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Leerlijn Ieder Kind een Instrument 
 

Visie op muziekonderwijs van de SKVR Muziekschool  

De SKVR heeft voortdurend oog voor de wijze waarop lesvormen en methodiek 

aansluiten bij de manier waarop kinderen en jongeren leren en ontwikkelen. In alle 

lesprogramma’s, binnen en buiten schooltijd en voor alle leeftijdsgroepen staat onze 

visie centraal:  

Muziek maken is plezier maken: onze leerlingen ervaren dit in al onze activiteiten. Of 

je nu als violist in een orkest speelt, optreedt met een Antilliaanse brassband of 

beroemd wilt worden met je eigen popband, plezier is de belangrijkste kwaliteit van 

het muziekonderwijs bij de SKVR. 

 De leerling en de muziek staan centraal. Docenten ‘stemmen af’ op hun 

leerlingen: op hun aanleg, ambitie en omgeving. Zowel in lesprogramma’s voor 

de (brede) school als in de talentklas voor ambitieuze leerlingen met vakaspiratie. 

 Graadmeter voor succes is de beleving en waardering van de leerling en de mate 

waarin deze, gemotiveerd in de les, ook gedurende de rest van de week met 

muziek bezig is. 

 leerlingen beleven tijdens muzieklessen en optredens het plezier van musiceren. 

Zij raken gemotiveerd zowel door hun muzikale ontwikkeling als door de 

beleving daarvan samen met anderen. 

 

Waarom een doorgaande leerlijn 

De SKVR heeft de leerlijn voor Ieder Kind een Instrument ontwikkeld om een 

doorgaande lijn in het basisonderwijs van groep 1 tot en met 6 te creëren en is dus 

hoofdzakelijk bedoeld voor de docenten die binnen IKEI werken.  

De doelen van de leerlijn IKEI sluiten aan op de door het Rijk vastgestelde 

kerndoelen voor muziek binnen het basisonderwijs. Hierover staat het volgende 

beschreven; Kerndoelen zijn globale beschrijvingen van belangrijke 

onderwijsinhouden. Op hoofdlijnen geven ze een omschrijving van het 

onderwijsaanbod. De kerndoelen bevatten geen details en geen voorbeelden. 

De kerndoelen geven aan wat in elk geval aan alle kinderen moet worden 

aangeboden in de periode waarop zij het basisonderwijs bezoeken. Scholen 

hebben de vrijheid zelf specifieke keuzes te maken en eigen didactische 

invullingen te kiezen.  

Kerndoelen zijn dus streefdoelen en stellen geen eisen aan kinderen. Het zijn 

eisen aan docenten om kinderen in elk geval datgene aan te bieden wat in de 

kerndoelen beschreven staat. Een leerstofaanbod dus. Kerndoelen zijn eisen 

die door de overheid aan het onderwijs worden gesteld. Voor de school geldt 

de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het 

eind van het basisonderwijs te bereiken doelstelling hanteert. Het zijn 

ankerpunten die leraren houvast bieden bij het maken van inhoudelijke keuzen 

en uitwerkingen. In de kerndoelen is op hoofdlijnen vastgelegd wat belangrijk 

wordt gevonden om aan basisschoolkinderen mee te geven. 

Voor kinderen is het van belang dat hun ontwikkeling ononderbroken is. Dat er 

geen scheidslijn is bij de overgang van de ene groep naar de andere groep of van 

het ene onderwijstype naar het andere. Kerndoelen dragen eraan bij dat er in de 

ontwikkeling van kinderen sprake is van een doorgaande lijn: een ontwikkelingslijn 

in het primair onderwijs zelf en een doorgaande lijn tussen primair onderwijs en 

voortgezet onderwijs. Bron:(http://tule.slo.nl/Inleiding/F-KDToelichting.html). 
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Naast de kerndoelen van het Rijk (in de leerlijn doelen van de school) worden in de 

leerlijn ook de kerndoelen op vakspecifiek gebied en kunst educatief gebied 

beschreven. Voor beide gebieden geldt ook dat het streefdoelen zijn. 

 

De IKEI-leerlijn stimuleert de docenten om in langere lijnen te denken en biedt hen 

houvast bij het vormgeven van de inhoud van de lessen. 

Daarnaast zorgt het voor meer samenhang en continuïteit in de onderlinge jaren en 

in het vereenvoudigen van de overdracht. Binnen Ieder Kind een Instrument krijgen 

de groepen 1 tot en met 4 les van een vakleerkracht muziek en de groepen 5 en 6 

van instrumentaal docenten. Om op het juiste niveau van de kinderen in te steken is 

het noodzakelijk dat de docenten van groep 5 en 6 op de hoogte zijn van de kennis 

van de kinderen dat door de overdracht bewerkstelligt wordt. Ook bij een wisseling 

van een docent is een dergelijke overdracht gewenst zodat de verandering van 

docent op dat gebied niet teveel onrust geeft. Een feit blijft dat de rust op de school 

het meest bewaard wordt door docenten die langere periodes op een school 

werken. 

 

Algemene uitgangspunten voor de SKVR onderwijsleerlijn 

De leerlijn voor Ieder Kind een Instrument draagt bij aan de muzikale ontwikkeling 

van een kind, waarin het kind centraal staat. 

 

Kind centraal 

In de doelstellingen van de leerlijn wordt rekening gehouden met wat belangrijk is 

voor kinderen in het Rotterdamse onderwijs * (bijv. veel verschillende culturele 

achtergronden, weinig kunst van huis uit meegekregen, taalachterstand, 

kunstlessen onderdeel van de (brede) school), de sociaal-emotionele ontwikkeling 

etc.) 

 
* In de Rotterdamse schoolbanken van het primair en voortgezet onderwijs zitten bijna 90.000 

leerlingen, verdeeld over meer dan 150 nationaliteiten. Er zijn grote verschillen in religieuze en culturele 

oriëntatie, taalontwikkeling en sociale competenties. De meerderheid van de leerlingen in het 

basisonderwijs heeft ouders die laag opgeleid zijn en een laag inkomen hebben. Meer dan de helft van 

de leerlingen is afkomstig uit een allochtoon gezin. Het aantal leerlingen met een reëel risico op 

achterstand (zogenaamde doelgroepleerlingen1) is tweederde van het totale aantal leerlingen. Daar 

komt bij dat onderwijsachterstanden vaak gepaard gaan met sociaal-economische problematiek. 

Uit: Rotterdams Onderwijsbeleid 2005 – 2010 - 31 januari 2006 - 

http://www.jos.rotterdam.nl/smartsite.dws?id=241 

 

De SKVR onderwijsleerlijn is opgebouwd uit de volgende 3 onderdelen; 

 Vakspecifieke doelen 

 Algemeen kunsteducatieve doelen 

 Doelen van primair onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jos.rotterdam.nl/smartsite.dws?id=241
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In het overlappende gedeelte staat het kind centraal en is het gebied waarop de 

kerndoelen van Ieder Kind een Instrument zijn beschreven. In het schema is te zien 

dat dus niet alle doelen van elk onderdeel aan bod komen in deze leerlijn. Om 

bijvoorbeeld alle vakspecifieke doelen te behalen zal het kind na de IKEI-leerlijn zich 

verder moeten verdiepen in het muziekonderwijs. 

 

Leerlijn Ieder Kind een Instrument 

Muziek is op veel basisscholen geen vast onderdeel meer van het lesprogramma 

en in veel Rotterdamse gezinnen hoort muziek niet vanzelfsprekend bij de 

opvoeding. Bij de IKEI-leerlijn, die in groep 1 van het primair onderwijs start, wordt 

daarom ervan uit gegaan dat een kind nog niet eerder in aanraking is geweest met 

structureel muziekonderwijs. 

De kerndoelen die hieronder beschreven zijn, zijn de kerndoelen die behoren bij 

groep 6. De tussendoelen staan in een overzichtelijk schema weergegeven. 

 

Vakspecifieke doelen 

Hieronder valt; 

 Klank – vorm – betekenis 

 Instrument bespelen 

 Zingen 

 Luisteren 

 Vastleggen 

 Bewegen 

 

Algemeen Kunst educatieve doelen  
Bron:  C-zicht, werken met culturele competenties Edu-Art            

 

 Reflectief vermogen: 

De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren 
en waarderen; 

 Receptief vermogen: 

De leerling kan zich open stellen voor culturele uitingen 

 Onderzoekend vermogen: 

De leerling kan  informatie over cultuuruitingen zoeken, in zich opnemen & 
toepassen in eigen werk. 

 Creërend vermogen 

De leerling, denkt, creëert en produceert op een creatieve wijze 

 Vermogen zich te presenteren 

De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen presenteren en 
toelichten 

 

Doelen van de school 

Kerndoelen primair onderwijs van Stichting Leerplan Ontwikkeling 

 Kerndoel 12 – Nederlands 

 Kerndoel 13 – Engels 

 Kerndoel 34 – Oriëntatie op jezelf en de wereld 

 Kerndoel 37 – Oriëntatie op jezelf en de wereld 

 Kerndoel 54 – Kunstzinnige oriëntatie 

 Kerndoel 55 – Kunstzinnige oriëntatie 

 Kerndoel 56 – Kunstzinnige oriëntatie 
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Vakspecifieke Doelen 
 

Muziek is in vorm gezette klank die betekenis heeft voor mensen. Binnen de 

vakspecifieke doelen wordt er gebruik gemaakt van het Klank, Vorm en Betekenis-

model (KVB-model, kerndoelen 1998). De domeinen in dit model hebben we 

enigszins aangepast naar de realiteit van de lessen. Het domein ‘spreken’ hebben we 

bewust weggelaten, in de lessen wordt natuurlijk wel gesproken over muziek, maar 

wordt niet als doel behandeld. 

 

Klank-Vorm-Betekenis 
In muziek zijn drie verschillende componenten te onderscheiden;  

klank, vorm en betekenis. In een muziekles worden deze componenten behandeld 

door middel van de domeinen die in de buitenste ring beschreven zijn; 

Instrument bespelen, zingen, luisteren, vastleggen en bewegen. De domeinen 

instrument bespelen en zingen worden normaal gesproken in het KVB-model 

benoemd onder de naam maken. In dit model worden deze domeinen bewust apart 

genoemd omdat ze de belangrijkste invulling zijn van de leerlijn IKEI. 
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Klank 

Klank kent vier auditief waarneembare eigenschappen; 

De leerling neemt kennis van de volgende begrippen; 

 Klankduur; maat, ritme, tempo, articulatie 

 Klankhoogte; toonhoogte, samenklank, melodie 

 Klanksterkte 

 Klankkleur; instrumenten, stem, kwaliteit  

 

Vorm 

Onder vorm vallen vormprincipes, -eenheden, -technieken en compositievormen.  

De leerling  

 kan de volgende vormen herkennen, benoemen, produceren; 

o Couplet-refrein;   herkennen, benoemen, 

produceren 

o Echo;     herkennen, benoemen, 

produceren 

o Tutti-solo;    herkennen, benoemen, 

produceren 

o Canon;    herkennen, benoemen, 

produceren 

o Rondo, contrast, variatie, herhaling; produceren 

 

 kan de volgende tegenstellingen in muziek herkennen, benoemen en 

produceren 

o Dynamiek 

o Toonhoogte 

o Articulatie 

o Tempo 

 

Betekenis 

De leerling 

 kan verschillende stijlen, sferen en emoties in de gespeelde muziek 

herkennen 

 kent de tekst en de betekenis van een lied 

 
Domeinen 
De muzikale domeinen zijn aangegeven in twee kleuren, hiervoor is gekozen om 

zichtbaar te maken dat de domeinen instrument bespelen en zingen het grootste 

aandeel hebben in deze leerlijn. 

 

Instrument bespelen 
Techniek 

De leerling 

 beheerst de klank op het instrument,  

 kan exploreren op het instrument,  

 is zich bewust van toonhoogte, dynamiek en kwaliteit, 

 beheerst de noot-greep associatie afhankelijk van het instrument, 

 ontwikkelt een goede motoriek en speelhouding op het instrument 

 kan eenvoudige ritmische en melodische lijnen spelen. 
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Samenspel 

De leerling 

 kan afstemmen op het geheel 

 beheerst het meerstemmig spelen– ritme, melodie, harmonie 

 kan differentiëren  

 
Schoolinstrumentarium groep 4 

 beheerst de tegenstellingen – spelen/niet spelen, sterk/zacht 

 kan eenvoudige liedbegeleiding spelen 

 

Verzorging 

De leerling 

 kan zorgvuldig omgaan met schoolinstrumentarium en IKEI-instrumenten 

 kan verantwoording dragen voor een instrument 

 verzorgt het instrument op de juiste manier 

 

Zingen 
Techniek 

De leerling 

 zingt zuiver in omvang b klein – d’’ 

 zingt ritmische correct en goed gearticuleerd  

 begint een lied vanuit een vaste begintoon of vanuit een intro 

 

Taalverwerving 

De leerling 

 begrijpt de woorden en zinnen die in een lied voorkomen 

 breidt zijn woordenschat uit door het zingen van divers liedrepertoire 

 leert andere talen kennen middels eenvoudige buitenlandse liedjes (oa 

engels) 

 

Repertoire 

De leerling 

 kent liederen en spreekteksten uit verschillende culturen 

 kent liederen met verschillende vormprincipes – herhalingen, contrasten, 

variaties, echo, canon, stapelliederen 

 

Luisteren 
De leerling  

 kan de verschillen in klankkleur benoemen – instrumenten, stem, stijlen 

 beheerst een actieve luisterhouding tijdens het muziek maken 

 

Vastleggen 
Traditionele notatie 

De leerling 

 maakt kennis met grafische notatie als voorbereiding op traditionele notatie 

 herkent de verschillende muzieksleutels; bassleutel en vioolsleutel 

 maakt kennis met het notenmateriaal in de notenbalk 

 kan de notennamen in de toonladder van C benoemen 

 leest, benoemt en speelt de ritmische notatie van de 
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o Hele noot + bijbehorende rust 

o Halve noot + bijbehorende rust 

o Kwartnoot + bijbehorende rust 

o Achtste noot + bijbehorende rust 

 

Noot-greep notatie 

De leerling 

 weet  de vingerpositie bij de notennamen 

 gebruikt steuntekst bij ritmes en vingerposities 

 

Bewegen 
De leerling 

 kan lichamelijk de tegenstellingen in muziek ervaren door middel van 

klappen, stampen, zwaaien enz 

 beheerst verschillende bodysound ritmes 
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Kunsteducatieve Doelen 

Bron: C-zicht, werken met culturele competenties 

 

Reflectief vermogen 
De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en 
waarderen 
Gedragsindicatoren 

De leerling 

 maakt een vergelijking tussen eigen kunstzinnig werk en dat van anderen 

 geeft in reflectie betekenisvolle eigen leermomenten aan 

 zet reflectie in om zijn eigen waardensysteem te toetsen 

 weet feedback op een positieve manier te hanteren 

 

Vertaling naar de praktijk 

De vakdocenten besteden regelmatig aandacht aan het reflecteren van het spel van 

de leerling. Zij geven zelf feedback en stimuleren de kinderen om zelf feedback te 

geven en te beargumenteren. Ook leren de kinderen om naar hun eigen spel te 

luisteren en dit op waarde te beoordelen. 

 

Receptief vermogen 
De leerling kan zich openstellen voor culturele uitingen 
Gedragsindicatoren 

De leerling 

 ervaart plezier in het leren van kunst en cultuur 

 kan geraakt worden door kunstuitingen van anderen 

 vergroot zijn verbeeldingskracht 

 kan wat hij ziet, hoort en leest vertalen naar eigen mogelijkheden en talenten 

 

Vertaling naar de praktijk 

Ieder Kind een Instrument heeft een nauw samenwerkingsverband met het 

Rotterdams Philharmonisch Orkest. De kinderen gaan vanaf groep 4 tot en met 7 

jaarlijks eenmaal op bezoek bij het orkest. Zij bezoeken een schoolconcert of maken 

een orkestrepetitie mee. Als afsluiting van de instrumentale lessen geven de 

kinderen in groep 6 een groot concert samen met musici van het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest in de grote zaal van de Doelen. Door deze samenwerking 

komen de kinderen in aanraking met een beroepsorkest, ervaren het plezier van een 

concertbezoek en kunnen het bespelen van een muziekinstrument plaatsen in een 

grotere context. 

 

Onderzoekend vermogen 
De leerling kan informatie over cultuuruitingen zoeken, in zich opnemen en 
toepassen in eigen werk 
Gedragsindicatoren 

De leerling 

 neemt kennis van de wereld van de kunst en het cultureel erfgoed 

 neemt kennis van materialen en technieken van cultuuruitingen 

 experimenteert met materialen en technieken voor cultuuruitingen 

 kent vakspecifieke begrippen die nodig zijn voor het ontwerpen en 

ontwikkelen van een eigen product 
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 kent vakspecifieke begrippen die nodig zijn voor de beschrijving van 

cultuuruitingen 

 

Vertaling naar de praktijk 

Door het actief beoefenen van muziek door middel van zingen en een instrument 

bespelen leren de kinderen spelenderwijs omgaan met muziektermen en 

instrumenten en worden meegenomen in een nieuwe wereld van actieve 

muziekbeoefening en concertbezoeken. 

 

Creërend vermogen 
De leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze 
Gedragsindicatoren 

De leerling 

 oefent technieken en vaardigheden binnen de kunstdiscipline muziek 

 geeft zijn gevoelens, ervaringen en ideeën vorm met behulp van 

kunstzinnige middelen 

 gebruikt onderzoek, experiment, reflectie en feedback bij het maken en 

verbeteren van een kunstzinnig product 

 kan een eigen ontwerp bedenken en iets nieuws creëren 

 kan verschillende fasen van het ontwerpproces onderscheiden en (met hulp 

van de docent) doorlopen 

 

Vertaling naar de praktijk 

De leerlingen ervaren wat actief muziek maken met zich meebrengt. Ze voelen 

momenten van plezier, doorzetting, teleurstelling en trotse momenten tijdens het 

leren bespelen van een instrument. Daar zijn vaardigheden op cognitief, motorisch 

en sociaal niveau voor nodig. 

Ze worden meegenomen in een nieuwe wereld met een totale andere beleving van 

gevoelens zoals verdriet, vreugde, spanning als in de wereld van bijvoorbeeld de 

computer.  

 

Vermogen zich te presenteren 
De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen presenteren en toelichten 
Gedragsindicatoren 

De leerling 

 presenteert eigen kunstzinnig werk (individueel of als onderdeel van een 

groep) aan anderen 

 is bereid zijn eigen reactie of emotie te uiten en te vergelijken met die van 

anderen 

 is bereid en in staat de bedoelingen van de maker te verbeelden of te 

verwoorden 

 presenteert de verworven competenties 

 

Vertaling naar de praktijk 

Binnen het IKEI-programma zijn standaard twee uitvoeringen per jaar opgenomen 

met als afsluiting het groot IKEI-concert. Jongere groepen worden uitgenodigd voor 

deze uitvoeringen waardoor ze gemotiveerd en geïnspireerd worden door hun 

eigen schoolgenoten. 

De kinderen ervaren om samen een product te maken, dit te verbeteren en 

uiteindelijk te presenteren. Ze verrijken zichzelf met nieuwe kennis en zijn er trots op 

om dat te delen. 
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Doordat de leerlijn vanaf groep 1 in de school verweven is worden de kinderen 

vanaf dat moment ook bewust van de muziekcultuur die in hun school leeft. Zij zien 

de kinderen in groep 5 op een instrument spelen en groep 5 ziet groep 6 een 

concert op het podium van concertzaal de Doelen geven. De opbouw is er dus niet 

alleen op papier maar is ook zichtbaar voor de kinderen.  

Ze leren andere beroemdheden kennen en komen op plaatsen waar ze nooit eerder 

geweest zijn, zoals een concertzaal. 
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Doelen van de School 
 

De doelen van de school zijn gebaseerd op de kerndoelen van SLO, de 

zogenaamde Tule kerndoelen (Tule staat voor tussendoelen en leerlijnen).  Bron: 

http://tule.slo.nl/ 

De doelen die hier beschreven staan, zijn die doelen die binnen de lessen van Ieder 

Kind een Instrument worden bereikt. 

 

Kerndoel 12 - Nederlands 
De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het 
begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook 
begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken. 
I N H O U D – woordenschat 

De leerling 

 signaleert onbekende woorden 

 leert nieuwe woordbetekenissen uit liedjes af te leiden  

I N H O U D - (meer)talige begrippen 

De leerling 

 leert de betekenis van begrippen voor beginnende geletterdheid: voor, 

achter, boven, onder, beneden, links, rechts, begin, midden, eind 
I N H O U D - uitbreiding woordenschat 

De leerling 

 breidt zijn woordenschat uit (kwantiteit) en de woordkennis wordt dieper 

(kwaliteit), ook van woorden die al eerder verworven zijn. De leerling 

leert steeds meer betekenisaspecten van een woord kennen, kennen 

betekenisverschillen van woorden die op elkaar lijken, begrijpen én 

gebruiken woorden in nieuwe situaties.  

 

Vertaling naar de praktijk 

In het programma Ieder Kind een Instrument wordt veel aandacht besteedt aan 

zingen. Door veel verschillend liedrepertoire aan te bieden wordt de woordenschat 

uitgebreid, vooral in de kleutergroepen is dit een verrijking van de ontwikkeling. 

 

Kerndoel 13 -  Engels 
De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en 
geschreven Engelse teksten. 
De leerling 

 kan de betekenis van Engelse woorden herleiden uit Engelstalige liedjes 

 

Vertaling naar de praktijk 

In alle groepen worden liederen uit andere culturen aangeboden waarbij 

Engelstalige liederen de boventoon vieren, maar ook onder andere Spaanse, 

Russische en Surinaamse liedjes komen aan bod. 

   

 
 
 

http://tule.slo.nl/
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Kerndoel 34 – Oriëntatie op jezelf en de wereld 
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid 
van henzelf en anderen. 
S O C I A A L - E M O T I O N E L E   O N T W I K K E L I N G 

Opkomen voor jezelf 

De leerling 

 beseft de uniciteit van ieder mens 

 kan gevoelens, wensen, en opvattingen uiten 

 kent zijn eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, 

beperkingen en voorkeuren 

 ontwikkelt persoonlijke eigenschappen en vaardigheden  

 heeft een zelfbewuste houding 

 

Rekening houden met anderen 

De leerling 

 leeft zich in in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen  

 kan gelijktijdige deelnemen aan verschillende groepen met verschillende 

rollen 

 houdt rekening met en staat open voor anderen  

 kan samenwerken in een groep 

 

Vertaling naar de praktijk 

Muziek is emotie dus via de muziekles wordt er een beroep gedaan op de 

emotionele ontwikkeling van het kind. In de les komt dat tot uiting dat kinderen 

ervaren dat muziek een bepaalde emotie kan weergeven, maar dat zij ook een 

emotie kunnen voelen bij het luisteren en bespelen van muziek. Ze ervaren een 

trots gevoel bij het behalen van een doel of bij een uitvoering, maar ook 

doorzettingsvermogen en soms onvermogen als het bespelen van een instrument 

niet lukt. Ze ontwikkelen een zelfbewuste houding tijdens het performen in de klas 

en op een groot podium in de concertzaal van de Doelen. 

Naast het ontwikkelen van inter-persoonlijke kwaliteiten is muziek ook geschikt om 

te leren open te staan voor een ander. In de lessen leren kinderen naar elkaars 

performance te luisteren, een mening daarover te vormen en die op een positieve 

manier te kunnen uiten. Ze ervaren dat muziek maken met een groep een 

meerwaarde heeft en dat sommige speelstukken mooier worden als je ze 

gezamenlijk speelt. 

 

Kerndoel 37 - Oriëntatie op jezelf en de wereld 
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 
waarden en normen 
S A M E N L E V E N ,   W A A R D E N   E N   N O R M E N 

De leerling 

 ervaart gezelligheid en de behoefte aan saamhorigheid  

 ontwikkelt respect  

 

Vertaling naar de praktijk 

Het leren bespelen van een instrument vergt van ieder kind een inzet en 

doorzetting. Er zijn maar weinig mensen die een instrument meteen goed 

kunnen bespelen. Hierdoor leren kinderen respect voor elkaar te hebben, ze 
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weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het is en ontwikkelen daarin een 

saamhorig gevoel.   

Gezamenlijk zingen, muziek maken bevordert een gevoel van geborgenheid, 

samen zijn en gezelligheid. Dit is niet te omschrijven in een werkvorm maar een 

ieder die muziek beoefent kan dit gevoel onderschrijven. 

Kerndoel 54 – Kunstzinnige oriëntatie  
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, 
o m er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te 
communiceren. 
Z I N G E N 

De leerling 

 zingt eenstemmige en meerstemmige liederen (canons), couplet-refrein 

liederen die verbonden worden met het thema of onderwerp  

 zingt liedjes in het toongebied c' - d'  

 zingt liedjes afkomstig uit de eigen en andere culturen  

 zingt liedjes met verschillende maatsoorten  

 kan ritmisch gecompliceerde en muzikaal uitdagende liedjes zingen  

 kan liedjes zingen met complexe structuren met herhalingen, contrasten 

en variaties in tekst en melodie  

 kan zingen met begeleiding van een 'meezing cd' of live begeleiding  

 heeft aandacht voor articulatie en zuiverheid  

 
L U I S T E R E N  

De leerling 

 luistert naar vormprincipes (herhaling, contrast en variatie) en 

vormeenheden (motief, thema, muzikale zinnen)  

 ervaart dat muziek eenduidig en duidelijk van karakter is 

 leert dat muziek meerdere betekenissen draagt 

 ervaart dat muziek helder en eenvoudig van structuur is 

 weet dat muziek meerdere herhalingen en afwisselingen kent 

 M U Z I E K   M A K E N 

De leerling 

 ontwerpt klankbeelden en kan betekenisvolle situaties met 

stiltemomenten en een bepaalde ontwikkeling spelen 

 speelt de maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen bij liedjes  

 speelt tegenstellingen: 

hard-zacht, hoog-laag, snel-langzaam  

 experimenteert met verschillende klankkleuren en 

bespeelmogelijkheden die passen bij het instrument  

 speelt speelstukjes met:  

o vormprincipes (herhalingen, contrasten)  

o vormeenheden (motieven, thema's, muzikale zinnen)  
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o vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) 

 speelt eenvoudige grafisch of traditioneel genoteerde speelstukjes 

 

 M U Z I E K   V A S T L E G G E N 

De leerling 

 het onderwijs speelt zich altijd af binnen situaties die betekenis hebben 

voor de kinderen  

 kan korte-lange, hoge-lage, harde-zachte geluiden grafisch vastleggen 

en spelen 

 maakt kennis met de basisprincipes van de traditionele notatie (vijflijnige 

notenbalk, vorm van de noten, plaats van de noten, vioolsleutel, 

meerstemmigheid)  

 speelt eenvoudige ritmes met kwart, halve en hele noten en de daarbij 

behorende rusten  

B E W E G E N 

De leerling 

 kan met bewegingen de muzikale aspecten van betekenisvolle situaties bij 

het luisteren naar muziek uitbeelden 

Vertaling naar de praktijk 

Deze doelen zijn ook omschreven bij de vakspecifieke doelstellingen, toch zijn 

ze hier weer benoemd om de aansluiting van de doelen van de school duidelijk 

te maken. Hier wordt ook zichtbaar dat deze doelen voor een gemiddelde 

leerkracht van een basisschool best hoog liggen en dat die meestal niet 

behaald worden doordat de leerkracht niet over de juiste competenties en 

vaardigheden beschikt. 

Kerndoel 55 – Kunstzinnige oriëntatie  
  De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

De leerling kan 

 het eigen product en werkproces en dat van groepsgenoten bespreken 

 het eigen werk in relatie tot dat van kunstenaars bespreken 

 respect en waardering tonen voor het werk en de zienswijze van anderen 

 

Vertaling naar de praktijk 

In de groepen 4 tot en met 7 gaan de IKEI-scholen op bezoek bij het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest en in groep 6 komen een aantal musici op bezoek in de klas. 

De kinderen worden in de muziekbeleving van beroepsmusici meegenomen en die 

vormen op hun beurt een inspiratiebron voor de kinderen. In de lessen wordt 

aandacht besteed aan de performance van de kinderen individueel en als groep, 

maar ook van de musici. De kinderen leren feedback te geven op anderen en dat 

goed te beargumenteren en ook een mening te vormen over hun eigen product. 

 

javascript:doorklik(1,'D-L55-Kunstenaars.html')
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Kerndoel 56 – Kunstzinnige oriëntatie  
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten 
van cultureel erfgoed. 

De leerling 

 kent oude rijmpjes, (aftel)versjes, (speel)liedjes en spelletjes (met oude 

voorwerpen als een hoepel, tol)  

 kent de liedjes behorende bij de feesten (Sinterklaas, Kerst) 

 kent (traditionele) kinderliedjes 

 kunstenaars en ambachtslieden uit de discipline muziek (muzikanten, 

componisten) 

 

Vertaling naar de praktijk 

De muzieklessen vinden plaats binnen het primair onderwijs meestal ook letterlijk 

in het schoolgebouw. Om de lessen organisch te verweven in het curriculum 

sluiten de docenten met hun materiaal aan bij thema’s van de school en de 

belevingswereld van de kinderen. Vanzelfsprekend komen de feesten, seizoenen en 

kinderliedjes aan bod tijdens de les. Bij de instrumentale lessen wordt ook aandacht 

besteed aan componisten en belangrijke musici. 

 

 

  

 Bronnen en literatuurlijst: 

 http://www.iselinge.nl/Scholenplein/pabolessen/1C_Meijvogel_Broeder/muziek.html 

 http://webserver.kempel.nl/studieroutes/extbeg/materiaal/muziek.pdf 

 http://www.kunstmagneet.nl/docs/profieldelarey_layout.doc 

 http://tule.slo.nl 

 C-zicht, werken met culturele competenties Edu-Art 
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Overzicht streefdoelen ingedeeld in groepen 
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Overdrachtsformulier vakspecifieke doelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


