 
korting gelden de volgende voorwaarden: 

- Uw kind staat in de gemeente Boxtel ingeschreven. 
- Uw kind is op 1 september van het lopende jaar jonger dan 18 jaar. 
- Uw kind gaat muziekonderwijs volgen in de gemeente Boxtel bij een docent die op de 

muziekdocentenlijst op www.cultuurbox.eu/muziekloket staat. 
- Uw kind gaat tenminste 36 lesweken muziekles volgen binnen hetzelfde lespakket. 
- Het lespakket is betaald. 

 
Hoe kan ik mijn kind inschrijven? 
Vanaf 1 januari 2019 zijn de kortingsbonnen beschikbaar. U kunt digitaal het aanvraagformulier 
invullen via deze link. Hierbij dient u zowel een lesovereenkomst tussen u en de muziekdocent als 
een betaalbewijs van het lespakket mee te sturen als bijlage. De gemeente beoordeelt uw aanvraag 
en stelt u op de hoogte van de beslissing. Vervolgens verstrekt de gemeente het voucherbedrag aan 
u. 
 
Welke muziekdocenten doen mee aan voucherregeling? 
Alle muziekdocenten die op www.cultuurbox.eu/muziekloket staan doen mee met de 
voucherregeling.  
 
Waar vind ik meer informatie? 
Voor meer informatie, persoonlijk advies over het muziekonderwijs in Boxtel, het aanvraagformulier 
en de lijst met alle deelnemende docenten gaat u naar www.cultuurbox.eu/muziekloket. 
 
Wilt u meer informatie over de regeling? 
Voor meer informatie over de regeling verwijzen wij u graag door naar de website van de gemeente. 

http://www.cultuurbox.nl/muziekloket
https://www.boxtel.nl/zorg-inkomen-en-onderwijs/jeugd-en-onderwijs/muziekonderwijs?search=Voucher.
http://www.cultuurbox.nl/muziekloket
http://www.cultuurbox.nl/muziekloket
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Boxtel/CVDR614603/CVDR614603_1.html

