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Voorwoord

En? Heeft ze talent?
Voor mij staat de zoveelste betrokken ouder die na de eerste muziekles
van zijn achtjarige sproetenkopje wil weten of hij zich de trotse opvoe-
der mag noemen van de volgende Janine Jansen...

Als muziekleraar heb ik me keer op keer verwonderd over het feit dat
ouders zo’n romantisch beeld hebben van muziekeducatie. Ze koesteren
vaak een visie waarin kunst iets is wat op de Olympus thuishoort, waar
goden en enkele zorgvuldig verkozen stervelingen met elkaar en de we-
reld hun talenten delen.

Ik vraag me vaak af of juffen en meesters op de basisscholen hetzelfde
meemaken. Zouden ouders hen ook na de eerste schooldag vragen of ze
de volgende Nobelprijswinnaar in huis hebben? Wat blijkt - na onder-
vraging van een aantal collega’s uit het onderwijs – het komt voor, maar
bij lange na niet zo vaak als bij mijn muzieklessen.
Voor taal en rekenen geldt al veel langer de overtuiging dat leren lezen,
schrijven en optellen ‘gewoon’ bij de opvoeding hoort. Iedereen be-
grijpt dat je geen Harry Mulisch hoeft te zijn om het privilege te verdie-
nen hierin onderwezen te worden. Het hoort bij het dagelijks leven, al
is het alleen al om een boodschappenlijstje te kunnen maken.
Alfabetisering is in de eenentwintigste eeuw een algemeen geaccep-
teerd ‘recht van het kind’. Er is anno nu geen politicus die het in zijn
hoofd haalt bij tegenvallende financiële resultaten de basisscholen weg
te bezuinigen. Of die zou besluiten terug te gaan naar de regeling van
vóór de tijd van de onderwijswet van 1806.
Toen was het de normaalste zaak van de wereld dat slechts een klein,
geprivilegieerd deel van de Nederlandse bevolking toegang had tot

 onderwijs. Net zo gewoon en maatschappelijk geaccepteerd als het
 vandaag de dag is dat enige vorm van regulier muziekonderwijs voor -
behouden is aan een elite. In cijfers: gemiddeld maar vijf procent van
alle Nederlanders.Wij praten dat goed met de redenering dat ‘er nu 
 eenmaal niet in iedereen een Mozart of een Jussen schuilt’. Zo sussen
we ons geweten door het instandhouden van het idee dat kunstonder-
wijs in een ivoren toren thuishoort. 

Maar er is verandering op til.

Door allerlei initiatieven uit het kunstveld zowel als uit politieke en
 intellectuele hoek wordt de roep om drempelverlaging bij kunstbeleving
en -educatie luider en luider. 
De discussie over de verdeling van subsidies en wie ermee bereikt moet
worden zwelt aan. 
Een mooie ontwikkeling. Maar één die wel vraagt om een totaal nieuwe
aanpak en inrichting van kunstaanbod en -onderwijs. 

Wat muziekeducatie betreft is de stichting Leerorkest steeds op zoek
naar methodieken waarmee jonge musici in grotere aantallen en nog
beter bereikt kunnen worden. De individuele aanpak van één docent
op één leerling is doeltreffend maar niet meer geschikt voor een groot-
schalige beweging van muzikalisering.
Net als in vorige eeuwen bij het basisonderwijs moeten er nieuwe
 methodieken ontwikkeld worden die muziekeducatie aan grotere
 groepen mogelijk maakt. 
Bij de introductie van het Leerorkest in de Bijlmer had ik met mijn colle-
ga’s een droom voor ogen: we wilden deze prachtige kinderen dezelfde
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kans geven een instrument te
leren bespelen, van muziek te
leren genieten, als hun leeftijd-
genootjes uit Amsterdam Zuid. 
Hoe weinig (of in elk geval: niet
voldoende) waren we ons er toen
van bewust dat instrumentaal
lesgeven op basisscholen, in
groepsverband, met samenspel als
uitgangs- punt, een wel heel andere
‘tak van sport’ was dan we  gewend
waren... met onze goedgeoutilleerde les-
kamertjes, in de beschermde omgeving van
een muziekschool...

Door de jaren heen, door schade en schande en met de onver-
moeibare inzet van tientallen docenten en didactisch experts, is het ons
gelukt het Leerorkest concept tot een succes te maken. Met veel na -
volging binnen zowel als buiten Amsterdam.
Er is onvoorstelbaar hard, zorgvuldig en door velen gewerkt, ontwik-
keld, om de Leerorkestmethodiek zo ver te brengen dat iets hiervan in
dit handboek met u gedeeld kan worden. 

Maar we zijn er bij lange na nog niet. Zowel binnen als buiten het Leer-
orkest valt nog een wereld te winnen aan didactische ontwikkeling waar
het gaat om groepsdidactiek van instrumentaal muziekonderwijs. 
In de paar jaar dat we met het Leerorkest bezig zijn zien we duidelijk dat
de leerlingen telkens beter worden en meer leren. Naar mijn inschatting
komt dat niet zozeer doordat we steeds ‘getalenteerdere’ leerlingen
 tegenkomen, maar omdat docenten en didactische materialen steeds
beter worden. 
Ik durf te wedden dat we nog niet eens op de helft zijn van wat mogelijk

is op dit gebied. Er is nog veel
te leren. Daarom hebben het
Expertisecentrum Leerorkest,
Ikei (SKVR) en MIK (EDU-ART
en KCG) de handen ineen gesla-

gen in het landelijk kenniscen-
trum voor instrumentale  muziek -

educatie in de klas (www.orkestin-
deklas.nl). Dit is een platform waar

voortdurend kennis op dit gebied
 uitgewisseld kan worden. 

Het doet ons muziekonderwijzers deugd te
zien dat er zo veel gebeurd op het gebied van

deelname in- en promotie van muziekeducatie in Neder-
land. Zo  leveren het Fonds voor de Cultuurparticipatie (met haar

regeling ‘Muziek in Ieder Kind’) en FCP, Kunstfactor en Muziekcentrum
Nederland tesamen (met ‘Muziek Telt!’) een  belangrijke bijdrage aan
de discussie over participatie, en over de sociale betekenis van muziek -
educatie  in Nederland. 

In het bijzonder wil ik hier ook HKH prinses Máxima der Nederlanden
noemen en bedanken, die met haar programma Kinderen maken muziek –
mede geïnspireerd op initiatieven als El Sistema, Ieder Kind een Instru-
ment en het Leerorkest – warmte en waardering brengt in de discussie
over het recht van ieder kind op muziekeducatie. Zo komt de verwezen-
lijking van onze gezamenlijke droom weer een stapje dichterbij. De
droom waarin ieder kind, ongeacht afkomst, recht heeft op leren
 musiceren. Gewoon: omdat muziek voor iedereen is!

Marco de Souza
Directeur/artistiek leider Leerorkest
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Inleiding

Het handboek wil een eerste kennismaking zijn voor elke docent of
 muziekschool die een Leerorkest wil starten. Met dit handboek krijgt u
een indruk van wat er in de afgelopen jaren op didactisch en methodisch
gebied is ontwikkeld binnen het Leerorkest in Amsterdam Zuidoost
(De Bijlmer), de bakermat van het Leerorkestconcept. 
De inhoud is ontstaan vanuit de ervaringen van de docenten. Deze vormt
de  ruggengraat van het handboek. Hieraan hebben experts hun aanvul-
lingen toe gevoegd. 

Belangrijk onderdeel van dit boek is de website (� website). Hier vindt
u per  onderwerp clips uit lessen, voorbeelden van diverse werkvormen
en de meest  recente lesmaterialen. Deze website wordt regelmatig
 aangevuld met nieuw beelden en materialen. 

In het eerste hoofdstuk krijgt u inzicht in het Leerorkestconcept en wat
er voor een muziekdocent bij komt kijken om les te geven binnen het
Leerorkest. Hoofdstuk twee geeft extra handvatten voor pedagogisch
handelen met behulp van het Leerorkest-beloningssysteem. Dit aspect
wordt in hoofdstuk drie verder  uitgewerkt voor de kinderen die speciale
aandacht nodig hebben. Met dank aan Heleen Gerretsen voor het
 samenstellen van dit deel. Zij is gespecialiseerd in het lesgeven aan
 anders-lerenden. 

Er hebben vele handen aan gewerkt. Graag willen we iedereen daarvoor
hartelijk danken. Om te beginnen natuurlijk alle docenten van het Leer -
orkest. Daarnaast met name Silje Austdahl en Leonora Zurwerra voor
hun muziekpedagogische input met belangrijke aanvullingen van Her-
mien Rondeel  en Ernest Dobber. Verder onze belangrijke onderwijs -

partners, met name Marijke van Amersfoort, directeur Basisschool
 Samen- spel en de SOVO-groep (Sociale  Vormingsgroep Vreedzame
School). 

Experts hebben over schouders meegekeken zoals Leo Aussems (Cod-
arts,  Conservatorium van Rotterdam), Michel Hogenes (Gehrels Muziek-
educatie, Haagse Hogeschool Onderwijskunde), Frans Haverkort (ArtEZ,
Conservatorium van Arnhem en o.a. co-auteur ‘Muziek moet je doen’),
Hans van de Veerdonk  (Conservatorium van Amsterdam), Iris de Boer
(IKEI, Ieder kind een Instrument, Rotterdam). 

Zonder hen was dit handboek niet mogelijk geweest.

Tot slot wensen we u veel leesplezier en hopen we dat deze informatie
u op ideeën zal brengen en zal helpen bij de opzet van een nieuw Leer-
orkest.

Leerorkest Amsterdam
Martje Diemer
Otto de Jong
Angenieta de Bie

� website verwijst in deze uitgave naar 
www.orkestindeklas.nl/handboek.



1 Het Leerorkest

1.1 Doel 

Het Leerorkest wil alle kinderen de kans geven een muziekinstrument
te leren spelen en samenspeelervaring op te doen in orkestverband.
Daartoe biedt het kinderen onder schooltijd een basisopleiding muziek
die gericht is op samenspel. Het uitgangspunt is om al na een paar weken
les samen te gaan spelen in symfonisch verband. 

1.2 Onderwijsvisie 

Het Leerorkest is een instrumentaal programma met orkestspel als mid-
del en biedt ieder kind vanaf groep 5 gedurende vier lesjaren instrumen-
tale en muzikale ontwikkeling. Ieder kind van groep 5 tot en met groep
8 ervaart het plezier in het samenspelen in een orkest.
De lesonderdelen die nodig zijn voor deze integrale basisopleiding zijn: 
� Omgang met instrumenten.
� Instrumentale ontwikkeling en instructie. 
� Zelf gekozen materialen: speelstukken, liedjes, spelletjes uit be-

staande  methoden of boeken.
� Zelf ontwikkelde lesactiviteiten: duo-opdrachten zoals improvise-

ren,  componeren, oefenen van een stuk, oefenen van ritme, puls-
gevoel,  toonhoogte en techniek. 

� Zingen (leerorkestliedjes, nieuwe liedjes, instructieliedjes).
� Oefenen orkestpartijen + aanleren notenschrift.
� Gehoortraining. 
Zie afbeelding Vademecum Leerorkest, hierboven.

1.3 Methode Leerorkest

Er is een speciale Leerorkestmethode ontwikkeld en er worden orkest-
stukken op maat geschreven. Arrangeurs en componisten schrijven
 aansluitend bij de mogelijkheden van de kinderen uitdagende orkest-
partijen. Zo is de afstemming in de instrumentale lessen op de
 orkestpartijen optimaal. Zie docentendeel � website.
Het Leerorkest hanteert een brede groepslesmethodiek, bestaande uit
instrumentaal onderwijs, zingen en oefenen van orkestpartijen. Zie
 Vademecum Leerorkest. Samen vormen deze onderdelen een integrale
basisopleiding Muziek. De methodiek maakt gebruik van schoolmuziek-
werkvormen en speelt in op nieuwe landelijke ontwikkelingen in muziek-
educatie. 

1.4 Organisatie Leerorkest

De opzet van het Leerorkest bestaat uit instrumentale lessen, deelrepe-
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Het Leerorkest is een instrumentaal 
project met orkestspel als middel.
Hoofddoel van de lessen binnen 
het Leerorkest is algemene muzikale 
vorming op het eigen instrument 
ten behoeve van orkestspel.

Bij een lesvoorbereiding is aandacht voor:
– het van te voren kiezen van het lesdoel (kern);
– voorbereidende oefeningen (warming-up);
– prettige afsluiting.

In iedere les komen aan bod:
1. instrumentale ontwikkeling;
2. omgang met instrument; 
3. zingen (Leerorkestliedjes, nieuwe liedjes, 

instructieliedjes);
4. oefenen orkestpartijen + aanleren notenschrift;
5. gehoortraining + luistervragen.

V
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Warming-up ca. 20 min.
– Muzikale concentratieoefeningen, 

gehoortraining e.d.– Zingen (en bewegen).– Omgang instrument.– Voorbereidende oefeningen 
voor moeilijkheden in de orkestpartijen of nieuw aan te leren instrumentale technieken.
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– Herhalen oude liedjes/orkestpartijen/spelletjes.– Opgeven huiswerk / uitdelen werkbladen.– Omgang instrument bij opruimen.

Kern
ca. 20 m

in.

– Aanbieden nieuwe stof op verschillende manieren: 

zingend, auditief, met grafische notatie, mbv. notenschrift, etc.

– Oefenen nieuwe stof, orkestpartijen staan centraal.

– Eigen methode wordt ingezet ter ondersteuning van Leerorkestdoelen.
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tities (voor alle blazers plus slagwerk of alle strijkers plus harp) en grote
orkestrepetities met ongeveer honderd kinderen. Bij de instrumentale
lessen bestaan de groepen uit zes tot acht kinderen. Ze krijgen vier jaar
lang les op hetzelfde instrument (van groep 5 tot en met 8). Doorstro-
ming naar de muziekschool is uiteraard op elk moment mogelijk.
In groep 5 maken de kinderen kennis met het fenomeen orkest en
met de verschillende instrumenten. Uiteindelijk kiezen ze een eigen
 instrument. Het programma voor groep 5 ziet er als volgt uit:

� Bezoek aan een orkestrepetitie van het NedPhO.
� Een aantal keuzelessen op alle veertien instrumenten van een sym-

fonieorkest (vier verschillende houtinstrumenten, vier verschillende
koperinstrumenten, vier verschillende strijkinstrumenten, harp en
slagwerk). Zie keuzeles harp � website.

� Definitieve indeling en les in eigen instrumentgroep.
� Eerste orkestrepetitie in januari.

Voor de groepen 6 tot en met 8 starten de deel- en orkestre-
petities in oktober. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen bo-
vendien hun instrument mee naar huis om ook thuis te
kunnen spelen. Ze krijgen gerichte werkbladen met tips
en oefenmateriaal mee. Een beloningsysteem stimuleert
de kinderen om thuis te oefenen. Zie de aparte uitgave
Beloningssysteem Leerorkest.

1.5 Samenwerking met 
leerkrachten en ouders

Op de basisschool staan ongeveer honderd muziek -
instrumenten en wekelijks komen er veertien muziek-
docenten lesgeven. Met het Leerorkest haalt een
basisschool een muziekschool in huis. Een intensieve

 samenwerking met de basisschool is belangrijk. Leerkrachten begelei-
den bij gedragsproblemen, bij het uitlenen van de instrumenten en bij
het thuis oefenen. De leerkrachten wonen de instrumentale lessen bij
en herhalen delen van de lesstof in de klas. De muziekdocenten van het
Leerorkest sluiten aan bij de omgangsregels van de school, zoals aan-
spreken met meester of juf en vinger opsteken als je iets wilt zeggen.
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2 Muziekdidactische 
competenties

Bij het Leerorkest geeft een docent les aan groepen van zes tot acht
 kinderen. De gebruikelijke manier van lesgeven in de privépraktijk of de
muziekschool is hierdoor niet meer mogelijk. Individuele activiteiten
kunnen niet meer. Juist gezamenlijke activiteiten zullen de kinderen
bezig en geïnteresseerd houden. De uitdaging voor het lesgeven bij het
Leerorkest ligt in het vertalen van individuele instructie naar groeps -
instructie. Een docent moet zorgen dat hij iedereen tegelijkertijd mee
krijgt. Docenten moeten werkvormen ontwikkelen die geschikt zijn voor
het werken met groepen. Een aantal vindt u hieronder. Er worden steeds
weer nieuwe werkvormen bedacht en uitgeprobeerd. Te vinden op
� website.

Behalve de centraal gegeven instrumentale instructie komen er ook
 andere lesactiviteiten aan bod, zoals zingen en bewegen. Voorbeelden
� website.

2.1 Basiswerkvormen

Belangrijk voor het centraal instrueren van een groep kinderen is de
positie die de docent inneemt in de groep. Ga zo zitten dat

 iedereen je goed kan zien en alle kinderen kunnen nadoen wat
je voordoet. Blijf zoveel mogelijk vanaf deze plek de hele groep
instrueren over wat er gedaan gaat worden. Je bent een soort
dirigent. 

Dan worden de eerste klanken gespeeld. Daarbij is het wederom
belangrijk dat alle kinderen meespelen, ook al is alles nog niet
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zoals het zijn moet, met bijvoorbeeld een verkeerde boventoon, dubbele
snaar of verkeerde knopjes ingedrukt. Als docent bied je het kader: je
zorgt dat duidelijk is wat er moet gebeuren en hoe lang het mag duren.
Na de eerste lessen, die ongetwijfeld nog niet mooi zullen klinken, zal
er door trial-and-error steeds meer verfijning in de klank komen.

Kinderen leren het snelst door te doen en willen ook graag iets te doen
hebben. Bedenk dat de kinderen slechts een uurtje per week kunnen
spelen en dus is elke speelminuut in de les voor hen goud waard. 

Tutti spelen
Het is belangrijk om dit ‘met z’n allen spelen’ goed te structureren. Als
docent  bepaal je wanneer er wordt begonnen en wanneer er wordt ge-
stopt. Kies vooraf een stopteken en oefen dit met de kinderen. Daarna
wordt het al gauw belangrijk om een puls toe te voegen aan de oefening.
Dit geeft structuur en maakt de oefening muzikaler, bijvoorbeeld afwis-
selend vier tellen blazen en vier tellen stil. In deze vier tellen kun je als
docent binnen de puls ritmisch een instructie geven: ‘En nu wat zachter’
of ‘Het kan wat lager’. 

Ook leuk is om een solo te laten spelen. Het mooie van werken met een
doorgaande puls is dat alle kinderen geconcentreerd blijven en de mu-
ziek alsmaar doorgaat. Als de kinderen moe worden, kun je afwisselend
met de ene en de  andere helft van de groep werken. Wissel dan wel om
de twee maten, zodat  iedereen bij de les blijft. Hierop zijn eindeloos
veel variaties mogelijk.

Aanleren van de juiste toon, streek en ritme 
Met voor- en naspelen kun je de kinderen de juiste toon of streek aan-
leren. Als docent speel je de juiste toon voor en de kinderen spelen deze
na. Dat kan  bijvoorbeeld op de volgende manier: 

Docent Leerlingen Docent Leerlingen Etc.

Blokje van 
één maat Maat 1 (4/4) Maat 2 Maat 3 Maat 4 Etc. 

Juiste toon Voorspelen Naspelen Voorspelen Naspelen Etc.

Plus wissel Voorspelen Naspelen Voorspelen Naspelen Etc.
groep A groep B

Plus eenvoudig
ritme 2 halven Naspelen Voorspelen Naspelen Etc.

Motief van 
2 tonen Toon 1, toon 2 Naspelen Voorspelen Naspelen Etc.

Andersom Toon 2, toon 1 Naspelen Voorspelen Naspelen Etc.

Variaties 
solo-tutti Tutti Kind 1 Tutti Kind 2 Etc.

Blokjes van 
2 maten Maat 1 en 2 Maat 3 en 4 Maat 5 en 6 Maat 7 en 8 Etc.

Lange toon Voorspelen Naspelen Voorspelen Naspelen Etc.

Ritme over 
2 maten Voorspelen Naspelen Voorspelen Naspelen Etc.

� Lastige passages vereenvoudigen, zodat toch iedereen mee kan doen.
� Leerlingen laten samenwerken. Dat werkt vooral goed voor de kinde-

ren uit groep 7 en 8: geef hen kleine duo-opdrachten, zoals het maken
van een improvisatie of een kleine compositie, het oefenen van een
orkestpartij enzovoort.

� Individuele leerlingen laten voorspelen en aan de rest van de groep
gerichte luistervragen stellen, bijvoorbeeld: Hoe vaak wordt de toon G
gespeeld? of Hoe vaak wordt pizzicato gespeeld? Laat leerlingen na
 afloop antwoorden. 

� Leerlingen elkaar laten helpen en dingen laten uitleggen en demon-
streren.

� Leerlingen in groepen indelen en om de beurt laten spelen of in canon
zoals een toonladder in parallelle tertsen.

� Het spelen op de instrumenten combineren met andere muzikale
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 activiteiten, zoals zingen, ritme- en bodypercussie en bewegen.
 Enkele leerlingen kunnen bijvoorbeeld zingen, anderen spelen en
weer anderen doen een bodypercussie als begeleiding of verzinnen
bewegingen die bij de muziek passen.

� Muziektheorie en kennis aanleren door spelletjes (zoals muziek -
termenmemory of muziekbingo).

Af en toe zul je individueel leerlingen moeten corrigeren, maar zelfs dat
kan op een manier waarbij de hele groep actief blijft. Je kunt leerlingen
bijvoorbeeld laten meespelen met een cd en individuele leerlingen waar
nodig helpen, terwijl de rest van de groep blijft doorspelen. Wanneer
de sfeer goed is, kan de groep betrokken worden bij aandacht aan
 individuele leerlingen. Zo kun je de groep vragen wat ze opvalt aan het
spel van een bepaalde leerling die een verkeerde houding heeft of
 verkeerde vingers gebruikt. De manier van vragen is hierbij belangrijk.
Door te vragen ‘Wat doet X anders?’ in plaats van ‘Wat doet X fout?’, zal
de betreffende leerling zich minder ‘fout’ voelen. 

2.2 Non-verbale werkvormen

Non-verbale werkvormen zijn nuttig bij het geven van instrumentale
groepslessen. Vaak is het duidelijk aangeven en voordoen zonder woor-
den effectiever dan veel woorden. De kinderen moeten bij andere lessen
al zo veel luisteren. Non-verbale instructie draagt bij aan de praktische
benadering die een muziekles vraagt. Vaak kom je daarmee sneller aan
het spelen toe. Enkele voorbeelden:
� Een manier om de groep stil en aandachtig te krijgen is om gewoon

te beginnen met spelen. De leerlingen kunnen luisteren of kunnen
meteen nadoen als ze gewend zijn aan die activiteit.

� Door grote (soms voor je gevoel overdreven) bewegingen te maken
bij het demonstreren van grepen en speelhouding kunnen de leerlingen
zien hoe het moet in plaats van naar een theoretische uitleg te

 moeten luisteren.
� Wijs aan wie mag spelen bij een speelstuk of orkestrepetitie. Je

hoeft dan niet je stem te verheffen. 
� Op gehoor spelen en aanleren door voor- en nadoen kan via simpele

aanwijzingen met gebaren in plaats van steeds uit te moeten leggen
wie gaat spelen. Zie filmvoorbeeld � website.

� Doe ook eens een stille les: niemand mag tijdens deze les praten,
ook de docent niet. Alle instructies zijn non-verbaal, dus door voor-
en nadoen. Iets vragen moet in gebarentaal. Wie toch iets zegt,
krijgt een streepje achter zijn naam op het bord. Degene met de
minste streepjes op het eind van de les krijgt een eervolle vermel-
ding. Zie filmvoorbeelden studieochtend � website.

2.3 Techniek in spelvorm

Om alle leerlingen zo goed mogelijk te betrekken bij het leren spelen
van een instrument, is het aan te raden zo veel mogelijk technische
 oefeningen in spelvorm aan te bieden. Door kinderen nieuwe kennis en
vaardigheden in spelvorm aan te leren, ervaren ze plezier in het leren.
Soms hebben ze niet door dat ze iets aan het leren zijn en heeft het
 gevoel van spelen de overhand.
In een groep zitten kinderen met verschillende leermotivatie en niveau
bij elkaar. Door te werken met spelvormen kunnen kinderen die om
wat voor reden dan ook niet zo gemotiveerd zijn of juist sneller leren,
 gemotiveerder raken en meer betrokken bij de les. Spelvormen dragen
bij tot samenwerking en groepsgevoel. Er zijn duizenden spelvormen
te bedenken. Zie voorbeelden � website.

2.4 Ritme aanleren

Ritmegevoel en ritmes uitvoeren, herkennen, lezen en opschrijven kan
geoefend worden los van het spelen op het instrument of juist door het
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spelen op het instrument. Er zijn verschillende manieren om met ritme
te werken: 

� Het beleven en ervaren van maatsoorten en puls kan door te bewe-
gen op de grote en kleine puls van de muziek en door het gelijktijdig
meetikken van de puls of door te bewegen in de ruimte. 

� Bodypercussie, lopen in de maat en zelf bewegingen verzinnen die
in het ritme passen zijn werkvormen om het ritmegevoel te ontwik-
kelen. 

� Ritmes naspelen of nazeggen op een lettergreep zoals ‘Ba’. Woorden
gebruiken als steuntekst, bijvoorbeeld: Ik ben Shammy, met mooie 
haren.

� Ritmische spreekteksten en canons zoals De Foodrap. � website.
� Lezen van ritmes met fruittekeningen. Zie lesbladen harp � website.
� Ritmespelletjes, zoals

� Luisterritmespel: het woordritme van een lied klappen, 
leerlingen raden welk lied en degene die het raadt, mag het 
volgende lied klappen.

� Lezen van ritmes met fruittekeningen.
Zie lesbladen harp � website.

� Ritmische dictees: korte ritmes noteren 
door grafische of echte notatie.

� Ritmisch spelletje: meer voorbeelden � website.

2.5 Zingen in de Leerorkestles

Bij het leren spelen van een instrument staat de ontwikkeling van het

gehoor centraal. Zingen leent zich hiervoor goed en het is bij het
 Leerorkest dan ook een vanzelfsprekend en vast onderdeel van de
 instrumentale les (zie Vademecum). Als de leerlingen kunnen zingen
wat ze spelen, zullen ze sneller leren intoneren en zuiver spelen. En
 daarnaast is zingen de snelste en eenvoudigste manier om muziek te
maken. Zingen kunnen we op een heel natuurlijke manier meenemen
in de Leerorkestles. Het geven van instructie bijvoorbeeld kan ook
in de vorm van een liedje. Dit is zelfs nog leuker ook. 

En het opruimen van de instrumenten wordt nog leuker als erbij wordt
gezongen. Bijvoorbeeld over een trompet die naar bed gaat. Je hoeft
kinderen niet meer te vragen de trompet in te pakken, je zet gewoon dit
liedje in. Na twee lessen is het een standaardritueel.



Meer functionele liedjes � website.
Maar er kan nog veel meer in de Leerorkestles. Zo kunnen kinderen
de notennamen zingen ter voorbereiding van het lezen en spelen van
een partij. Of ze kunnen de losse snaren of motiefjes op toonhoogte
 nazingen. Een deel van de groep zingt en een deel speelt. Je kunt ook
een deel van het lied laten zingen en een deel laten spelen, zoals Old
MacDonald: ‘hia hia ho’ wordt gespeeld en de rest gezongen. In de
 warming-up kunnen we liedjes zingen met beweging of bodypercussie
combineren. Voor meer ideeën � website. 

2.6 Werken met notatie 

Volgens recente theorieën (onder andere Gordon 1997) leert een kind
muziek in dezelfde volgorde als waarin het een taal leert. Pas na veel
 luisteren naar de taal, uitproberen en experimenteren met geluiden en
praten, komen het lezen en schrijven aan bod. In het begin is spelen op
gehoor daarom een goede werkvorm, totdat de kinderen hun instrument
en de verschillende klanken een beetje hebben leren kennen. Daarna
kunnen we al gauw beginnen met het laten meelopen van notatie. 
Een voordeel van werken op het gehoor is dat de kinderen goed naar je
kunnen blijven kijken en ze maar één moeilijke opgave tegelijkertijd heb-
ben. Je kunt veel met ze spelen door voor- en naspelen. Ook is groeps-
improvisatie gemakkelijker toe te passen. Behalve voor beginners kan

spelen op gehoor goed gebruikt worden ter afwisseling van het lezen
van echte notatie. 
Werkend met het notenschrift kunnen de kinderen uiteindelijk langere
stukken aan. Daarnaast geeft het kunnen lezen van noten de kinderen
in de toekomst meer ontwikkelingskansen. 
Beide werkvormen – spelen op gehoor en werken met notatie – worden
in de  Leerorkestles gebruikt. Een vooroefening voor het aanleren van
het notenschrift is het notatiespel De Toontrap.

De Toontrap
Zodra de leerlingen drie of meer tonen kunnen spelen, kun je beginnen
met de toontrap. De traptekening helpt om van laag naar hoog of vice
versa te visualiseren. Kinderen worden zich zo bewust van de koppeling
tussen hoog en laag en een visuele weergave ervan op papier. Bij vijf
tonen is de c is de eerste en de g de laatste. De trap is nog leeg en samen
vullen we de naam van de tonen in en de bijbehorende greep op het
 instrument. De strijkers kunnen de trap met vier treden doen voor elke
losse snaar een trede. 

Oefeningen met de toontrap
� Toontrap omhoog en omlaag zingen (op notennamen) en meewijzen, 
� Docent speelt en leerlingen wijzen op de trap mee, 
� Docent speelt en kinderen

playbacken op hun instru-
menten, 

� Spelen en playbacken af-
wisselen, de docent heeft
een staaf met 2 verschil-
lende einden, als hij met
het rode einde wijst spelen
de kinderen, als hij met het
blauwe einde wijst, moe-
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ten ze playbacken, 
� Stop-spel: de docent speelt de toontrap omhoog en stopt op een

traptrede. Wie het goed raadt, mag nu zelf voorspelen en ergens
 stoppen, 

� Voor- en naspelen per trede, in een cadans, duidelijk voorspelen.
Meer voorbeelden van het aanleren van het notenschrift � website.

Grafische notatie
Gebruik maken van grafische notatie kan een goede overgang zijn tussen
op gehoor spelen en leren spelen van echte notatie. Met grafische
 notatie kunnen toonhoogten, notenwaarden enzovoort goed worden
weergegeven. Leerlingen kunnen die notatie ook gemakkelijk zelf
 verzinnen, er zijn geen vaste regels voor grafische notatie. Ze kunnen
sneller aan de slag met het noteren van speelstukken of zelf eigen
 composities maken als ze grafische notatie gebruiken. 

Trompet/bariton grafische partij van de Olifantenmars:

Voor meer voorbeelden � website. 
Notenschrift- en andere theorieopdrachten zijn in de les ook in een
goede afwisseling met het spelen op de instrumenten. 

13



2.7 Omgaan met niveauverschillen

In een groep heb je te maken met leerlingen met verschillende achter-
gronden, voorkennis van muziek, muzikale vaardigheden en talenten.
Sommige kinderen hebben van huis uit al veel gedaan aan muziek of
 zitten op muziekles, anderen zijn nauwelijks in aanraking met muziek
 geweest. Al vanaf het begin, maar vooral na verloop van tijd krijg je
dus te maken met niveauverschillen in de groep. We geven je een aantal
suggesties voor hoe je hiermee om kunt gaan.

Je kunt snelle leerlingen laten voorspelen of demonstreren in plaats van
dit zelf te doen. Dit is vaak zelfs efficiënter, omdat kinderen vaak beter
leren van elkaar. Ook kun je vlotte leerlingen andere leerlingen laten
 helpen. Differentiatie is heel gebruikelijk in het onderwijs om niveau-
verschillen op te vangen. In de muziekles kun je dit ook toepassen. Geef
de leerlingen verschillende opdrachten, zoals in duo’s oefenen van een
partij, een theoretische quiz doen of een lesblad invullen.
De eenvoudigste manier van differentiatie is om enkele partijen te
 vereenvoudigen, met bijvoorbeeld minder toonwisselingen of slechts
alleen de grondtoon. Voor de meer gevorderde leerlingen kun je juist
extra moeilijke partijen maken of hen de soli laten spelen. 

Een andere optie is om voldoende lesactiviteiten aan te bieden waarbij
het individuele niveau van de leerling niet zo veel uitmaakt, zoals
zingen, bodypercussie, improvisaties, composities, spelletjes en
voorspelen.

2.8 Improvisatie 

Improviseren kan met beginners en met gevorderden. Het is een
prettige manier om de mogelijkheden van een instrument te ont-
dekken. Verder is het een goede werkvorm om de cohesie in de

groep te bevorderen. Leerlingen leren door improviseren naar elkaar
te luisteren, creativiteit te ontwikkelen en zelfvertrouwen te krijgen.
Improviseren kan vrij, experimenterend of in vaste vormen gebeuren.
Om improvisatie goed te laten verlopen, is het belangrijk dat er duide-
lijke regels zijn. Ideeën voor groepsimprovisatie � website. 

2.9 Compositie 

Beginners, die nog geen echte notatie kunnen lezen en schrijven, kunnen
vanuit improvisatie korte composities bedenken en deze grafisch
noteren. Elk kind kan daarbij zijn eigen symbolen bedenken, zolang het
zelf maar weet hoe deze gespeeld moeten worden. Als het doel is
dat de hele groep een stuk gaat spelen, moeten er wel afgesproken
 symbolen gebruikt worden. Een andere mogelijkheid is dat de leerling/
componist zijn stuk uitlegt en voorspeelt. 

Bij een compositieopdracht kun je vooraf een uitgangspunt afspreken,
bijvoorbeeld welke tonen dan wel noten precies moeten worden
 gebruikt. Geheel vrije opdrachten zijn ook mogelijk. Componeren kan
ook in duo’s gebeuren en als huiswerkopdracht fungeren. Als je een
 compositieopdracht geeft, bekijk en beluister dan ook het resultaat.
Dan voelt het kind dat zijn werk de moeite waard is. Wanneer de kinde-

ren echte notatie begrijpen, kunnen de compositie -
opdrachten op notenschrift worden gemaakt. Dit

helpt de kinderen ook met het sneller begrijpen en
lezen van het notenschrift. 
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3 Pedagogische competenties 

3.1 Groepsmanagement en groepsdynamiek

Goeddraaiende groep
De lesgroepen bestaat uit ongeveer zes tot acht kinderen. Elke actie is
een groepsgebeuren. We geven je in deze paragraaf aanwijzingen om
de groep goed te laten functioneren. Als docent ben je de dirigent van
de groep. Je laat centraal zien en horen wat er gaat gebeuren. De kinde-
ren spelen zo veel mogelijk tijdens de les en ook zo veel mogelijk samen.
Dit kan met voor- en naspelen op gehoor, estafettespel, noot-doorge-
ven, solo-tutti-spel enzovoort. Bied technische oefeningen bij voorkeur
in spelvorm aan.

Probeer niveauverschillen muzikaal op te lossen. Het is zaak iedereen op
eigen niveau uit te dagen, dus bedenk van tevoren speciale opdrachten
voor achterblijvers en voorlopers. Door zo veel mogelijk non-verbale in-
structie te geven blijft het accent liggen op het doen en muziek maken.
Door het gebruik van zo veel mogelijk afwisselende werkvormen houdt
de les een hoog tempo. 

Orde houden
Een docent die groepslessen geeft, moet af en toe streng kunnen
 optreden. Maar orde houden betekent niet per se de hele tijd streng
zijn. Duidelijkheid en consequent gebruik van afgesproken gedrags -
regels werkt het beste. Zie film harplesfilm op de website.
Een docent moet de groep als geheel benaderen, maar ook de individu-
ele  kinderen zien. Met een positieve en respectvolle houding ontvang
je van de  kinderen respect terug. Zie alle kinderen als gelijkwaardig en
laat zien dat je  iedere leerling even belangrijk vindt en dat je geen waar-

neembare voorkeuren hebt. Het is belangrijk
om niet alleen de leerlingen de beurt te geven
die toch wel hun vinger opsteken. 

Groepssfeer en motivatie 
‘Groepsgevoel’ kun je stimuleren door activi-
teiten te verzinnen waarbij kinderen moeten
samenwerken. Doel hiervan is om elkaar te leren
kennen in een andere setting, namelijk de muziek-
les. Door kinderen met het gewenste gedrag  complimentjes te geven
kun je het groepsgedrag sturen. Complimenten zijn  belangrijk voor het
zelfvertrouwen van een kind of groep. Geef ze vooral ook nadat je een
kind of groep terecht hebt gewezen. Benoem dan vooral wat goed gaat.
Zie Beloningssysteem Leerorkest.

3.2 Organisatie van de les 

Voorbereiding
Door van tevoren na te denken over organisatie van je les voorkom je on-
prettige situaties en creëer je meer rust voor jezelf en voor de kinderen.
Zorg ervoor dat je alle bladmuziek op orde bij je hebt, het lokaal goed
ingericht is en de  instrumenten gestemd zijn voordat de les begint! 
Een vaste opstelling van de kinderen vinden veel docenten prettig;
die draagt bij aan regelmaat en duidelijkheid voor de kinderen. Zorg dat
je je leerlingen allemaal kunt aankijken en in de gaten houden.

Houd bij je lesplanning rekening met uitpakken, schoonmaken en oprui-
men van de instrumenten. Denk van tevoren na over een goede variatie
in lesactiviteiten en werkvormen. Een ideale les heeft een hoog tempo
en de werkvormen wisselen elkaar goed af. Zorg er ook voor dat je niet
te veel wilt in een les: Beter één ding goed leren dan veel dingen half.
En dat ene ding kun je op veel verschillende  manieren aanleren. 

Een ideale les heeft een hoog 
tempo en de werk-
vormen wisselen elkaar goed af



Het digitale schoolbord
In veel klaslokalen is tegenwoordig een digitaal schoolbord aanwezig.
Deze kun je ook goed gebruiken voor de muziekles. In principe werkt
dit schoolbord  hetzelfde als een beamer. Als je een pdf-bestand van de
muziekboekjes op een memorystick meeneemt of inlogt op de website
van het Leerorkest, kun je het lesmateriaal op het bord projecteren. De
kinderen kunnen dan vanaf het schoolbord lezen, waardoor er geen
gedoe meer is met muziekstandaards en je alle  kinderen tegelijkertijd
kunt aanwijzen waar ze zijn. De meespeelcd's of mp3-bestanden zijn ook
af te spelen op het digitale schoolbord. Ook is het mogelijk om iets te
laten zien op internet (zoals Youtube) of om je eigen laptop aan te  sluiten
op het digitale schoolbord. 

3.3 Omgangsregels & ideale lesopbouw

Voor het geven van instrumentale lessen aan grote groepen kinderen
gelden de volgende voorwaarden: 

Rust Luisteren naar de docent
Optimale concentratie Luisteren naar elkaar

Voor de muzieklessen hanteren we dezelfde omgangs regels als op de
basisschool, het Leerorkest is immers te gast op de basisschool. Boven-
dien geeft dat leerlingen rust en houvast. Ook de school vindt het fijn
als we  dezelfde omgangregels hanteren.

Maak de regels vanaf het begin, in de eerste les al, duidelijk en hanteer ze
consequent. Wijs er zo nodig meermaals op en herhaal ze in de daarop -
volgende lessen even kort. Eventueel kun je de regels opschrijven en met
een diagram uitbeelden en in het lokaal ophangen. Pas nadat voorwaarden
en regels duidelijk zijn, kun je je eigen sfeer en cultuur scheppen.

Concentratie
Om een goede concentratie te creëren zijn de volgende regels belang-
rijk:

� De docent is ruim voor aanvang van de les aanwezig en heeft de instru-
menten gereed voor gebruik.

� De kinderen komen één voor één binnen en groeten de docent.
� Kinderen steken hun vinger op als ze iets willen vragen.
� Rennen door het lokaal mag niet, mede gezien het dure instrumenta-

rium.
� Als de docent praat, luisteren de kinderen.
� Tijdens de les mogen de kinderen niet onderling praten, tenzij de

docent daarom vraagt.
� De docenten hebben onderling een stilteteken afgesproken. Dit teken

(hand omhoog) wordt gebruikt tijdens muzieklessen én tijdens orkest-
repetities.

� Tijdens de les zitten de kinderen op een vaste plek. De docent bepaalt
wie waar zit (bijvoorbeeld in een halve cirkel). Let erop dat de kinderen
genoeg ruimte hebben om te spelen en dat iedereen de docent goed
kan zien. Zorg voor een veilige plek voor de instrumenten en koffers.

� Leerlingen mogen alleen naar het toilet als ze toestemming vragen en
dan slechts één leerling tegelijk.

� Als een leerling zich niet weet te gedragen, handelen docenten
 volgens de afspraken die daarover met de school zijn gemaakt.

� De docent ruimt in zijn lesvoorbereiding tijd in voor het zorgvuldig
(leren) opruimen van de instrumenten.

� Aan het eind van de les gaan de kinderen één voor één weg en groet
de docent ieder kind. Hierbij is het maken van oogcontact belangrijk.

Lesopbouw
Het is belangrijk om vanaf het begin van de les stilte te eisen, anders
werkt wat je verder doet niet. Kinderen kun je hierop individueel,
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 duidelijk en streng aanspreken. Het helpt om een vast
ritueel te maken van het begin van de les, zodat de
 kinderen weten wanneer de les echt begint. 
Voor de eerste lessen is een naamspelletje een bruik-
baar onderdeel van de warming-up en om kennis met
elkaar te maken. Het is belangrijk om meteen in het
begin een goede sfeer te creëren en te zorgen dat kinderen
zich veilig voelen in de groep. Zie voor het naamspelletje �
website.

Kinderen houden van regelmaat. Ze weten dan wat er van ze verwacht
wordt en wat ze kunnen verwachten van de les. Een vaste lesopbouw is
daarom aan te raden, Kinderen weten dan waar ze aan toe zijn en kunnen
uitkijken naar activiteiten die ze leuk vinden, zoals het spelen van stuk-
ken die ze al goed kennen aan het eind van de les. 
Een ideale lesopbouw bestaat globaal uit een warming-up, een leskern
en de afronding.  Voor lessjabloon � website en hier afgebeeld.

Warming-up
De warming-up is bedoeld om de kinderen fysiek en mentaal voor te
 bereiden en warm te maken voor de leskern. Ze kan bestaan uit her -
halingen van de vorige les én uit nieuwe oefeningen die een opstapje
zijn voor de leskern. Zoals het ervaren van toonsoorten en maatsoorten
die aan bod zullen komen of moeilijke delen uit stukken die ze later gaan
leren. Als deze in de warming-up alvast speels worden geoefend, zullen
kinderen ze later in de les sneller oppikken. Ook kun je in de warming-
up observeren wat de leerlingen nog of al weten en kunnen. 

Besteed in het begin van de les, vooral bij de groepen 5, even tijd aan de
 vorige les: wie weet of wie kan nog... afspraken over stilte, houding, omgang
met instrument? Niet alleen brengt dit het kind naar een vertrouwd start-
punt, waarbij nieuwe stof  gretiger wordt opgenomen, het biedt bovendien
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de docent telkens de gelegenheid om potentiële
achterblijvers even extra aandacht te geven 
bij het begin van de les. Daardoor voorkom je
ontmoediging en voortijdig afhaken.  

Leskern
Dit onderdeel neemt de meeste tijd in beslag.
Hierin introduceer en oefen je nieuwe kennis en
vaardigheden en relateer je deze aan oude kennis.
Afwisseling in werkvormen helpt de kinderen gefocust te blijven op de
les en houdt ook meer kinderen bij de les. Ieder kind heeft tenslotte een
andere, voor hem optimale manier van leren. 

Afronding
Dit gedeelte herhaalt de inhoud van de les. Het is leuk voor de kinderen
om de les te eindigen met iets wat ze kunnen of leuk vinden. Het laatste
gedeelte van de les blijft dan vaak langer hangen. 

3.4 Groepsdidaktiek 

Instrumentaal lesgeven aan een groep kinderen vraagt een andere be-
nadering dan individuele instrumentale lessen. Als Leerorkestdocent
krijg je een groep van zes tot acht kinderen (afhankelijk van het instru-
ment) voor je neus. Dat is een gemengde groep kinderen met verschil-
lende achtergrond, muzikaal en sociaal. Meestal zitten de leerlingen
samen in de klas en kennen ze elkaar van te voren, maar soms heb je ook
te maken met een groep kinderen uit verschillende klassen of scholen.
Aandacht besteden aan kennismaken met elkaar kan dus nodig zijn. 

Het belangrijkste bij het geven van groepsles is om de hele groep zo veel
mogelijk bij alle lesactiviteiten te betrekken. De leerlingen leren niet
 alleen van jou als  docent, maar ook vaak veel en soms zelfs meer van
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 elkaar. Ze kunnen elkaar enorm motiveren als de sfeer in de groep goed
is – of juist demotiveren als er onderlinge problemen zijn. Het is belang-
rijk dat je de groep steeds als groep benadert. De leerlingen moeten het
gevoel krijgen dat ze allemaal evenveel waard zijn voor jou. Zorg dat je
ieder kind aandacht geeft en het gevoel geeft gezien te worden. 

3.5 Tips en trucs

Hoe instructies geven?
Praat zo weinig mogelijk en doe zoveel mogelijk dingen voor – zing,
speel en beweeg! Een muziekles van een uur is lang. Wees zuinig op je
woorden, anders horen de kinderen het toch niet meer en haalt het
de vaart uit de les. Instructies kunnen zoals gezegd ook non-verbaal
 gegeven worden (zie paragraaf 2.2). 
Leg niet te veel van tevoren uit, laat de leerlingen het zelf ontdekken.
Dat is goed voor de aandacht, vooral omdat op deze manier het verras-
singseffect groot is. Bovendien onthouden ze dingen beter wanneer
ze deze zelf ontdekt hebben.
Als je toch instructies geeft, zorg dan dat je duidelijk bent. Drie maal
hetzelfde zeggen in andere woorden is soms nodig. Zorg dat alle kinde-
ren weten wat de  bedoeling is.

Hoe concentratie te bevorderen?
Concentratie bij de leerlingen creëer je onder meer door goede afwis-
seling in lesactiviteiten. Een activiteit die veel concentratie vraagt, zou
afgewisseld moeten worden met eentje die makkelijker is, zoals spelen
van stukken die ze al goed kennen of een spelletje. Andere goede vari-
aties zijn stilzitten versus bewegen, luisteren versus zelf spelen, zingen
versus spelen enzovoort. 

Concentratie komt er niet altijd vanzelf, soms moet de docent de groep
erbij helpen. Een drukke groep of een groep die net na de pauze les
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krijgt, moet eerst even tot rust komen alvorens zich te kunnen concen-
treren. 
Ook met de ogen dicht werken kan helpen: de leerlingen leren iets
nieuws door echt te luisteren in plaats van te zien.
Zorg er ten slotte voor dat je altijd een tweede of derde opdracht achter
de hand hebt, voor als alles anders loopt dan gedacht.

Hoe het juiste leergedrag en motivatie te bevorderen?
We willen dat de kinderen goed gedrag vertonen, zelf verantwoorde-
lijkheid nemen voor het leren en een positieve houding laten zien tijdens
de lessen. Dit is niet altijd vanzelfsprekend aanwezig bij alle kinderen.
Door complimentjes te geven kun je als docent laten zien wat je goed
vindt en wat niet. Ongewenst gedrag kun je soms negeren, maar soms
moet je er ook iets over zeggen. Maak duidelijke afspraken en regels
voor de lessen. Deze regels kun je samen met de leerlingen opstellen.

De ouders spelen ook een grote rol bij het motiveren van hun kinderen.
Als de ouders laten zien dat ze waarderen wat hun kinderen doen, zullen
deze zich trots voelen. Binnen het Leerorkest zijn er veel stimulerende
momenten: het instrument mee naar huis nemen, de eerste orkestrepe-
titie, concerten. Maar soms zijn deze momenten niet genoeg om de kin-
deren te motiveren. Een beloningssysteem kan dan helpen. Zie het
Beloningssysteem.

Werken met niveauverschillen 
Het lastige aan werken met verschillende niveaus is dat je je als docent
in een constante spagaat bevindt. Het ene kind kan niet genoeg bege-
leiding krijgen, het andere kind verveelt zich. Hier wat tips om het voor
elk kind interessant te houden:
Geef de trage leerlingen iets makkelijkers te doen dan de anderen, zodat
ze toch kunnen meespelen, bijvoorbeeld een grondtoon meespelen in
het hele stuk of juist de kwint. Ook is het mogelijk om de trage kinderen
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de eenvoudigste stukjes te geven en de anderen de moeilijkere.
De  muziek gaat wel steeds door, dus iedereen moet opletten wanneer
hij aan de beurt is.
Maak subgroepjes van kinderen met verschillende niveaus. Zo kunnen
ze elkaar helpen tijdens het doen van oefeningen.

Laat kinderen meespelen met een cd. Individuele correctie en instructie
is dan mogelijk, omdat je je als docent kunt richten op ieder afzonderlijk
kind. Je kunt de cd-speler bijvoorbeeld op repeat zetten en het stukje
zes keer spelen.
De gevorderde leerling kan gaan octaveren of een tweede stem spe-
len. De docent moet eventueel de partijen of stukjes individueel
aanpassen en makkelijker of moeilijker maken, zodat elk kind
aan zijn trekken komt.

3.6 Omgang met onrustige groepen

Hier enkele tips van docenten >

Docente Rosanne:
‘Fluisterend 

opdrachten geven 
(betere concentratie, 

trekt aandacht, 
kinderen luisteren

beter.) ‘

Viooldocente 
Roos: 

‘Een stille les geven: niemand
mag praten tijdens de hele les, ook

de docent niet. Alle instructies  worden
non-verbaal gegeven, dus voor- en na-

doen. Als iemand iets wil vragen, moet dat
in gebarentaal. Als iemand toch wat zegt,
krijgt hij een streepje achter zijn naam op

het bord. Degene met de minste
streepjes op het eind van de

les krijgt een eervolle
 vermelding.’

Hoorndocente
Willy: 

‘Als het te onrustig is om verder
te gaan met de les, begin dan

 gewoon zelf een leuk stukje muziek
te spelen. Vraag de kinderen wat ze

komen doen. Antwoord: leren spelen.
Wat doen jullie nu? Kletsen en keten:

dus wat gaan we nu weer doen:
leren spelen. Werkt goed

bij groep 5 en 6.’

Contrabasdocent 
Ernest: 

‘Gebruik bij aanmerkingen altijd  
ik-boodschappen. Bijvoorbeeld: ‘Ik kan
me niet concentreren als ik steeds ge-

kwebbel hoor’ in plaats van ‘Je verstoort
mijn les’. Probeer voordat je ongewenst ge-

drag bespreekt, eerst even contact te maken,
en benoem wat je ziet: ‘Jullie hebben het

erg gezellig samen’, ‘Ik snap dat je
zin hebt om even te rennen’, ‘Het is

 inderdaad veel uitleg’. Benoem
daarna pas de gevolgen van 

het gedrag.’



4 Reflectie en intervisie

4.1 Zelfreflectie

Kijk naar jezelf!
Als docent geef je doorgaans in je eentje les. Dat maakt het lastig om de
kwaliteit van de les te meten. Een aardige oefening is om tijdens je les
in je gedachten afwisselend drie posities in te nemen:

1. Je kijkt naar de les vanuit je eigen positie; dat is wat je meestal doet.
2. Je kijkt naar de les vanuit de positie van de kinderen: wat zien zij, wat

voelen zij, wat ervaren zij, wat zou jij ervan vinden als je kind was in
deze groep?

3. Je kijkt naar de les vanuit de positie van iemand die in een hoekje zit
te observeren: Wat ziet hij, wat vindt hij van jouw les, wat zou hij voor
feedback geven aan jou? Welke complimenten zou je krijgen en welke
punten voor verbetering zou hij aandragen? 

Evalueer je eigen les en ga na of de doelen die je van te voren hebt ge-
steld, zijn bereikt. Zo niet, waarom niet? En zo ja, had je de lat hoger
kunnen leggen of was deze juist goed? 
Je kunt ook naar je les kijken vanuit een heel ander gezichtspunt door na
te gaan of alle metadoelen bereikt zijn. Metadoelen zijn doelen die altijd
aanwezig zijn en altijd gelden. Voor de Leerorkestlessen zijn dat oefe-
ning, sociaal-emotionele ontwikkeling en plezier: 

� Oefening: we hebben gewerkt aan de oefeningen, de liedjes, de
tekst, de grepen, notennamen, de juiste klank, juiste ritme, enzo-
voort.

� Sociaal-emotionele ontwikkeling: kinderen leren beter op elkaar
wachten, hebben respect voor elkaars sterke en zwakke momenten,
hebben meer plezier in zingen en spelen, zijn niet bang om zichzelf
te laten horen, teambuilding, enzovoort.

Elk lesonderdeel kun je vanuit deze metadoelen beoordelen op een
schaal van 1 tot 10. Je hebt bijvoorbeeld een handklap-doorgeefspel -
letje gedaan. 
Oefening? Nou, niet echt, het had weinig met gestructureerde muziek
te maken en het instrument hebben we al helemaal niet aangeraakt, dus
dat wordt een 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling? Jazeker, de kinderen
stonden hand in hand in de kring, ze maakten een soort ketting en waren
samen bezig, het was spannend en iedereen mocht zelf iets doen terwijl
de hele groep toekeek. Ik geef het een 9. Plezier? Ja, we hebben veel
 gelachen, zonder dat het een puinhoop werd in mijn groep, een 8.
Het gaat er niet om of de les goed of slecht was, maar dat je leert
 nadenken over waarom je bepaalde lesonderdelen doet. Natuurlijk blijft
de waarde die je aan een onderdeel geeft enigszins subjectief, maar
het kan je nieuwe inzichten geven. 
Verder zul je merken dat deze drie metadoelen in relatie tot elkaar staan,
zodat je opnieuw geïnspireerd wordt om na te denken over wat je
doet in je les en wat dat bijdraagt aan de leerdoelen van de les. 

4.2 Intervisie     Zie voor intervisiemodel � website.
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