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IEDER KIND EEN INSTRUMENT 
 

 

Inleiding  

 

Voor veel kinderen en jongeren is muziek een belangrijk onderdeel 

van hun leven, zij komen echter niet zomaar op het idee om zelf 

muziek te gaan maken, een instrument te leren bespelen of te 

zingen. Bij dansen of sporten is de drempel lager: je doet en ‘leert’ 

dat al op straat. Maar een viool, drumstel of gitaar krijg je niet 

zomaar in handen. Muziek is op veel scholen geen vast onderdeel 

meer van het lesprogramma en in veel Rotterdamse gezinnen hoort 

het bespelen van een muziekinstrument niet vanzelfsprekend bij de 

opvoeding. Daarom willen we kinderen op school enthousiasmeren, 

hen mogelijkheden bieden te laten ontdekken en ervaren hoe leuk 

het is om samen muziek te maken. 

 

Ieder Kind een Instrument in Rotterdam 

 

In Rotterdam is voor de start van Ieder Kind een Instrument gekozen 

voor scholen in wijken waarin voornamelijk zogenaamde ‘kansarme’ 

kinderen wonen. Rotterdam behoort tot één van de Nederlandse 

steden met het hoogste percentage aan zogenaamde 

‘Vogelaarwijken’. In deze wijken wordt door de overheid meer 

geïnvesteerd vanwege de sociale, fysieke en economische 

problemen die zich daar voordoen. Op de scholen in deze wijken is 

het percentage van allochtone kinderen hoog tot zeer hoog. Het is 

de bedoeling de kinderen door deelname aan het project kansen te 

bieden zich (op een voor hun nieuwe manier) te kunnen ontwikkelen. 

Hierbij speelt naast de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden ook 

de ontwikkeling van sociale competenties een grote rol. Aan deze 

scholen biedt het project de mogelijkheid door deze vorm van 

samenwerking onder de leerlingen bruggen te slaan naar andere 

culturen en spelenderwijs kennis te maken met elkaar. Het is wel de 

bedoeling het project in de toekomst ook aan andere scholen aan te 

bieden. Hiervoor moet het project zo nodig aangepast worden en 

rekening gehouden worden met een andere achtergrond van de 

leerlingen. 

Het IKEI-programma draait vooral op VDA-scholen, scholen met een 

volledig dagarrangement, oftewel meer lestijd in de week die gevuld 

worden met activiteiten van vakleerkrachten, te denken aan sport, 

gezondheid (koken), taallessen en muziek. Het programma IKEI 

wordt voor een groot deel uit de VDA-subsidie gefinancierd. 
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Visie van de SKVR op muziekonderwijs 

 

Muziek maken is plezier maken: onze leerlingen ervaren dit in al 

onze activiteiten. Of je nu als violist in een orkest wilt, optreedt met 

een Antilliaanse brassband of beroemd wilt worden met je eigen 

popband, plezier is 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. 
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Missie 

 

Ieder Kind een Instrument (IKEI) brengt kinderen via basisscholen op 

structurele wijze in aanraking met instrumentale muziekbeoefening, 

brengt zingen terug in de klas en creëert een levendige 

muziekcultuur in Rotterdam waaraan alle kinderen kunnen 

deelnemen.  

 

In het  project ‘Ieder Kind een Instrument’ bieden de SKVR 

Muziekschool, de afdeling Primair Onderwijs van de SKVR, de 

Dienst Kunst en Cultuur (DKC) en Jeugd, Onderwijs en Samenleving 

(JOS), kinderen van de basisschool de kans in aanraking te komen 

met muziek, een instrument te leren bespelen en daardoor hun talent 

te ontdekken en te ontwikkelen. 

 

 

Ambitie 

 

Het IKEI programma is inmiddels actief op 14 scholen. De komende 

jaren voorzien in een verdere uitbouw van IKEI naar 30 scholen die 

in de wijken staan met de laagste scores op de sociale index. 

 Instrumentale muziekbeoefening wordt bereikbaar voor alle 

kinderen van de 30 scholen die in wijken staan die laag 

scoren op de sociale index.  

 Na 2 jaar klassikaal instrumentaal onderwijs hebben de 

kinderen een instrument leren kennen en bespelen. De 

kinderen hebben geleerd om in orkestvorm samen te spelen.  

 De kinderen werken aan een gezamenlijk product, het 

concert, waarmee ze naar buiten treden en waar ze trots op 

zijn. 

 De directe omgeving van het kind wordt geactiveerd en 

betrokken, zodat het beoefenen van muziek beter ingebed is 

in die omgeving en de keuze om ermee door te gaan 

vanzelfsprekender wordt. 

 De kinderen worden doorgeleid naar langdurige 

muziekbeoefening in de vrije tijd (via bestaand aansluitend 

buitenschools aanbod en tenslotte de Rotterdamse 

aanbieders van reguliere muziekles waaronder SKVR) 

 

 

Werving van de scholen 

 

De werving van de scholen gaat als volgt: Scholen uit een 

aandachtswijk worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. 

Bij deze selectie wordt ook gekeken of de school in de buurt van een 

wijkmuziekschool (zie hoofdstuk 7) of muziekschoollocatie ligt, zodat 

er een doorstroming gerealiseerd kan worden na groep 6. 

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt uitgelegd wat IKEI inhoudt, 

welke voorwaarden er nodig zijn om dit programma te kunnen 
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draaien op school en er wordt een film getoond. Geïnteresseerde 

scholen schrijven zich in voor IKEI waarna de IKEI-coördinator met 

hen in gesprek gaat. Belangrijk bij het uitzetten van het programma 

is dat de school voldoet aan bepaalde voorwaarden (zie hoofdstuk 

6). 

 

Ieder Kind een Instrument, de inhoud van het traject 

 

In het programma ‘Ieder Kind een Instrument’ wordt op een 

structurele manier muziek geïntegreerd in het schoolcurriculum. In 

de hele school wordt veel aandacht besteed aan zingen; iedere 

school heeft een vakleerkracht muziek van de SKVR die de groepen 

1 tot en met 4 muziekles geeft, waarbij in groep 4 de kinderen kennis 

maken met divers schoolinstrumentarium; vanaf groep 5 krijgen de 

kinderen 2 jaar lang instrumentale les in de klas en vormen een 

orkest. 

Deze lessen worden gegeven door docenten van de muziekschool, 

die met hun ervaring op het gebied van instrumentale les de 

kinderen de technieken van de instrumenten bij kunnen brengen en 

door de performance in de klas als een rolmodel en inspiratiebron 

zullen fungeren.  

Voor de talenten die zich verder willen ontwikkelen wordt 

doorstroming begeleid naar de wijkmuziekschool, reguliere lessen of 

talentklassen van de Muziekschool of naar een amateurvereniging. 

 

1. Zingen in de klas 

De leerlingen uit groep 1 t/m 4 krijgen het hele jaar iedere week 

muziekles, gegeven door een vakleerkracht muziek. Zingen staat bij 

deze lessen centraal, maar ook andere aspecten van muziek komen 

aan bod, zoals bewegen op muziek en ritmespelletjes. In groep 4 

worden de leerlingen voorbereid op het spelen van een instrument. 

In deze les wordt er ook gespeeld op (slag)instrumenten en wordt er 

een begin gemaakt met leren noten lezen. Een aantal (muzikale) 

vaardigheden worden getraind zoals: 

 Muziek – stilte 

 Eenvoudige ritmes spelen bij liedjes 

 Kennismaken met de ritme notatie; achtste, kwart en halve 

noten en rusten 

 Hoog-laag 

 Hard-zacht 

 Luisterconcentratie spelletjes 
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2. Instrumentale lessen 

Ieder Kind een Instrument is in januari 2008 gestart met twee 

verschillende instrumentprogramma’s strijkersklassen 

(viool/cello/contrabas) en blazersklassen 

(blokfluit/dwarsfluit/klarinet/saxofoon en 

dwarsfluit/klarinet/cornet/bariton). Na uitbreiding van het programma 

zijn er ook andere instrumentencombinaties uitgezet: 

 Slagwerk (cajon en klein percussie) en toetsen (accordeon 

en keyboard) 

 Snarenklas (gitaar, viool, basgitaar of contrabas) 

 Heterogeen ensemble (viool/cello/dwarsfluit/blokfluit en 

accordeon/viool/dwarsfluit) 

 

De combinatie van de instrumenten is in het begin van IKEI vooral 

gebaseerd op de methodiek van de instrumenten zodat de 

vorderingen gelijkmatig op gaan. Het is qua resultaat 

vanzelfsprekend anders of je begint op een dwarsfluit of op een 

cajon, waardoor er in de les verschillende niveaus ontstaan die de 

inhoud van de les ingewikkelder maken. 

In de loop van de tijd is ook de behoefte ontstaan om heterogene 

ensembles te maken waardoor er meer diversiteit van instrumenten 

ontstaat en kinderen niet alleen uit verschillende instrumenten 

kunnen kiezen maar ook uit verschillende instrumentgroepen. Op het 

moment dat deze methodiek uitkomt zijn daar nog geen resultaten 

en ervaringen van bekend. 

Op iedere school is één pakket instrumenten aanwezig waar 

meerdere klassen gebruik van maken. De instrumenten gaan 

daarom niet met de kinderen mee naar huis. 

 

De instrumentale lessen starten in groep 5 waar de kinderen 

minimaal twee en maximaal vier verschillende instrumenten 

aangeboden krijgen. Door de diversiteit van de instrumenten en het 

streven om alle kinderen de nodige aandacht te geven is het 

noodzakelijk dat deze lessen door twee instrumentaal docenten 

verzorgd worden. 

 

2.1 Opbouw van de les 

De lessen van Ieder Kind een Instrument hebben een vaste opbouw 

waardoor er een duidelijke structuur ontstaat die door kinderen als 

prettig ervaren wordt. Door duidelijkheid te creëren ontstaat er rust in 

de groep die ten goede komt van de inhoud van de les. 

Iedere les start met een ‘muziekminuut’, een opening van de les. 

Hierin is het begrip minuut een respectievelijk begrip omdat het in de 

praktijk iets langer duurt dan 1 minuut. De muziekminuut is een 

belangrijk onderdeel van de les om de kinderen een omschakeling te 

laten maken van de ene les, bijvoorbeeld rekenen, naar de 

muziekles en ze in de juiste sfeer te krijgen. 

Deze start kan bestaan uit het zingen van een lied, een guildhall-

oefening, een ritmespel, in ieder geval een ‘energizer’. 

Natuurlijk staat het instrument tijdens de les centraal, er wordt 

aandacht besteedt aan het bespelen, de omgang met het instrument 

en het beluisteren door bijvoorbeeld docentperformance. 
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Om ieder kind betrokken te houden bij de les en gedacht aan de 

concentratieboog van de kinderen wordt de les afgewisseld met 

zingen, ritmische en auditieve werkvormen. 

De les wordt afgesloten met een wekelijks terugkerend eindlied. 

Belangrijk is dat er meerdere muzikale domeinen aan bod komen en 

gevarieerde werkvormen waardoor de kinderen regelmatig een 

nieuwe prikkel krijgen en aangesloten wordt bij korte 

concentratieboog. 

 

2.2 Oriëntatiefase 

De instrumentale lessen starten met een oriënterende fase, waarin 

de kinderen kennis maken met de aangeboden instrumenten. 

Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan ritmische en auditieve 

werkvormen gecombineerd met zang. 

 

2.3 Doelstellingen van de oriëntatiefase 

Muzikale doelen: 

 De kinderen maken kennis met de aangeboden 

instrumenten door middel van kijken naar, luisteren naar, 

spelen op en spreken over de instrumenten. 

 De kinderen kunnen na de oriëntatie ritmes naklappen en 

naspelen op de instrumenten door middel van ritmische 

werkvormen. 

 De kinderen kunnen een ritmische notatie klappen en 

spelen, ondersteund door ritmeteksten en/of grafische 

notatie. 

 De kinderen beleven plezier aan de muzieklessen door 

middel van zingen, spelen en andere muzikale werkvormen 

 

Algemene doelen: 

 De kinderen leren te luisteren naar elkaar 

 De kinderen hebben respect voor elkaars prestaties 

 De kinderen leren te wachten op elkaar 

 De kinderen ontwikkelen een langere concentratieboog 

 De kinderen ervaren het plezier van samen musiceren 

 De kinderen ervaren het plezier om samen een product neer 

te zetten 

 De kinderen ervaren trots te zijn op hun prestatie 

 

2.4 Indeling van de oriëntatie, met bijbehorende thema’s 

De oriëntatiefase duurt, afhankelijk van het aantal verschillende 

instrumenten, ± vier maanden en is opgedeeld in meerdere blokken. 

Na ieder blok wisselt elk groep kinderen van instrument en 

uiteindelijk hebben de kinderen op alle instrumenten gespeeld. In de 

laatste les vullen de kinderen een favorietenlijstje in. De vakdocenten 

verdelen voor de hoofdfase de instrumenten over de kinderen. Deze 

verdeling is gebaseerd op de ervaringen van de docenten 

gecombineerd met de favorietenlijstjes van de kinderen. 

De blokken zijn verbonden aan buitenmuzikale thema’s, zoals echo, 

sfeer, kort/lang en orkest waardoor een context ontstaat die goed 

aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. 

De oriëntatiefase wordt afgesloten met een uitvoering voor de 

ouders, directie en een andere klas van de school. 
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2.5 Hoofdfase 

 

De hoofdfase volgt op de oriënterende fase, waarbij de kinderen 

gekozen hebben voor een instrument. Deze fase behelst het tweede 

gedeelte van groep 5 en de hele groep 6. In deze fase wordt er niet 

meer gewisseld van instrument waardoor een verdieping op het 

instrument zal ontstaan.  

 

2.6 Doelstellingen van de hoofdfase 

 

Muzikale doelen: 

 De kinderen leren een instrument te verzorgen en daar 

verantwoording voor te dragen 

 De kinderen leren een instrument bespelen 

 De kinderen leren samen te spelen in orkestvorm 

 De kinderen leren ritmes te spelen en te klappen door middel 

van auditieve werkvormen en vanuit grafische en traditionele 

notatie 

 De kinderen leren noten lezen en worden melodisch 

gevormd 

 De kinderen zingen ter ondersteuning van de instrumentale 

les 

 De kinderen beleven plezier aan de muzieklessen door 

middel van zingen, spelen en andere muzikale werkvormen 

 



IKEI Rotterdam 2011  
Pagina 8 

 
  

Algemene doelen: 

 De kinderen leren te luisteren naar elkaar 

 De kinderen hebben respect voor elkaars prestaties 

 De kinderen leren te wachten op elkaar 

 De kinderen ontwikkelen een langere concentratieboog 

 De kinderen ervaren het plezier van samen musiceren 

 De kinderen ervaren het plezier om samen een product neer 

te zetten 

 De kinderen ervaren trots te zijn op hun prestatie 

 

2.7 Lesmateriaal 

De lessen voor de hoofdfase zijn niet uitgewerkt, maar wel het 

lesmateriaal. Uit de praktijk blijkt dat uitgewerkte lessen niet voor 

iedereen bruikbaar zijn en alsnog aangepast moeten worden. Er is 

dus voor gekozen om liedmateriaal en speelstukken uit te werken, 

maar niet de manier van aanbieden. Op die manier kan elk 

docententeam materiaal uitzoeken dat aansluit bij het niveau van 

hun groep. Hiermee ondervang je het probleem van de verschillende 

methodieken per instrumentengroep. 

Het lesmateriaal is zo ontwikkeld dat de leerstof op spelende wijs 

wordt aangeboden en meteen in een context wordt geplaatst die 

aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. 

Hierbij kan je denken aan een lied waarbij een instrumentale 

begeleiding gespeeld wordt, waardoor de afwisseling ontstaat met 

zingen en spelen of de docent speelt een lied waar de kinderen een 

melodisch motief inpassen.  
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3. Leerlijn Ieder Kind een Instrument 

Na een aantal jaren het programma Ieder Kind een Instrument te 

draaien op de basisscholen is er een behoefte ontstaan aan een 

doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met 6. Deze leerlijn is ter 

ondersteuning van de vakdocenten binnen IKEI ontwikkeld. De 

docenten worden door de leerlijn gestimuleerd om in langere lijnen te 

denken en biedt hen houvast bij het vormgeven van de inhoud van 

de lessen en vereenvoudigt de overdracht. De groepen 1 tot en met 

4 krijgen les van een vakleerkracht muziek en de groepen 5 en 6 van 

instrumentaal docenten, waarbij er soms de luxe is dat een van de 

instrumentaal docenten ook de vakleerkracht van de onderbouw is. 

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. 

 

3.1 Korte samenvatting leerlijn 

De leerlijn is opgebouwd met doelen beschreven in drie onderdelen; 

1. vakspecifieke doelen 

2. kunsteducatieve doelen 

3. doelen van de school 

 

Deze doelen komen samen in de lessen van Ieder Kind een Instrument, 

waarbij de balans in de drie onderdelen kan verschuiven.  

Net zoals in de kerndoelen van het SLO zijn de beschreven doelen 

streefdoelen en stellen geen eisen aan de kinderen. Wel moeten de 

docenten datgene dat in de doelen beschreven staat aan de kinderen 

aangeboden hebben.  

 

3.2 Vakspecifieke doelen 

De vakspecifieke doelen zijn beschreven in de domeinen Klank – Vorm – 

Betekenis, Instrument bespelen, Zingen, Luisteren, Vastleggen en 

Bewegen. Binnen deze domeinen zijn hoofddoelen geformuleerd zoals 

techniek, samenspel, notatie en verzorging. 

 

3.3 Kunsteducatieve doelen 

De kunsteducatieve doelen zijn geformuleerd met behulp van C-

zicht, werken met culturele competenties ontwikkeld door Edu-Art. 

De keuze voor deze doelen zijn gebaseerd op de inhoud van de 

lessen. De lessen zijn dus niet ontwikkeld om aan de 

kunsteducatieve doelen te voldoen, maar er is gekeken welke doelen 

vanzelfsprekend in de lessen aanwezig zijn. Hoofddoelen zijn 

reflectief en receptief vermogen, onderzoekend en creërend 

vermogen en het vermogen zich te presenteren. 
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3.4 Doelen van de school 

Bij de doelen van de school zijn we hetzelfde aan het werk gegaan 

als bij de kunsteducatieve doelen. Welke raakvlakken hebben de 

lessen met de doelen. Uitgangspunt hierin waren de kerndoelen van 

Stichting Leerplan Ontwikkeling Nederland (SLO), de zogenaamde 

Tule kerndoelen (Tule staat voor tussendoelen en leerlijnen). 

De hoofddoelen die hierin benoemd worden zijn; 

 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 

 

Voor de volledige leerlijn verwijs ik naar de IKEI-leerlijn die te vinden 

is op de website ‘orkest in de klas’. 

 

4. Uitvoeringen 

 

Een orkest komt pas echt tot zijn recht tijdens concerten. Daarom 

mogen de concerten bij ‘Ieder Kind een Instrument’ niet ontbreken.  

Tijdens de voorbereidingen van een concert werken de kinderen aan 

een gezamenlijk product waarmee ze naar buiten treden en waar ze 

trots op zijn. Muziek wordt een bindende factor en maakt de groep 

sterker. 

4.1 Indeling uitvoeringen 

Per schooljaar vinden 2 uitvoeringen plaats, in de winter en net voor 

de zomervakantie. Tijdens de winteruitvoering heeft elke groep zijn 

eigen concert waarvoor de directie van de school, hun ouders en 

een andere groep van de school uitgenodigd worden. 

Tijdens de zomeruitvoering is het streven naar een grotere uitvoering 

waar meerdere groepen van de school bij betrokken zijn. De andere 

klassen laten bij deze uitvoering ook horen wat zij tijdens de 

muziekles hebben geleerd. Iedere klas laat z’n eigen lied horen en er 

worden ook een aantal liedjes met de hele school gezongen.  

 

4.2 Concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest 

Als afsluiting van het IKEI-programma bereiden de 

tweedejaarsleerlingen zich voor op het grote concert in concertzaal 

De Doelen. Dit concert vindt plaats in het voorjaar van groep 6 en is 

in samenwerking met musici van het Rotterdams Philharmonisch 

Orkest. Alle groepen 6 van de IKEI-scholen spelen en zingen samen 

met de musici voor een groot publiek van ouders, leerlingen uit de 

groepen 5 en andere belangstellenden. 
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4.3 Doelstellingen uitvoering 

Tijdens een uitvoering komen vooral de sociale doelstellingen aan de 

orde, omdat er op dat moment geen specifieke muzikale instructie 

gegeven wordt. 

 De kinderen werken aan een gezamenlijk product dat de 

groepscohesie versterkt.  

 De kinderen hebben een doel om naar toe te werken dat 

extra motivatie geeft. 

 De kinderen leren zich te presenteren aan anderen waardoor 

het zelfvertrouwen groeit. 

 De kinderen ervaren een situatie om trots op te zijn.  

 Het concert geeft de mogelijkheid tot ouderparticipatie. 

 Het concert geeft inzicht in het project aan de andere 

kinderen  
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5. De vakleerkracht(en) 

 

In IKEI zijn twee verschillende docentprofielen. Een docent voor de 

lessen ‘zingen in de klas’ die in de groepen 1 t/m 4 gegeven worden 

en de docent die de instrumentale lessen verzorgt in de groepen 5 

en 6. 

De lessen ‘zingen in de klas’ worden gegeven door docenten die een 

docent muziek opleiding gevolgd hebben. 

De instrumentale lessen worden gegeven door muziekdocenten die 

een instrumentale opleiding aan het conservatorium hebben 

gevolgd. Deze docenten zijn vooral bedreven in het onderwijzen van 

de technieken van het instrument, maar nog niet in de didactiek en 

pedagogiek van het lesgeven aan grote groepen kinderen. Hiervoor 

heeft de SKVR een bijscholingsprogramma ‘Klassenwerk’ 

ontwikkeld. 

 

5.1 Bijscholing 

De bijscholing ‘Klassenwerk’ is door de SKVR ontwikkeld in 

samenwerking met Codarts- Hogeschool voor de Kunsten. Vanaf het 

begin van de bijscholing is er veel geëvalueerd met de deelnemers 

die later binnen IKEI werkzaam waren. Hierdoor is er een 

lesprogramma ontstaan dat nauw aansluit bij IKEI. Lessen die onder 

andere aan de orde komen zijn muziekdidactiek gericht op algemene 

muzikale vaardigheden van de kinderen, klassenmanagement, 

pedagogisch klimaat, coöperatief leren en samenwerken. Een 

belangrijk onderdeel van de bijscholing is de stage waarin cursisten 

onder begeleiding van een IKEI-docent direct in de praktijk 

werkzaam zijn binnen IKEI. 

5.2 Stage 

De praktijk is de beste leerschool. Vanuit het principe ‘coaching on 

the job’ werkt de stagiair nauw samen met de IKEI-docenten, eerst 

bij Zingen in de Klas en later in de instrumentale groepen. Na een 

aantal lessen gehospiteerd te hebben gaat de stagiair zelf aan de 

slag met gestructureerde opdrachten. Deze opdrachten sluiten nauw 

aan bij  de pedagogische en didactische onderwerpen die tijdens de 

cursus aan bod gekomen zijn. De stagebegeleiding wordt vooral 

door de IKEI-docenten gedaan en een aantal keer komt een externe 

coach de les bezoeken. 

 

5.3 Coaching 

Naast de bijscholing is er wekelijks een coach beschikbaar voor de 

verschillende IKEI-scholen. De coach begeleidt nieuwe teams in hun 

opstartfase en voorziet ze van ‘tips and tricks’. Verder wordt de 

coach ingezet op scholen waar de lessen moeizaam verlopen met 

als doel om in gezamenlijk overleg met de IKEI docenten en de 

school tot een oplossing te komen. Het coachingstraject start met 

een lesbezoek, een hulpvraag van de docenten, advies en 

begeleiding daarbij en een afsluitend bezoek. 
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5.4 Competenties van de vakleerkracht 

Om aan de docenten duidelijk te maken welke competenties en 

vaardigheden er nodig zijn om binnen IKEI werkzaam te zijn en een 

leerweg uit te stippelen is in de vorm van een zelfanalyse  een 

overzicht gemaakt van de competenties en vaardigheden. Dit 

overzicht is te vinden op de website ‘orkest in de klas’. 

Door de zelfanalyse in te vullen weten docenten en cursisten van 

Klassenwerk  waar ze nog aan moeten werken. 

 

6. De basisschool 

In Rotterdam zijn ongeveer 200 basisscholen met allemaal hun eigen 

profiel, zoals brede scholen, wijkarrangement- en vda-scholen. 

Iedere school heeft zijn eigen werkwijze hoe ze de extra activiteiten 

in hun school aanbieden. Om een goede samenwerking te 

garanderen is het noodzakelijk om duidelijke voorwaarden te 

benoemen die de kwaliteit van het IKEI-programma waarborgen. In 

deze voorwaarden wordt beschreven wat er van de school verwacht 

wordt en wat zij van de SKVR mogen verwachten. 

 

6.1 Algemene voorwaarden voor de basisschool 

Door het draaien van een 2-jarige pilotfase zijn de voorwaarden om 

inhoudelijk een kwalitatief goed IKEI-programma op school aan te 

bieden en een prettige samenwerking te realiseren duidelijk naar 

voren gekomen. Deze voorwaarden zijn heel divers waarbij gedacht 

moet worden aan bijvoorbeeld een geschikt muzieklokaal, draagvlak 

in het onderwijsteam voor VDA, voldoende evaluatiemomenten en 

een protocol over de omgang met de leerlingen. Deze voorwaarden 

zijn geformuleerd in een contract die de scholen met de SKVR 

afsluit. Op de website ‘orkest in de klas’ is dit contract te 

downloaden. 

 

6.2 Voorwaarden leerklimaat op de basisschool 

Muziek is emotie en dat vraagt een bepaalde veiligheid in een klas 

om goede muzieklessen te geven. Op sommige scholen is een veilig 

pedagogisch klimaat niet voldoende aanwezig waardoor de meeste 

tijd van de muziekles besteed wordt aan basisvaardigheden zoals 

alleen op jezelf letten, van elkaar afblijven, respect voor elkaar 

hebben. Dit zijn vaardigheden die aanwezig moeten zijn in een groep 

voordat je aan de muzikale inhoud kan beginnen.  

Door de muzikale werkvormen komen ook competenties als sociale 

en cognitieve vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfvertrouwen 

en verantwoordelijkheid aan bod, waardoor blijvend aandacht 

besteed wordt aan een juist leerklimaat. 

Om een goede attitude voor muziek te ontwikkelen is het wenselijk 

dat vanaf groep 1 muziek in het curriculum verweven is. 
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7. Doorstroming na Ieder Kind een Instrument 

Ieder Kind een Instrument draait van groep 1 tot en met 6 onder 

schooltijd in het basisonderwijs. Vanaf groep 7 worden de kinderen 

gestimuleerd om de muziekbeoefening als vrijetijdsbesteding in te 

vullen. De SKVR biedt daar verschillende mogelijkheden voor. 

 

7.1 De wijkmuziekschool 

In Rotterdam zijn meerdere muziekschoollocaties verdeeld over 

verschillende wijken. Toch is voor de meeste kinderen de 

bereikbaarheid van deze locaties onvoldoende, zij komen hun eigen 

wijk niet uit. De SKVR gaat daarom hun wijk in. In diverse wijken van 

Rotterdam is de wijkmuziekschool, een muziekschool met 4 à 5 

muziekdocenten in een wijkcentrum of in een schoolgebouw. De 

wijkmuziekschool werkt nauw samen met de basisscholen in die wijk, 

waardoor de kinderen vanuit een vertrouwde omgeving gestimuleerd 

worden om een muziekinstrument te bespelen. De docenten geven 

onder schooltijd aan groep 7 en 8 een wervingsconcert op school. 

Kinderen schrijven zich via hun groepsleerkracht in voor muziekles 

en worden dan door de coördinator van de muziekschool ingedeeld 

in groepen. De muzieklessen zijn zeer laagdrempelig doordat ze in 

de wijk plaatsvinden en er een zeer lage bijdrage van de ouders 

gevraagd wordt. Ook de instrumenten worden in bruikleen gegeven. 

De muziekdocenten geven aan maximaal 7 kinderen tegelijk les en 

één keer in de 5 weken vindt er orkest-les plaats. Tijdens de 

orkestrepetitie wordt vooral aandacht besteedt aan het samen 

muziek maken en het plezier dat daarbij ontstaat. Regelmatig vinden 

er concerten plaats. 
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7.2 De Muziekschool 

Binnen de Muziekschool zijn meerdere lesvormen die mogelijkheden 

bieden tot doorstroming. Zo zijn er korte oriëntatie cursussen, een 

kinderorkestprogramma waarbij de les gekoppeld is aan de 

orkestrepetitie en de SKVR-werkplaats. 

In de oriëntatiecursus Spelenderwijs wordt in tien lessen een 

instrument op een leuke manier verkend. In het 

kinderorkestprogramma volgt na de instrumentale les een orkestles 

waar kinderen op allerlei instrumenten onder begeleiding van een 

dirigent leuke muziekstukjes instuderen en zijn er regelmatig 

optredens. 

De SKVR-werkplaats is ontwikkeld als vervolg op de IKEI-lessen. De 

les bestaat uit samenspel met heterogene ensembles onder leiding 

van een dirigent, waarbij elke week een instrumentaal docent 

aansluit om de kinderen te begeleiden bij de technische kant van het 

instrument. 

 

7.3 De Brassbandschool 

Bij Brass Meets staat de Caribische brassmuziek centraal. Brass 

Meets bestaat uit drie onderdelen: de Brassbandschool, Brass NL en 

Santa Cecilia on tha Move. 

 

De Music Matters Brassbandschool is gericht op alles wat met 

Caribische muziek te maken heeft. Niet alleen is het een repetitieplek 

van verschillende brassbands uit de regio. Kinderen, jongeren en 

volwassenen kunnen er ook terecht voor lessen op trompet, 

trombone en drums.  

De Brassbandschool is opgericht omdat door verschillende partijen 

werd opgemerkt dat binnen de Caribische brass, het aantal blazers 

zeer klein was. De school leidt een nieuwe generatie trompetisten en 

trombonisten op, die over een paar jaar een vaste plek binnen de 

Caribische brass verworven kan hebben.  

Naast het opleiden van blazerssecties, werkt de Brassbandschool 

ook actief samen met het Rotterdams conservatorium (Codarts 

Hogeschool voor de Kunsten), om een speciale opleiding voor 

brassbandleider te ontwikkelen. De docenten van de 

Brassbandschool worden nu al door docenten van Codarts getraind. 

Daarnaast maken docenten en studenten van het conservatorium 

ook kennis met de Caribische brass. 
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8. Partners 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft het programma Ieder 

Kind een Instrument muzikaal en financieel omarmd. Voor een 

tweetal scholen hebben zij de instrumenten gefinancierd en verder 

bieden zij voor alle IKEI-scholen een muzikaal programma aan. In de 

visie van IKEI is het luisteren naar muziek een belangrijk gegeven en 

hoe mooier is dat als je daarbij ook een professioneel orkest kan 

zien. De groepen 4 tot en met 6 brengen jaarlijks een bezoek aan 

het orkest door middel van een repetitiebezoek of een schoolconcert. 

In groep 6 komen als voorbereiding op het grote IKEI-concert musici 

van het RPhO op bezoek in de klas. En natuurlijk is het concert in de 

grote zaal van de Doelen een mooie afsluiting van het hele IKEI-

programma. Welk kind kan zeggen dat ze op het podium van de 

grote zaal van de Doelen heeft gespeeld met professionele musici? 
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9. Organisatie 

Een goede ondersteuning vanuit de organisatie is noodzakelijk voor 

een programma als IKEI. Er zijn veel verschillende partijen betrokken 

om de muzieklessen te kunnen verzorgen op de scholen, zoals de 

subsidiegever, basisscholen, docenten, partners. Naast de pure 

inhoud zijn subsidieaanvragen, werving scholen, scholing docenten, 

salarisadministratie,         roosterindelingen, ziektevervanging, 

concertplanning en instrumentenonderhoud een groot onderdeel van 

de werkzaamheden. De organisatiestructuur ziet er als volgt uit: 
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9.1 Projectleider 

 Eindverantwoordelijk voor IKEI 

 Contact met subsidiegever 

 Verantwoordelijk voor projectplan 

 Verantwoordelijk voor subsidieaanvraag 

 Aansturing coördinatoren 

 Voortgangsgesprekken docenten 

 

9.2 Coördinatoren 

 Begeleiding docenten 

 Invullen van vacatures 

 Inhoudelijke aansturing 

 Bijscholing docenten 

 Plannen en leiden van vergaderingen, studie- en 

intervisiedagen 

 Overdracht IKEI-programma 

 Salarisadministratie 

 Werving scholen 

 Contact met scholen 

 Lesbezoeken 

 Jaarlijkse evaluatie 

 Contact met coach docenten 

 Aansturen planner 

 Contact met communicatiemedewerker 

 Contact partner(s) zoals RPhO 

 Aansturen instrumentenmagazijn 

 Aanschaf instrumentarium 

 

9.3 Docenten 

 Geven van IKEI-lessen 

 Contact groepsleerkracht, contactpersoon basisschool 

(evalueren) 

 

9.4 Coaches 

 Lesbezoeken 

 Signaleren van knelpunten 

 Begeleiden van docenten 

 Verslaglegging 

 

9.5 Planner 

 Ziektevervanging regelen 

 Administratie docenten, scholen, roosterwijzigingen 

 

9.6 Communicatiemedewerker 

 Contact met media 

 Aansturen van communicatiemiddelen, zoals website, 

briefpapier, informatiefolders 

 

9.7 Instrumentenmagazijn 

 Administratie instrumenten 

 Onderhoud instrumenten 
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10. Financiering 

De kosten van het programma Ieder Kind een Instrument worden 

gefinancierd door Dienst Kunst en Cultuur & Jeugd, Onderwijs en 

Samenleving beide onderdeel van de gemeente Rotterdam. 

Daarnaast dragen de VDA-scholen bij vanuit hun VDA-subsidie. 

De instrumenten zijn de eerste jaren bekostigd via de Stichting 

Instrumentenfonds RMDS Rotterdam. Deze stichting heeft als 

doelstelling het stimuleren van laagdrempelig en veelzijdig 

muziekonderwijs in Rotterdam, door aanschaf van 

muziekinstrumenten en financiële steun bij projecten. Het fonds 

financiert de bijdragen met donaties en externe fondswerving, zoals 

bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Het groot IKEI-concert in de Doelen wordt gedeeltelijk gefinancierd 

door het Rotterdams Philharmonisch Orkest en vanuit de 

projectsubsidie. 

 

 

 


