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“Zingen is net voetbal: je moet gewoon 
gaan zonder je al te veel af te vragen.” 
Het hadden de woorden van Johan Cruyff 
kunnen zijn. Maar het is muziekvakdocent 
Marjan van der Zwaag die het zegt in 
het portret van openbare basisschool 
de Triangel op pagina 8 van dit boekje. 
En het klinkt misschien raar, waar is het 
wel: als je van tevoren gaat nadenken 
over wat je allemaal moet kunnen om 
muziek te maken - de techniek, de kennis, 
de virtuositeit – dan zakt de moed je 
misschien in de schoenen. Maar zoals 
met zoveel dingen is het bij musiceren 
ook gewoon een kwestie van dóen, 
van ervaren. En dan blijkt niet alleen 
dat samen muziek maken heel erg leuk 
en ontspannend is, maar ook hoeveel 
het bijdraagt aan de ontwikkeling van 
kinderen.

Sinds kort weten we dat kinderen die 
muziek maken beter kunnen luisteren, 
wat onder andere de taalverwerving en 
de leesvaardigheid bevordert. Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat 
musiceren het leggen van verbindingen 
tussen de hersenen stimuleert. En er is 
gebleken dat muziek maken bijdraagt 
aan het concentratievermogen. Om over 
de sociale aspecten maar te zwijgen. 
Of liever: laten we het daar vooral wel 
over hebben. Want het zijn met name 

VOORWOORD

deze sociale aspecten die leraren snel 
opmerken in de klas. Overal in deze 
publicatie komen ze terug: drukke 
kinderen worden rustiger van muziek 
maken; kinderen die normaal gesproken 
buiten de groep vallen, doen in de 
muziekles volwaardig mee; kinderen 
groeien van de verantwoordelijkheid voor 
een kostbaar instrument; en ga zo maar 
door. Kortom: Muziek telt! Ook in het 
onderwijs. 

Makkelijker gezegd dan gedaan, 
denkt u misschien. Want u weet uit de 
praktijk hoe lastig het soms kan zijn om 
muzieklessen in te passen in het volle 
rooster. En laten we eerlijk zijn: het is ook 
enorm spannend om voor de klas te gaan 
staan zingen of musiceren. Helemaal 
als je weinig les hebt gehad en je geen 
goede methode of muziekinstrumenten 
tot je beschikking hebt. Ik zal dan ook 
niet beweren dat het makkelijk is. Maar 
onmogelijk is het ook niet, zo blijkt. Soms 
heb je alleen een steuntje in de rug nodig. 
Dat is dan ook precies de reden dat we 
dit boekje gemaakt hebben: om u te 
inspireren en te helpen bij het vormgeven 
van de muzieklessen op uw school of in 
uw klas. En om u te laten weten dat u niet 
de enige bent die tegen dit soort dingen 
aanloopt. 

Daarom hebben we ervoor gekozen 
om vooral uw collega’s aan het woord 
te laten. In portretten van zes muzikale 
scholen in heel Nederland. In een 
interview met Tineke van der Steen, 
leraar van het jaar 2009. In een essay van 
Marcel van Herpen, projectleider van het 
expertisecentrum voor Ervaringsgericht 
Onderwijs Nederland. En in een 
samenvatting van een onderzoek dat 
onderzoeksbureau IVA deed naar de 
manier waarop scholen op dit moment 
aandacht aan muziek besteden. 

Ik hoop dat u dit alles met interesse 
en herkenning leest. Ik hoop ook dat 
het aanleiding geeft weer eens met uw 
teamgenoten, met de directie en met het 
bestuur te praten over wat uw school 
nog meer met muziek kan doen. Maar 
bovenal hoop ik dat het u aanzet tot actie. 
Want u weet: het is net als met voetbal, 
op een gegeven moment moet je gewoon 
beginnen met rennen. 

Door: Jan Jaap Knol

Jan Jaap Knol, directeur 
Fonds voor Cultuurparticipatie 

voorzitter Muziek telt!
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SAmENSPEL

Marijke van Amersfoort is direc-
teur van Basisschool Samenspel 

in Amsterdam Zuidoost

Door: Margriet Bokhorst en Annette Lubbers

Basisschool

pOrtret

 “Juf, ik dróóm van die viool”
“Meester, waarom krijg ik er vandaag geen geluid uit?”  “Deze rietjes zijn dikte drie, 
ze zijn wat steviger, je moet er wat meer gas op geven, maar het klinkt wel beter, ” 
antwoordt de klarinetleraar. “Ga mooi rechtop zitten en laten we een C spelen. Probeer 
sterker te blazen en bewuster te ademen. We oefenen eerst even zonder instrument. 
Blaas maar een koel straaltje lucht op je hand en voel wat er met je buik gebeurt. 
Vincent, wat gebeurt er?” “Mijn buikspieren spannen zich aan.” “Precies, adem nu naar 
die spieren toe. Nu gaan we het met je instrument proberen.” “Pff,… eindelijk,” zegt 
Vincent.

Zomaar een druilerige donderdag in januari. Op het schoolplein van Basisschool 
Samenspel in Amsterdam Zuidoost wordt de grijze stilte doorbroken door de klanken 
van instrumenten. Het is donderdag, repetitiedag voor het Leerorkest,  in bijna alle 
lokalen krijgen groepjes kinderen muziekles. Een paar leerlingen van groep 8 hebben 
klarinetles, in andere lokalen spelen ze op de contrabas, altviool of dwarsfluit. Al die 
instrumenten bij elkaar vormen een compleet symfonieorkest, het Leerorkest. Het idee 
achter het leerorkest: samenspel. En dus was de nieuwe naam voor de school na een 
fusie snel gevonden.

Kansen
Basisschool Samenspel is een zwarte school. Marijke van Amersfoort is de directeur 
van de eerste basisschool die in 2005 begon als pilot voor het Leerorkest, inmiddels 
een nestor te midden van de basisscholen die bewust voor muziekonderwijs kiezen. 
Voor Van Amersfoort was destijds de belangrijkste drijfveer om te investeren in goed 
muziekonderwijs, de wens kansen te creëren voor kinderen uit deze buurt. De kans 
om een klassiek instrument te bespelen, zouden ze anders nooit gehad hebben. Van 
Amersfoort: “Ze kijken er allemaal naar uit. Zozeer dat een jongetje dat in het nieuwe 
schooljaar zou beginnen met het Leerorkest, na de zomervakantie naar me toe kwam en 
zei: ‘Juf, ik dróóm van die viool’.”

Op twee locaties in de Bijlmer gaan er elke dag ongeveer 545 kinderen naar deze 
school. In groep 4 krijgen de leerlingen kennismakingslessen voor de verschillende 
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instrumenten, vanaf groep 5 kiezen ze een instrument dat ze tot groep 8 in kleine 
groepjes bespelen. Net als vandaag, krijgen de leerlingen iedere week in kleine 
groepjes les van muziekdocenten van Muziekcentrum Amsterdam Zuidoost. Na enige 
tijd worden die groepjes  samengevoegd tot een compleet orkest, het Leerorkest. 
Onder leiding van een dirigent leren ze samen muziek maken. Af en toe geven de 
kinderen een klein concert binnen de school, bijvoorbeeld tijdens de Kerstviering. 
En een enkele keer geven ze een groot concert in een muziekzaal buiten de 
school; zo hebben ze bijvoorbeeld in de Beurs van Berlage en in het Amsterdamse 
Concertgebouw gespeeld. In juni 2010 hebben de kinderen van de groepen 8 in 
aanwezigheid van prinses Maxima hun diploma gekregen in de MediArena. Zij waren de 
‘eerste lichting’, de kinderen die vier jaar Leerorkest doorlopen hadden.

Keuzes
De keuze voor het Leerorkest heeft een belangrijke functie gehad in de ontwikkeling 
van Samenspel: “Er komt zoveel op scholen af, ik zie veel andere scholen daarmee 
worstelen. Losse cultuureducatieprojecten, natuureducatie, veiligheid en tal van 
maatschappelijke ontwikkelingen waar we ook op moeten reageren. Het heeft ons 
enorm geholpen dat we een duidelijke keuze hebben gemaakt om in zee te gaan met 
Leerorkest. Doordat we het Leerorkest doen, doen we andere dingen niet. Dit doen 
we en dit doen we goed. Die keuze geeft rust, in het team en in de school. Al is het 
natuurlijk organisatorisch soms wel een heel gedoe met de uitvoeringen bijvoorbeeld. 
Maar daar staat tegenover dat je de mooiste dingen meemaakt: Emmy Verheij die in de 
gymzaal viool staat te spelen met leerlingen om haar heen, ademloos luisterend. Ook 
iemand van die reputatie voelt dan hoe belangrijk het is wat ze daar teweeg brengt!”

Groepsdocent en coördinator van het Leerorkest: Lilien van der List vertelt graag 
over de veranderingen die de muzieklessen tot gevolg hebben: ze somt een stroom 
voorbeelden op allemaal even aansprekend als aanstekelijk. “We hebben hier een 
meisje op school, Grace, dat altijd heel druk is, heel aanwezig.  Zo’n meid waar je je 
handen aan vol hebt – en niet altijd in positieve zin. Een paar weken geleden vroeg 
ze ineens of ze na de les nog even op de computer mocht werken, achter in de klas. 
Toen ik na een tijdje vroeg waar ze zo hard mee bezig was, bleek dat ze een nieuwe 
songtekst had gemaakt op een nummer van Adèle. Een prachtige tekst. Ik had het 
totaal niet achter haar gezocht! Het was zo fijn om nu eens iets te zien waar ze goed in 
was en waar ze plezier in had. Bovendien leek het alsof ze door haar eigen creativiteit te 
ontdekken in een hele andere stemming kwam: een stuk rustiger.”

Maar Van der List wijst ook op meer algemene veranderingen, bijvoorbeeld bij taal 
en rekenen. “Bij taal kunnen we vaak het hele blok over muziek overslaan omdat 
de leerlingen alle woorden en termen al kennen. Bij rekenen worden de breuken 
ineens veel overzichtelijker omdat de leerlingen bij muziekles al uitgebreid hadden 
kennisgemaakt met kwartnoten. Maar ook schema’s leren de kinderen lezen dankzij 
het Leerorkest; je kunt je voorstellen dat al die muzieklessen voor verschillende 
instrumenten van de school nogal wat organisatie vergt. De kinderen zoeken in een 
uitgebreid schema op waar, wanneer en van wie ze les hebben.” 

JE KuNT ALTIJD BEgINNEN 
mET muZIEKONDERWIJS, 

AL IS HET mAAR OP KLEINE SCHAAL

DEZE KINDEREN HEBBEN 
óóK TALENTEN OP HET gEBIED VAN 

KLASSIEKE muZIEK, 
ALLEEN ZAgEN WE DAT 

VOORHEEN NIET
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Van Amersfoort wijst erop dat niet alleen de cognitieve ontwikkeling belangrijke is. Ze 
vindt het minstens even belangrijk dat de sociale vaardigheden van kinderen ook verder 
ontwikkeld worden : “De leerwinst van dit project zit hem er ook in, dat competenties 
als zelfstandigheid, nauwkeurig kijken, discipline, doorzetten en samenwerken nu 
op een haast natuurlijke manier ontwikkeld worden. Daarnaast krijgen de leerlingen 
zelfvertrouwen doordat ze zienderogen vorderingen maken op het instrument. 
Bovendien leren ze er goed voor te zorgen. Soms is het muziek maken een instrument 
een eerste succeservaring van een leerling op school. Je snapt wel dat doorwerkt in 
andere vakken. Donderdags hebben we aanmerkelijk minder verzuim;  de kinderen zijn 
hier en ze zijn goedgemutst.” 

Overtuigende voorbeelden, zou je zeggen. “Toch is het niet makkelijk om de 
resultaten van wat wij doen met het Leerorkest voor het voetlicht te krijgen”, vertelt 
van Amersfoort. “Het ministerie, de inspectie, het schoolbestuur leggen de nadruk 
op prestaties in taal en rekenen. Daar moet ik me steeds over verantwoorden. Naar 
de opbrengst van een project als dit wordt niet getaald. Ik zeg altijd kom kijken. Kom 
kijken en ervaar wat het allemaal doet met een school. Dan pas zien ze de waarde 
ervan. Dat het zoveel kansen biedt. We zien de talenten die deze kinderen hebben. 
Deze kinderen hebben óók talenten op het gebied van klassieke muziek. Eerst zagen 
we die niet. Je ontdekt dingen in kinderen waarvan je nooit het vermoeden had dat ze 
erin zaten. Mijn droom is dat er ooit een kind van onze school of uit deze buurt in het 
concertgebouworkest komt te spelen.”

Op de vraag hoe van Amersfoort de toekomst ziet antwoordt ze vastberaden: “Ik wil dat 
iedereen de waarde snapt van dit soort projecten, ook het ministerie en de inspectie. Ik 
vind ook dat er vanuit die hoek structurele subsidie beschikbaar moet worden gesteld. 
Op die manier hoeft het Leerorkest niet altijd maar te leuren bij iedereen. Ik gun het alle 
kinderen om op deze manier muziekonderwijs te krijgen. Aan andere scholen geeft ze 
de tip om alle mogelijkheden te blijven onderzoeken. “Als je een goed idee hebt, is er 
altijd ergens geld te vinden, daarvan ben ik overtuigd. Kijk maar naar ons, wij zijn heel 
klein begonnen en kijk nu eens!”

meer informatie:
De school: www.bssamenspel.nl 
Het project: www.leerorkest.nl 

WAT HEEfT uW SCHOOL 
NODIg Om muZIEKONDERWIJS 

EEN SuCCES TE LATEN ZIJN?
•

STRuCTuRELE SuBSIDIE VOOR HET 
LEERORKEST

•
VERTROuWEN VAN BESTuuR EN 

INSPECTIE



7

HORIZON 

rika Visser, 
is directeur van Christelijke 

Basisschool Horizon in Lelystad

Door: Margriet Bokhorst en Annette Lubbers

We willen niet stil blijven staan
“Op onze school zit een spastisch jongetje waarvan het maar de vraag was of en hoe 
hij een instrument kon bespelen. Dwarsfluit lukte niet, maar na wat proberen merkten 
we dat keyboard hem  goed afging. Nu speelt hij keyboard en ervaart hij wat hij 
allemaal wel kan. Hij maakt samen met de andere kinderen muziek en het feit dat hij een 
handicap heeft, speelt geen rol meer. Muziekles betekent bij ons: iedereen doet mee, 
iedereen op zijn eigen niveau, maar we doen het samen. Muziek verbindt ons. Voor ons 
is het belangrijkste dat kinderen zich kunnen verwonderen over wat er allemaal kan met 
muziek”. Rika Visser, directrice van Basisschool Horizon, steekt enthousiast van wal als 
het gaat over het muziekonderwijs op haar school. 

Coöperatief Leren
Basisschool Horizon is een brede school in Lelystad met 198 leerlingen. De school 
neemt sinds vorig jaar deel aan het project Fraai Lawaai van De Kubus, het Centrum 
voor Kunst en Cultuur in Lelystad. Concreet gaat het project om een aanbod van 
wekelijkse muzieklessen in alle groepen en na schooltijd in de brede school. Wekelijks 
gaan vier muziekdocenten van De Kubus aan de slag in alle groepen. Zo ontstaat er 
een doorgaande leerlijn. Op dit moment doen er drie Lelystadse scholen mee aan 
dit project. De muzieklessen zijn gebaseerd op de ideeën over ‘coöperatief leren’ in 
muziek, ontwikkeld door Frits Evelein. Het is een manier van werken die kinderen actief 
met elkaar aan het werk zet. “Basisschool Horizon is een school waar we heel veel 
doen met coöperatief werken, vandaar dat dit project zo goed bij ons past. Coöperatief 
leren kent een gestructureerde stapsgewijze opbouw. Binnen de structuur is veel 
ruimte voor interactie en eigen inbreng. Deze structuur is terug te brengen tot een 
simpel stappenplan waarin je begint met individueel werken en dan opbouwt naar een 
combinatie in twee- en viertallen,” vertelt Silke Tuininga, zij is interne cultuur coördinator. 
Vanaf groep 5 krijgen leerlingen wekelijks les op echte instrumenten zoals trompet, viool 
of keyboard. Tijdens zo’n les spelen ze samen, verzinnen ze samen muziek en werken 
ze gezamenlijk naar een optreden toe. Elk blok van 8 weken wordt afgesloten met een 
presentatie waarbij ook de ouders betrokken worden. “Je merkt dat ouders steeds 
minder geld hebben voor de aanschaf van instrumenten. Daarom zijn we zo blij dat we 
kinderen hier op school in aanraking kunnen laten komen met de instrumenten, want 
er zitten echt talenten tussen. In groep 4 kijken de kinderen al reikhalzend uit naar het 
moment dat ze een instrument mogen gaan spelen,” aldus Rika Visser.

methode
Vanaf dag één van het project worden alle leerkrachten bij de lessen betrokken zodat zij 
na afloop zelf aan de slag kunnen met het materiaal dat tijdens het project ontwikkeld is. 
De muziekdocenten van De Kubus krijgen een intensieve scholing van docenten van het 
conservatorium uit Rotterdam in het geven van muzieklessen aan basisschoolgroepen. 
Bovendien helpen zij met het ontwikkelen van een methode die aan het eind van het 
project overdraagbaar is aan alle scholen in Lelystad en daarbuiten. Alle muzieklessen 
vinden plaats op dinsdagmiddag. Rika Visser: “Dan is er overal geluid in de school, 
maar niemand vindt dat erg. Je ziet in alle klassen kinderen met rode wangen in de 
weer met hun instrumenten en dat is genieten. Alle kinderen kijken elke week uit naar 
dinsdagmiddag.” 

ICC-er
Sinds tien jaar heeft de Horizon een interne kunst- en cultuurcoördinator op school. 
Dat is een bewuste keuze. Visser: “Externe organisaties boden steeds meer culturele 
activiteiten aan. Op een gegeven moment zagen we door de bomen het bos niet meer 
en werd het tijd voor één centraal aanspreekpunt binnen de school. Silke Tuininga, 
juf van groep 4, neemt die taak met veel plezier op zich. Ze coördineert alle culturele 
projecten en coacht haar collega’s bijvoorbeeld ook bij de muzieklessen.” Silke Tuininga 

LAAT KINDEREN ZICH 
VERWONDEREN OVER WAT ER 

ALLEmAAL KAN mET muZIEK

gOED 
muZIEKONDERWIJS 

OP DE PABO 
IS CRuCIAAL

Christelijke Basisschool

pOrtret
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vertelt over haar functie als icc-er: “Zestig procent van alle lestijd gaat op aan taal en 
rekenen. In de veertig procent die over is moeten er zóveel andere dingen. Ik maak 
me daar wel eens zorgen om. Daarom vind ik het ook zo prettig om mee te doen aan 
Fraai Lawaai. Het is niet alleen een ontzettend leuk project, het geeft ook structuur en 
is het letterlijk een stok achter de deur voor het muziekonderwijs. Want de ontwikkeling 
van een kind gaat om zoveel meer dan alleen taal en rekenen. Daar wil ik me hard voor 
maken. Ik zie het als mijn taak er op te letten dat er voldoende tijd is voor de culturele 
vakken binnen onze school. Ik trek aan de bel als die tijd in het gedrang komt.”

Opbrengsten
De opbrengsten van muziekeducatie zien Tuininga en Visser vooral op het sociaal-
emotionele vlak.   Kinderen mogen naar elkaar kijken en geven elkaar complimenten 
voor hun prestaties. Iedereen mag er zijn. Ook is het goed voor de concentratie. 
Daarnaast merkt Tuininga ook resultaten bij de leestoets: “Ik ben ieder jaar weer 
verbaasd dat alle kinderen in groep 5 het woord violen goed spellen”. Verder zien ze 
kinderen veranderen als ze een muziekinstrument vast hebben. Ineens is er dat besef 
dat ze iets bijzonders in hun handen hebben: een instrument.  Visser: “Het is haast 
ontroerend om de banjers van de school ineens viool te zien spelen.”

Pabo
Om leerkrachten op weg te helpen met hun muzieklessen, hebben ze volgens Tuininga 
vooral goed bruikbare voorbeelden nodig van muzieklessen. “Ik maak nog altijd gebruik 
van de lessen die ik voorgeschoteld kreeg op de Pabo”, vertelt Tuininga. “Lessen met 
een laag instapniveau en een duidelijke opbouw, maken de drempel om zelf muziekles 
te geven voor leraren aanmerkelijk lager. Ik had de mazzel dat ik op een Pabo zat 
(Windesheim) waar heel veel aandacht gegeven werd aan muziekonderwijs. De 
docenten die ik daar had, maakten zelf methodes en ik heb daar nog altijd profijt van.”
Op de vraag of Rika Visser tips heeft voor andere scholen antwoordt zij: “Als 
pilotschool van Fraai Lawaai hebben wij veel kinderziektes  doorlopen. Maar dat geeft 
niet, ook daar leer je van. Het is het waard want muziekles geeft een impuls aan de 
ontwikkeling van kinderen. Het brengt kinderen in aanraking met een wereld die ze 
anders niet zouden kennen. Ons cultuurbeleidsplan heet niet voor niets ‘Voorwaarts’. 
We willen niet stil blijven staan.” 

meer informatie:
De school: www.horizon-lelystad.nl 
Het project: http://www.muziektelt.nl/projecten/fraai-lawaai 

ZESTIg PROCENT VAN ALLE 
LESTIJD gAAT OP 

AAN TAAL EN REKENEN. 
IN DE VEERTIg PROCENT DIE OVER 

IS mOETEN ER ZóVEEL 
ANDERE DINgEN. IK mAAK 

mE DAAR WEL EENS ZORgEN Om

WAT HEEfT uW SCHOOL 
NODIg Om muZIEKONDERWIJS 

EEN SuCCES TE LATEN ZIJN?
•

gOEDE VOORBEELDEN VAN 
muZIEKLESSEN

•
gOED EN LAAgDREmPELIg mATERIAAL
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DE TRIANgEL 

Winni van der Linden is 
directeur van de triangel 

in Steggerda

Door: Margriet Bokhorst en Annette Lubbers

Pas wanneer lichaam en geest één zijn, begint het echte leren
De kinderen van groep 1 en 2 zitten in een kring om juf Inez heen, op het puntje van 
hun stoel. Hun ogen strak op haar gericht. Ze gaan iets moeilijks doen. “Pak met je 
rechterhand, je linkeroor. Goed zo. En nu met je linkerhand naar je rechterknie.” Je 
ziet de kinderen denken: rechts…. knie….? Nog even oefenen en dan mogen ze gaan 
zingen; “Met je handen klap, klap, klap. Links een klap, rechts een klap…..” 
In het aangrenzende lokaal van groep 7 en 8 begint muziekjuf Marjan zonder iets te 
zeggen, een ritme te klappen. De leerlingen klappen haar na. Daarop klapt ze een 
nieuw ritme. Nu slaat ze ook op haar knieën en stampt met haar voeten. De kinderen 
volgen haar woordeloos. Dan ineens zegt Marjan: “Goeiemorgen allemaal! Zing maar 
mee op deze toon.. hmmmmm. Okay daar gaat ‘ie: Aramsamsam, Aramsamsam, 
Goeligoeligoeligoeligoeiliramsamsam. Allemaal: Aramsamsam, Ar…….”

Bewuste keuze
Het is dinsdag. Alle 55 leerlingen van openbare basisschool de Triangel uit Steggerda 
zingen vandaag. Op deze school is er structureel muziekonderwijs. Door pilotschool 
te worden van het project Zing’es,  koos deze school daar, ruim een jaar geleden, 
bewust voor. Het project houdt in dat de leerlingen minimaal een keer per week 
een breed repertoire aan liedjes zingen en dat de zanglessen onderdeel zijn van het 
schoolbeleidsplan. Doet een school meer dan dat, dan kan het zelfs de status krijgen 
van zilveren of gouden Zing’es school.
De keuze is bewust. “We gaan het aan”, zegt Winni van der Linden, sinds twee jaar 
hoofd van de Triangel. “Er waren meerdere redenen om te kiezen voor muziekonderwijs. 
De school was niet zichtbaar. We moesten ons meer profileren. We kozen ervoor om 
dat met muziek te doen.”
 
Lichaam en geest benaderen als één
De reden waarom de keuze op muziek viel, is terug te leiden naar de pedagogische 
visie van Van der Linden. “Zingen en muziek maken dragen bij aan de totale 
ontwikkeling van het kind; zingen leert kinderen omgaan met hun ‘eigen’ instrument, 
hun stem, ze leren te accepteren wie ze zijn, hun eigen mogelijkheden kennen, anders 

Nu PAS ZIE IK DAT HET ROOSTER 
EN DE ZANgLESSEN 

gEEN CONCuRRENTEN ZIJN

Basisschool

pOrtret
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dan de cognitieve. Pas wanneer je lichaam en geest als één benadert, begint het echte 
leren. Daarvan ben ik heilig overtuigd.” Van der Linden heeft zelf de Academie voor 
Woord en Gebaar gedaan voordat ze naar de Pabo ging. “Ik weet hoe belangrijk het is 
om niet alleen met je hoofd bezig te zijn. Ik zie het als de taak van een basisschool om 
je te richten op de gehele persoon.”

Onzekerheid en enthousiasme
Van der Linden krijgt van het schoolbestuur, het team en de ouders de ruimte het 
onderwijs van haar school volgens deze overtuiging in te richten, ze is de drijvende 
kracht achter deze aanpak. Maar die staat nog in de kinderschoenen. “We hebben 
een heel jong team. De leerkrachten vinden het net zo spannend om te zingen als de 
leerlingen. Ze hebben op de Pabo weinig opleiding in muziek gehad. Niemand van hen 
speelt een instrument. Ze missen de kennis en het zelfvertrouwen om op eigen kracht 
met de klas te zingen. Kortom het team zit met onzekerheid, ik met enthousiasme.”

Kleine stapjes
“Om hun onzekerheid en mijn enthousiasme te overbruggen, zullen we kleine stapjes 
moeten maken. Stappen die ervoor zorgen dat er over drie jaar wat veranderd is. Dat 
we dan een school hebben waar we de tafels zingend leren of tussen twee moeilijke 
lessen door even een lied repeteren. Een school waar kinderen zich vrij voelen, zich 
op het podium durven te bewegen en genieten van elkaars presentaties. Ook de 
leerkrachten zullen moeten ontwikkelen; tegen die tijd kunnen ze zichzelf en de klas een 
lied aanleren, kunnen sommigen gitaar spelen en voelen ze zich ook vrijer om muziek te 
maken. Na drie jaar moet dat bereikt zijn en na vijf jaar moet het nog steeds zo zijn.” 

Verschil jongens en meisjes
Vakdocent Marjan van der Zwaag, van Ateliers Majeur uit Heerenveen, is een groot 
voorbeeld voor de leerkrachten. De manier waarop zij de leerlingen benadert spreekt 
tot de verbeelding. Niets uitleggen of bespreken, maar communiceren via toonhoogte, 
ritmes, gebaren of gezichtsuitdrukking. Het werkt, zien ze. Na haar zangles aan 
groep 7 en 8 evalueert Marjan de les nog even met juf Janneke. Janneke: “Ik vond het 
interessant om te zien welke methodes je gebruikt om die twee jongens bij de les te 
betrekken. Bijvoorbeeld door de vergelijking te maken tussen zingen en voetballen, 
prachtig.” Marjan: “Het was wel even moeilijk. Deze jongens zijn zo op elkaar gericht, 
dat het lastig is ze bij de les te krijgen. Ik wil ze zo graag meenemen en niet straffen. 

NA EEN KWARTIER 
ZINgEN WORDEN DE 
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Dus ik hoopte ze te laten inzien dat het bij zingen net zo is als bij hun voetbalspel; zoals 
ze bij voetbal gewoon meteen achter de bal aan gaan, zonder zich van te voren af te 
vragen of ze daar moe van worden, zou ik willen dat ze dat bij zingen ook gewoon gáán, 
zonder zich teveel af te vragen.”
Directeur Winni van der Linden raakt ook bij het gesprek betrokken. “Het lijkt er wel op 
dat jongens en meisjes verschillend reageren op zingen, vooral in groep 7/8. Zingen is 
communicatie. Jongens zijn daar veel minder mee bezig dan meisjes. Jongens willen 
zich aan elkaar meten. Daar moeten we oog voor hebben, ook al bestaat ons team 
voornamelijk uit vrouwen.” Dat brengt Marjan op een idee: “Zullen we het competitieve 
element meer in de lessen verwerken? Snel, langzaam, hard en zacht, een decibelmeter 
doet misschien wonderen. Dat is zo te downloaden en via het digibord te gebruiken, net 
als een metronoom of stemapparaat. Dat soort gadgets vinden ze natuurlijk super. Je 
kunt op die manier ook heel makkelijk eigen ringtones met ze maken!” 

geen concurrenten
Een kort nagesprek met de vakdocent levert een schat aan observaties en ideeën op.
Zichtbaar geïnspireerd gaat juf Janneke weer terug naar haar groep. Marjan is er 
niet alleen voor de leerlingen maar zeker ook voor de leerkrachten. Ze geeft het team 
zelf zangles, coacht de leraren wanneer ze met de leerlingen zingen, reikt liedjes aan 
of didactische methoden. “Vroeger toen ik leerkracht was, deed ik bijna niets aan 
muziek; de druk van het rooster hè? Nu zie ik iedere dag opnieuw, dat het rooster en 
de zanglessen helemaal geen concurrenten zijn. Dat is een enorme misvatting!” Ze 
legt uit waarom dat een misverstand is. “Musiceren legt verbindingen in de hersenen, 
dat stimuleert het creatief vermogen. Het wordt gezien als luxe, maar het is bittere 
noodzaak. Wij, en dan bedoel ik iedereen die betrokken is bij het onderwijs, moeten 
weten dat kunnen spelen, in de zin van speels zijn, net zo belangrijk is als kunnen leren. 
Pas dan kan je je vrij voelen.”

Logisch
De vrouwen in Steggerda weten waarvoor ze het doen. De overtuiging is er bij de 
directeur maar ook bij de anderen. Marjan: “Ik heb zelf gezien dat de leerprestaties 
na een kwartier zingen hoger worden. Dat komt omdat er meer zuurstoftoevoer is en 
nieuwe energie. Dat is ook logisch. Hoofd en lichaam worden één op die manier. En het 
effect op de school? Dat is straks een veilige plek om te leren, te werken en vooral om 
te spelen!”

meer informatie:
De school: http://obstriangel.nl
Het project: http://www.muziektelt.nl/zing-es 
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ST. LAuRENTIuS

Jos Coolen is directeur 
van de St. Laurentius 
in Weert-Swartbroek. 

Ilse Geelen is vakleerkracht 
muziek op deze school.

Door: Margriet Bokhorst en Annette Lubbers

Zingen brengt dingen teweeg die je met geld niet kunt kopen
Het eerste wat opvalt bij basisschool St. Laurentius is het bord ‘Zilveren Zing’es 
School’ op de gevel. Deze school is de eerste in Nederland die zoveel aandacht aan 
zingen besteedt, dat het de onderscheiding van Zilveren Zing’es School mag dragen. 
Om dat te bereiken zingen de leerlingen elke dag in de muziekles of in andere lessen, 
krijgen ze eens per week muziekles van een vakleerkracht, leren ze iedere week een 
nieuw lied en is er aandacht voor hun stemvorming. Dat maakt nieuwsgierig. Dus willen 
we weten wat er achter de gevel van deze Zilveren Zing’es school gebeurt.

Talent
De St. Laurentius telt 75 leerlingen en ligt in Weert-Swartbroek, een klein dorp onder 
de rook van Weert. “Tweeëneenhalf jaar geleden hebben we het roer omgegooid in 
ons muziekonderwijs ”, vertelt directeur Jos Coolen. “Toen ik hier directeur werd zag 
ik dat wij voor veel geld een muziekdocent inhuurden, terwijl juf Ilse Geelen van groep 
7-8 conservatorium heeft gedaan. Zoveel talent in huis, dat moet je benutten, vond 
ik.  Dus ik heb met juf Ilse gepraat en zij was direct enthousiast. Sinds vorig jaar is zij 
vakleerkracht muziek op onze school.”
“Ik wilde graag dat we ons als school, ook al zijn we maar heel klein, ergens mee 
zouden profileren. Bovendien vinden we het belangrijk dat de kinderen zich naast taal 
en rekenen, op andere gebieden ontwikkelen. Toen Ilse op zoek ging naar een project 
voor het muziekonderwijs stuitte ze toevallig op het project Zing’es. Hierin kwamen 
onze ambities samen. Het heeft ons vervolgens niet veel moeite gekost om ons bestuur 
te overtuigen van het nut van dit project. En dat is ook uitgekomen; de bestuursleden 
hebben bewondering voor wat we in zo’n korte tijd hebben bereikt. Ilse zorgt er nu 
bijvoorbeeld voor dat de kinderen in een doorgaande leerlijn muziekonderwijs krijgen, 
dat wil zeggen dat er in alle groepen samenhang zit in de muzieklessen.”

Ambassadeursfunctie
Coolen: “We willen laten zien wat het betekent om goede muziekles binnen de school 
te hebben, wat het met kinderen en met de school doet. Ik zie dat zingen dingen 
teweeg brengt die je met geld niet kunt kopen. We zijn met een aantal leerlingen naar 
een werkconferentie van Zing’es geweest in de Doelen in Rotterdam. De kinderen 
mochten daar optreden, op het podium, in de Doelen nota bene; een onvergetelijke 
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ervaring. Ook was de burgemeester hier laatst op bezoek. Hij wilde graag een 
muziekles bijwonen. De hele school in rep en roer. Maar aan het eind van de les stond 
hij net zo enthousiast mee te zingen als de kinderen. Het lijken misschien kleine dingen, 
maar ze doen er toe!” Dat muziek voor kinderen ook bij grote gebeurtenissen  heel 
belangrijk kan zijn, weten ze op deze school als geen ander. Juf Ilse: “We hadden een 
jongetje op school, Wesley, hij was ongeneeslijk ziek. Hij heeft een liedje geschreven 
dat we op school - Wesley is inmiddels overleden - nog steeds zingen. Zo houden we 
de herinnering aan hem levend en vrolijk.’’ 

Balans
Volgens Coolen gaat het erom een goede balans te vinden tussen leerresultaten en 
plezier. “Er is meer dan alleen de schoolresultaten voor rekenen en taal. Je hebt een 
positieve sfeer in school nodig  om goed te kunnen presteren. Zing’es zorgt voor die 
goede sfeer. Ouders zien dat en ze zien dat hun kinderen zin hebben om naar school 
gaan. Dat is voor hen belangrijker dan dat hun kinderen negens of tienen halen.” 
Juf Ilse voegt daaraan toe: “Je ziet een andere kant van kinderen tijdens de 
muzieklessen. Taalontwikkeling, concentratie, samenwerken, op elkaar wachten; het 
zijn allemaal dingen die een kind leert tijdens het zingen. Ik zie kinderen die anders heel 
druk zijn, die tijdens de muziekles ineens wel aandachtig luisteren. Dat een kind via die 
weg ervaart wat concentreren is, dat is wat zo’n project zo waardevol maakt.” 
Juf Ilse merkt ook op dat het onderscheid tussen kinderen wegvalt tijdens muzieklessen: 
“Tijdens muziekles danst iedereen met iedereen, ook met de kinderen die normaal wat 
moeilijker in de markt liggen. Er mag alleen positief commentaar worden geleverd, alles 
is goed en kinderen mogen laten zien wie ze zijn. De kinderen voelen zich daarna veel 
vrijer.’’ 

Thuis
Dat de kinderen die positieve houding ook mee naar huis nemen, hoort de directeur 
van ouders: “Ouders zeggen: ‘Er wordt ineens gezongen thuis’. Kinderen komen met 
liedjes thuis die de ouders niet kennen.” Kennelijk werkt het enthousiasme aanstekelijk: 
“Wij waren ongelofelijk verrast toen de oudercommissie afgelopen december een 
inzameling had georganiseerd voor nieuwe muziekinstrumenten. Dat heeft het bedrag 
van 800 euro opgeleverd en betekent een enorme impuls voor ons muziekonderwijs!”.
Dat dit project z’n vruchten afwerpt merken de leerlingen van de St. Laurentiusschool 
ook als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Het afgelopen jaar kreeg de school  van 
veel oud-leerlingen te horen dat de aangeboden stof in de muzieklessen die ze daar 
krijgen, gesneden koek voor ze was. Coolen: “Ze kunnen dan bij die les echt op een 
positieve manier het voortouw in de klas nemen en dat is weer heel goed voor het 
zelfvertrouwen van brugklassers”. 

Toekomst
Op de vraag hoe Coolen de toekomst van de school ziet antwoordt hij: “Geen idee 
waar we terecht zullen komen, maar we blijven zeker zingen! We zijn twee jaar geleden 
met veel enthousiasme gestart en je merkt nu dat het werkt. We zullen hierin blijven 
investeren en hopelijk vele anderen besmetten. We gaan in ieder geval proberen om 
Gouden Zing’es school te worden met ook nog een eigen schoollied. Want, al zijn we 
maar een kleine dorpsschool, we zijn een school in ontwikkeling en dat willen we aan 
iedereen laten zien, daarom is ons motto: ‘BS St. Laurentius laat van zich horen!”. Na 
afloop van het gesprek poseren juf Ilse en Jos Coolen bij het Zilveren Zing’es plakkaat: 
“Hier zijn we héél trots op.”

meer informatie:
De school: www.bs-stlaurentius.nl 
Het project: www.muziektelt.nl/zing’es  
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PAuS JOANNES 

Maarten Catney is directeur van 
de rooms-katholieke 

basisschool  paus Joannes 
in Zaandam

Door: Margriet Bokhorst en Annette Lubbers

Vakdocenten voor gym vinden we gewoon, waarom niet voor muziek?
“Nu is buiten alles wít”, zingt muziekjuf Maite in lange noten voor aan groep 5. “Een 
sneeuwpop maken, dat wil ík”, gaat ze verder. De leerlingen van r.k. basisschool Paus 
Joannes in Zaandam eten en drinken wat, terwijl ze uitblazen van het buitenspelen, in 
de sneeuw inderdaad. Terwijl juf Maite zingt, installeert ze haar keyboard voor de klas 
en noteert een notenbalk op het digibord. Dan is iedereen er klaar voor. De les kan 
beginnen.

Professionele muziekles
Sinds augustus 2010 doet de rooms-katholieke basisschool Paus Joannes mee aan 
het project Muziek maakt School. Dit project is een initiatief van FluXus Centrum voor 
de kunsten Zaanstad en klarinettist Erik van Deuren. In Muziek maakt School krijgen 
de leerlingen van groep 1 tot en met 4, één uur per week Algemene Muzikale Vorming. 
Vanaf groep 5 mogen ze een instrument bespelen; ze krijgen les op verschillende 
instrumenten, zoals viool, gitaar, gamelan, harp of saz. Dat instrument mogen ze ook 
mee naar huis nemen om te oefenen. De instrumenten rouleren, zodat de kinderen 
zoveel mogelijk instrumenten proberen. Alle leerlingen krijgen op deze manier 
professionele muziekles. Behalve op de Paus Joannesschool draait dit project op nog 
drie andere scholen in de krachtwijk Poelenburg in Zaandam.

Carte Blanche
“Wat sport is voor het lichaam dat is muziek voor de geest,” staat er te lezen op 
de website van FluXus.  “Wat mij betreft heeft niet alleen muziek die rol, maar alle 
expressievakken”, vindt Claudia Rumondor. Rumondor is een van de vakdocenten die 
vandaag gamelanles geeft aan groep 5. Zij is componiste, muziekdocent en assistent 
artistiek leider van het project. Terwijl Rumondor met haar groepje leerlingen in 
kleermakerszit voor de gamelan oefent in de aula, geeft haar collega Julia elders in de 
school vioolles en collega Maite zangles. 
FluXus neemt zijn taak serieus, want muziek maakt slim, zo stelt het centrum op zijn 
site. De artistiek leider van dit FluXusproject, Erik van Deuren, kreeg daarom carte 
blanche om een eigen docententeam samen te stellen voor Muziek maakt School. 
“Hij zocht mensen die out-of-the-box kunnen denken, mensen die willen leren en 
veranderen,” aldus Rumondor. Vanwege haar Indonesische roots, wilde Rumondor 
graag experimenteren met de gamelan. In dit project kreeg ze daarvoor de ruimte.

geen wonder
Goede docenten vinden ze belangrijk in Zaandam. “Het is zeer geaccepteerd in 
het onderwijs dat er vakleerkrachten zijn voor gym. Dat geldt niet voor muziek,” 
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directeur Maarten Catney verbaast zich daarover. “Het is gek want er zijn heel weinig 
groepsleerkrachten die zelf goede muziekles kunnen en durven geven.” Catney vindt 
dat geen wonder. Hij studeerde in 2005 af aan de Pabo: “Daar heb ik weinig en ook 
nog eens inspiratieloos muziekonderwijs gehad, dat ontsteeg het cliché van de blokfluit 
nauwelijks. Ik vind het belangrijk om op deze school een goed niveau muziekonderwijs 
aan te bieden, door vakleerkrachten.” 

Improviseren
Terug bij Maite in de les valt inderdaad op hoe knap de les in elkaar zit; de melodie van 
het liedje over de sneeuw blijkt een nieuwe melodielijn in een liedje dat de kinderen 
de vorige les hadden geleerd. Door een toepasselijke tekst te improviseren, maakt ze 
een bruggetje van de belevingswereld van de kinderen naar haar lesstof van vandaag. 
Spelenderwijs, zonder dat de kinderen het in de gaten hebben. Ondertussen doen 
ze ademhalingsoefeningen met een hand op de buik en een in de zij en leren ze het 
verschil tussen staccato en legato: “Wat vind je mooier klinken? Nu-is-bui-ten-al-les-wit? 
Of Nuisbuitenalleswit?” Groep 5 is het er unaniem over eens, legato klinkt het mooist.
Juf Marian, de juf van groep 5, doet met alles mee; met het zingen en ook met de 
leerlingen die na de zangles gitaarles krijgen. Ze wil ook leren gitaar spelen. Bovendien 
vindt ze het bijzonder om te zien hoe haar leerlingen op de muzieklessen reageren. “Dit 
is een pittige klas, maar bij de muziekles willen ze niet door de mand vallen en iets niet 
kunnen. Dus doen ze extra hun best en letten goed op. Zo leren ze zich te concentreren 
en samen te spelen. Heel belangrijk,” vindt ze.

Trots
Het project Muziek maakt School is nu nog in de pilotfase. En al is directeur Maarten 
Catney nog maar een jaar op deze school, toch ziet hij de eerste tekenen van succes. 
Hij ziet het enthousiasme van de kinderen groeien. “Moet je die stralende koppies 
eens zien als de kinderen hier op dinsdag binnenkomen met de harp in een tas op hun 
rug!” Catney merkt het ook in de intakegesprekken voor nieuwe leerlingen. “Ouders 
vragen ernaar. Ze vinden het belangrijk dat hun kinderen deze ontwikkeling op school 
meekrijgen. Want thuis gebeurt dat – in deze buurt - maar zelden. Ik promoot de 
muziek ook hier in de school. Voor dit project heeft de Rotaryclub Zaandam de gamelan 
gesponsord. Geen van de andere scholen had plek om dat enorme instrument te 
stallen. Ik heb hem juist als eyecatcher in de aula neergezet, midden in de school. Om 
te laten zien dat we er trots op zijn. Vanmiddag komt de Rotary hier op bezoek om te 
kijken naar hun cadeau. De kinderen treden op. Mooi toch?”

Creatieve ontwikkeling
Of muziek zijn leerlingen slimmer maakt, zoals het Centrum voor de Kunsten stelt, weet 
Catney niet precies. “Het gaat te ver om nu te zeggen dat dat hier op school gebeurt. 
Maar de concentratie verbetert wel, voor mijn gevoel. En ik geloof er wel in dat, zoals 
in de Chinese cultuur gebruikelijk is, muziek onderdeel is van de opleiding om de 
creativiteit te ontwikkelen. Het stimuleert de verbinding tussen de twee hersenhelften.”
Als het aan Catney ligt, wordt die creatieve ontwikkeling dan ook onderdeel van de 
schoolvisie. De nieuwe cultuurcoördinator is die visie nu aan het opstellen met de 
rest van het team. Het is onderdeel van haar opleiding tot Interne Cultuur Coördinator 
(ICC). “Nu schieten de ideeën van het team op dit gebied nog een beetje alle kanten 
op, maar ik hoop op een eenduidige visie die ons helpt bij het maken van keuzes; wat 
gaan we doen en waarom doen we het? Nu mist de schoolvisie die onderbouwing voor 
cultuur en muziek nog.”

geen geld is geen reden
Catney vindt dat Muziek maakt School over een paar jaar een paar dingen wezenlijk 
veranderd moet hebben op zijn school; “De instrumenten hebben - ook fysiek - een 
waardevolle plek gekregen in het gebouw, de kinderen van groep 8 kunnen straks 
volwaardig musiceren, bijvoorbeeld bij een viering, en deze buurt weet hoe belangrijk 
wij muziek vinden.”
Als Catney gevraagd wordt naar een tip voor scholen die (nog) niet zo expliciet voor 
muziekonderwijs hebben gekozen, hoeft hij niet lang na te denken: “Muziek is belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen, dus investeer daarin! Geen geld, is geen reden. Als 
school heb je altijd een keuze.” 

meer informatie:
De school: www.paus-joannes.nl
Het project: www.fluxus.nl/fluxus/nieuwsbrief/muziek-maakt-school 
www.youtube.com/MuziekMaaktSchool
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SPRINgPLANK

paula Schijff is 
directeur van brede 

school de Springplank 
in Zwolle

Door: Margriet Bokhorst en Annette Lubbers

Het is hard werken, maar als je ze hebt is het goed
“Vorige week moest ik groep 5 voor een half uurtje overnemen. De vaste juf moest 
naar de dokter. Ik vroeg me af wat ik in een half uur kon doen. Ineens herinnerde ik me 
dat deze groep heel mooi kan zingen. Dus ik stelde voor dat de leerlingen me zouden 
laten horen hoe ze zingen. Nou, dat wilden ze wel! Ze begonnen meteen. Het klonk 
inderdaad prachtig. Toen de juf weer terugkwam waren ze nog steeds aan het zingen. 
Ze was enorm trots op haar klas en dat vertelde ze de leerlingen ook. Ze glunderden op 
hun beurt, bij het horen van dit compliment.” Directeur Paula Schijff van brede school 
de Springplank uit Zwolle vindt dit soort succeservaringen heel belangrijk. “Wij willen 
onze kinderen kansen bieden. Juist in deze krachtwijk is dat belangrijk, maar ook de 
leerlingen die niet uit een achterstandssituatie komen, de helft ongeveer, pikken daar 
een graantje van mee.”

Weinig tijd
Schijff windt er geen doekjes om. In het onderwijs van de basisschool de Springplank, 
die net buiten de stadsring in de armste wijk van Zwolle ligt, een krachtwijk, staan de 
basisvaardigheden – rekenen, taal en lezen - op de eerste en eigenlijk ook wel op de 
tweede en misschien zelfs wel op de derde plaats. Vijf dagen in de week besteden ze 
de hele ochtend aan die vakken en soms ook nog een deel van de middag. “En als je 
bedenkt dat we in de middag dan ook nog zaakvakken moet geven als aardrijkskunde, 
geschiedenis of biologie, dan kun je wel uitrekenen hoeveel tijd er dan nog overblijft 
voor andere dingen zoals muziek; nagenoeg geen.” Veel leerlingen op deze buurtschool 
hebben een taalachterstand. De focus van schoolbestuur, van inspectie maar ook van 
de schoolleiding zelf ligt dan ook op de leeropbrengst. Directeur Schijff: “Ik ben daar 
heel pragmatisch in. Wij willen dat de kinderen op onze school het verder schoppen 
dan hun ouders. Dat willen wíj niet alleen, dat vragen ouders ook van ons. Soms 
kunnen ze zelf niet lezen. “Er zijn leerlingen die op vierjarige leeftijd bij ons binnen 
komen en maar net een zin met twee woorden kunnen maken. Bij deze ouders hoef 
je echt niet aan te komen met ‘het belang’ van expressievakken,” weet Schijff. “Een 
deel van onze leerlingen komt via het muziekonderwijs in aanraking met een wereld, 
die zij voorheen niet kenden. Zij die die wereld van huis uit wel kennen, krijgen nu op 
professioneel niveau muziekles, het mes snijdt dus aan twee kanten.” 

Doen
Toch koos de Springplank anderhalf jaar geleden voor muziekonderwijs. “Doen!” 
zei Hanneke de Vries, leerkracht van groep 6/7 en cultuur coördinator, toen 
kunstencentrum Muzerie met het project Muziek en IK (MIK) aankwam. De Vries: “Het 
aanbod kwam onverwacht voorbij. Omdat muziek een onderschoven kindje was op 
deze school, was dit een prachtkans om leerlingen met muziek kennis te laten maken, 
voor velen een nog onbekende wereld van expressie, instrumenten bespelen, podium 
en publiek.” 
Meedoen aan MIK betekent voor deze school dat er wekelijks muziekdocenten komen, 
soms samen met docenten in andere kunstdisciplines. Er wordt dan gezongen en op 
instrumenten gepeeld; accordeon, gitaar en cello bijvoorbeeld. De groepen 1 tot en met 
7 doen hier aan mee en het project loopt drie schooljaren door. MIK is er speciaal op 
gericht om sociaal-maatschappelijke drempels weg te nemen bij leerlingen die nu nog 
weinig of niets aan muziek doen. Ook is het doel om de betrokkenheid van hun ouders 
te vergroten tijdens de optredens op school en in het theater. 
Het voordeel van het project Muziek en IK vindt De Vries het feit dat de muziekdocenten 
gewoon iedere week op de stoep staan en hun instrumenten tevoorschijn halen. “Zo 
hebben we geen excuus om toch nog even met die basisvaardigheden door te gaan.”

Ik hoop dat het erin zit
Zo ook vandaag. Leerlingen lopen kriskras door elkaar op weg naar de klas waar ze 

WIJ WILLEN DAT DE KINDEREN OP 
ONZE SCHOOL HET VERDER 

SCHOPPEN DAN HuN OuDERS

ZO mOETEN WE WEL NAAR 
DE muZIEKLES. DE ANDERE VAKKEN 

mOETEN DAAR Nu VOOR WIJKEN
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straks muziekles krijgen. Boven is het accordeonlokaal. Beneden in de aula is normaal 
gesproken cello les, maar vandaag theater en zang. Ze gaan een lied maken over het 
thema ruzie. “Cool” vinden de leerlingen van groep 6/7.
In het accordeonlokaal is de vader van leerling Henk vandaag even komen kijken. Hij 
speelt zelf ook accordeon en zijn vrouw, die twee jaar geleden overleden is, was zelfs 
Nederlands kampioen op de accordeon. “Ik kan zelf geen noten lezen. Henks moeder 
kon dat wel. Ik hoop dat het ook in Henk zit en dat hij hier op school noten leert lezen.”
In de aula praten de muziek- en theaterdocent nog even na. “Deze kinderen hebben 
het zo nodig om uit de strakke structuur van de klas te komen en een ander kant van 
zichzelf te ontdekken. Neem dat ene jongetje uit dat groepje van daarnet. Een type dat 
neigt naar vervelend gedrag. Maar hij kwam met de leukste teksten! Het is hard werken, 
maar als je ze hebt is het goed,” zo is de ervaring van beide docenten. 

Niet grappig
De Vries: “Wij missen het gemak om zo met de leerlingen muziek of theater te maken, 
zoals de vakdocenten dat kunnen. Daardoor kunnen we buiten de MIK lessen weinig 
aan muziek doen.” 
Sommige kinderen klagen dat ze niet snel genoeg vooruit gaan. “Ik leer meer van mijn 
vader, die is muzikant,” zegt Margot uit groep 6/7. De leerlingen van de Springplank 
spelen een uur per week op hun instrument. De leerlingen krijgen de instrumenten 
niet mee naar huis. “Als ik zie hoe de rapporten terugkomen, durf ik daar niet aan te 
beginnen,” zegt De Vries. “Maar als je in groep 7 zit en je oefent nog steeds ‘Lammetje 
in de wei’ is dat niet grappig.’’  
Ik luisterde laatst soulmuziek in de klas. We keken een filmpje van B.B. King op 
youtube. De eerste keer reageerde de klas vooral op zijn uiterlijk; dik en veel zweet. De 
tweede keer zei iemand: ‘Het is wel een beetje droevige muziek’. Daar ontstond toen 
een gesprek over, dat je anders nooit zou hebben.”
Een goede aansluiting met de buitenschoolse activiteiten zou volgens haar een 
oplossing zijn voor de wat ambitieuzere kinderen, mits het niet te duur is. Het 
ideaalbeeld van Paula Schijff is dan ook dat de leerlingen tot drie uur op school zijn om 
de basisvaardigheden en zaakvakken te leren en voor hun sociaal-emotionele vorming. 
Daarna gaan alle leerlingen naar de naschoolse opvang voor sport en expressievakken. 
Op die manier krijgen alle kinderen een volwaardig aanbod. “En hebben wij de tijd om 
de elementaire vaardigheden aan te leren.”

Verder schoppen
Het belang van muziekonderwijs wordt op de Springplank uitgelegd in termen van 
succeservaringen. Samen met goed onderwijs in rekenen en taal, is dat wat helpt om 
de leerlingen het verder te laten schoppen dan hun ouders. En ze kennis te laten maken 
met een wereld die ze van huis uit niet of nauwelijks kennen. De gezinnen zonder 
achterstanden niet te na gesproken.
“De maatschappij is erg gericht op alles wat met het hoofd te maken heeft,” meent 
Schijff. “Daar worden we ook op beoordeeld door de inspectie. Dat is ook niet zo 
gek als je kijkt naar de recente politiek-maatschappelijke ontwikkelingen waarin alles 
gemeten wordt en wordt uitgelegd in termen van economische waarde. Dit is blijkbaar 
wat we willen als gemeenschap. In het onderwijs heeft het als consequentie dat het 
cognitieve een te zwaar accent heeft gekregen. Ik zie vanuit het onderwijs wel een 
tegenbeweging opkomen die meer aandacht vraagt voor het pedagogisch klimaat, voor 
creativiteit en samenwerking, waarin de expressievakken een belangrijke rol spelen. 
Wat het – meetbare – effect daarvan is, kan ik niet zeggen. Wat mij betreft gaat het 
om die positieve ervaringen, kleine succesjes die je samen bereikt. Klein maar zo 
belangrijk!”

meer informatie: 
De school: www.hetwonderwoud.nl/partners/obs-de-springplank
Het project : www.muziekenik.nl
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ESSAY
Door: Marcel van Herpen

muziek is de levensadem van een kind

Met het invoeren van het predicaat 
‘excellente school’ is dit land hard op 
weg de speelsheid die kinderen zo nodig 
hebben om zich te ontwikkelen voorgoed 
te verliezen. Een school waar prestaties 
maatgevend zijn is geen veilige school. 
Muziek kan een manier zijn om een veilige 
omgeving te creëren, om uit het systeem 
van angst en selectie te stappen. Maar 
het is niet goed gesteld met het

muziekonderwijs in ons land. Eigenlijk is 
het nagenoeg verdwenen. Dat wil zeggen, 
het staat nog wel in de kerndoelen maar 
is geen vanzelfsprekendheid meer.  

Allereerst is het natuurlijk zo dat de 
generatie voor ons er één was die nog 
van nature zong en speelde omdat er niet 
veel anders te doen was. Geen sociale 
media, geen 24/7 beschikbaar tv-aanbod. 
Maar deze oorzaak is te verwaarlozen als 
je kijkt naar de tweede en belangrijkste 
reden waarom het zo slecht is gesteld 
met muziek op school: de terreur van 

taal en rekenen. Het ministerie heeft het 
curriculum zo verengt dat het enige wat 
over is gebleven een enorme angst voor 
onderprestatie is. Maar een angstig kind 
leert niet. Beoordelingen zorgen ervoor 
dat kinderen zich minder vrij voelen. 
Als een kind hoog scoort, kan het de 
volgende keer bang zijn om lager te 
scoren. Als een kind onvoldoende scoort, 
denk het kind dat hij of zij het niet kan. 
Overigens is het opvallend dat jongens 
veel gevoeliger blijken te zijn voor een 

veilig pedagogisch klimaat dan meisjes.
Daar waar het klimaat niet veilig is dalen 
de prestaties van jongens het hardst. 

Muziek maken is voor kinderen een 
compleet normale, vertrouwde expressie. 
Deze expressie is een gevolg van de 
impressies die mensen opdoen: kinderen 
worden ingedrukt en daarom drukken 
ze zich uit. Anders gezegd, kinderen 
krijgen zintuiglijke prikkels en die drukken 
ze onder andere uit in muziek: dat is 
één van de expressies van een kind. 
Muziek is geen vak. De mens zingt van Marcel van Herpen 
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gestolde emoties. Om kinderen creatief 
te laten zijn moeten ze ruimte en vrijheid 
krijgen. 

Het is niet altijd makkelijk om als leraar 
ruimte te bieden voor het creatieve 
proces van kinderen. Het gaat erom 
dat je op het goede moment het goede 
doet, ook in de ogen van de leerling. Dat 
laatste is essentieel, je moet de ander 
niet als verlengstuk van jezelf zien, maar 
daadwerkelijk als een ander. Door goed 
en veel te observeren kom je erachter wat 
de beste reactie is. Alleen degenen die 
weten dat ze het niet zeker weten, maar 
tijdens hun observatie reconstructies 
maken om zo dicht mogelijk bij de 
beleving van een kind te komen, gaan 
beter invoelen en meer afgestemd 
reageren.

Muziek kan kinderen op een bijzondere 
manier helpen bij het verwerken van 
hun emoties omdat sommige kinderen 
hun emoties niet op een andere manier 
kunnen uitdrukken dan via de muziek. 
Het is een expressie die van levensbelang 
is. Het onderwijs moet gaan inzien dat 
muziek geen vak is, alles is muziek: 
ritme is rekenen, zingen en dansen zijn 
voorwaarden om taalvaardig te worden. 
Muziek is het instrument om dat wat jij je 

eigen wilt maken in jezelf te laten 
resoneren. Een aantal kinderen in 
Suriname had veel moeite met het leren 
van de tafels. Toen ze de tafels als 
raptekst kregen,  begonnen ze spontaan 
te experimenteren met ritmes, melodieën 
en inhoud. Het vervolg laat zich raden. 
Het plezier spatte er vanaf en de inhoud 
werd moeiteloos ingesleten.
En daar is geen geld voor nodig. Wel een 
veilige omgeving. Iedereen kan morgen 
beginnen.
 
marcel van Herpen 
Projectleider van het expertisecentrum 
voor Ervaringsgericht Onderwijs 
Nederland

nature. Mensen hebben altijd gezongen. 
Je kunt daarmee zeggen dat muziek de 
levensadem is. Doordat kinderen zingen 
en muziek maken laten ze die levensadem 
anders resoneren. 

Muziek is een instrument waarmee je 
de school een veilige omgeving kan 
laten zijn voor kinderen, een school 
waar welbevinden van kinderen hoog 
in het vaandel staat. Maar let op, want 
als muziekonderwijs alleen maar op 
het rooster staat gebeuren er niet 
vanzelfsprekend de goede dingen. Die 
veilige omgeving is cruciaal. Als kinderen 
zich niet veilig voelen, durven zij zich 
niet te laten zien. En een afrekencultuur 
is geen veilige cultuur. Dat is precies 
waarom die programma’s  waarin 
kinderen het tegen elkaar opnemen zo 
slecht zijn. Natuurlijk leren kinderen iets 
over muziek als ze naar zo’n programma 
kijken, maar wat blijft hangen is het 
principe van selectie. Selectie is niet wat 
ons verbindt. Het is de verbondenheid 
die selecteert met wie je verder kunt. Een 
tak die is afgesneden groeit niet meer 
door. Een kind dat wordt verstoten en 
gepest leeft wel door, maar zal de belaste 
indrukken weer gaan uitdrukken met alle
 gevolgen van dien. We mogen niemand 
uitsluiten.

Muziek zorgt voor verbondenheid, één 
van de ecologische inzichten om de 
mens in relatie tot zijn omgeving te leren 
kennen. Het Ervaringsgericht Onderwijs 
gaat uit van die ecologische inzichten 
en zet betrokkenheid en welbevinden 
centraal. Ook is Ervaringsgericht 
Onderwijs een manier om creatief 
onderwijs te geven. Let maar eens op 
kinderen die naar de dierentuin gaan. Ze 
spelen de ervaring die ze daar opdoen 
na: ze doen de apen na, gaan olifanten 
tekenen, zingen liedjes over dieren. Ze 
proberen hun emoties om te zetten in 
spel, woorden, in tekeningen of in andere 
dingen. Het creatieve proces voorkomt zo 

’mAAR LET OP, 
WANT ALS muZIEKONDERWIJS 

ALLEEN mAAR OP HET ROOSTER 
STAAT gEBEuREN ER NIET 

VANZELfSPREKEND DE gOEDE DINgEN. 
EEN VEILIgE 

OmgEVINg IS CRuCIAAL
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Leren van elkaar
Het enthousiasme van Tineke is 
niet van de ene op de andere dag 
ontstaan. “Muziek heb ik van huis uit 
meegekregen. Mijn ouders hebben het 
altijd gestimuleerd. Ik begon met blokfluit 
en keyboard en vanaf mijn vijftiende 
wilde ik piano spelen en kwam er een 
piano in huis. Ook heb ik mezelf gitaar 
aangeleerd.” Voor Tineke is het logisch 
om binnen haar lesrooster met muziek 
bezig te zijn. “Een collega die minder 
goed is in muziek maken, schuift wel 
eens bij mij aan. Het talent op school 
wordt voor het algemeen goed ingezet: 
we helpen en leren van elkaar. We maken 
dus gebruik van elkaars talenten.” 

Integreren in het curriculum
Er wordt wel eens gedacht dat veel 
leerkrachten het eng vinden om muziekles 
te geven.  Tineke denkt dat het eerder te 
maken heeft met gebrek aan materiaal 
en muzikale begeleiding. Digiborden zijn 
hiervoor een geweldige oplossing. “Via 
het digibord haal ik muziek de klas in, 

muziekeducatie: enthousiasmeren, 
inspireren & integreren. Hoe doe je dat?

In het café waar we hebben afgesproken 
klinkt op de achtergrond lome 
ochtendmuziek. Tegenover mij zit Tineke 
van der Steen, leerkracht van groep 8 
op basisschool Het Baken. Tineke werd 
in het jaar 2009 verkozen tot Leraar van 
het jaar, voor primair onderwijs. Leraar 
van het jaar word je als je in staat bent 
om jouw omgeving te overtuigen van je 
kwaliteiten, hierover in gesprek durft en 
kunt gaan, maar bovenal anderen weet te 
inspireren. Dat muziek niet weg te denken 
is uit Tinekes lesdag is dé reden  om met 
haar aan tafel te zitten. “Ik begin iedere 
dag met muziek; begeleid met piano of 
gitaar. We openen met het zingen van 
een liedje. Soms ga ik met de kinderen 
in gesprek over bijvoorbeeld de opbouw 
van het lied, de inhoud van de tekst of 
wat voor ritmes er in voor komen. Als 
je ’s ochtends bij ons door de school 
loopt hoor je uit alle klassen zingende 
stemmetjes.”

INTERVIEW
Door: ruth Slob met tineke van der Steen

DE VOORWAARDEN DIE NODIg 
ZIJN Om gOEDE muZIEKmOmENTEN 
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AAN DE HAND KAN NEmEN. 
EEN DIRECTIE DIE ACHTER JE STAAT. 

EEN TEAm DAT VAN ELKAAR 
DuRfT TE LEREN. EN JE EIgEN 

ENTHOuSIASmE WAARmEE 
JE KINDEREN KuNT INSPIREREN

tineke van der Steen
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tijdens het optreden, maar iedereen doet 
mee!”

Keuzes maken moet 
Als je Tineke hoort vertellen over muziek 
binnen haar werkpraktijk, klinkt het 
bijna als een fluitje van een cent. Maar 
is het echt zo eenvoudig? Of zouden 
er ook zaken zijn die het bemoeilijken? 
“Natuurlijk is het niet altijd even 
gemakkelijk. We moeten van de overheid 
voldoen aan de landelijke plicht om 
cultuureducatie te geven. We willen dat 

onderwerp van cultuureducatie zo goed 
mogelijk invullen.” Hiervoor hebben ze bij 
Het Baken een interne cultuur coördinator 
(ICC) aangesteld. De ICC’er helpt het 
docententeam keuzes te maken. Er liggen 
soms stapels flyers en brieven van leuke 
projecten waar de school aan mee kan 
doen. Maar het geld en de tijd om al deze 
projecten uit te voeren is er niet. Het 
is aan het docententeam om keuzes te 
maken en dat is niet altijd makkelijk. Bij 
Het Baken hebben ze daar een oplossing 
voor gevonden: “Wij werken als team heel 
nauw met elkaar samen en overleggen 
wat we wel en niet kunnen doen. 
Uiteindelijk kiest het hele team voor een 
beperkt aantal onderwerpen. Iedereen in 
het team heeft andere interesses, maar 
we inspireren elkaar vanuit die interesses. 
Zo hebben we dit jaar in de bovenbouw  
unaniem gekozen voor djembé-lessen.”

Wat heeft de school nodig? 
Om muziekeducatie daadwerkelijk 
een vast onderdeel van het curriculum 
uit te laten maken is allereerst een 
enthousiast team nodig, aldus Tineke. 
Een enthousiaste ICC’er die inspireert 
en goede contacten buiten school heeft 

bijvoorbeeld: I am yours, van Jason Mraz, 
daar maak ik dan vervolgens een les bij. 
Zo kun je de kinderen ook zonder gitaar 
of piano ondersteunen bij het zingen.” 
Daarnaast integreert Tineke muziek in 
de andere vakken. Bijvoorbeeld in de 
topografieles: kinderen leren steden uit 
hun hoofd met behulp van muziek of op 
een bedacht liedje. Bovendien kan muziek 
ook op andere momenten helpen. “Als 
de kinderen zich verdrietig voelen, dan 
zingen we met elkaar en kunnen we in 
muziek iets van onszelf kwijt.”

muziek als ontspanning 
Naast het zingen van liedjes gebruikt 
Tinekes school een methodiek voor de 
muzieklessen: Muziek moet je doen. 
Voor deze lessen wordt  45 minuten per 
week  ingeroosterd. De invulling van 
de les is aan de leerkracht. De invulling 
van Tineke is helder: “Ikzelf vind dat 
muziek ontspanning is; het is een vorm 
van creatie en recreatie. Het hoort bij de 
culturele opvoeding van kinderen. We 
zijn kinderen aan het klaarstomen voor 
de toekomst, je begeleidt hen op die 
reis en moet ze hierin veel aanbieden: 
zowel kennis als sociaal emotionele 
ontwikkeling. Als ik niet zing op een dag, 
mis ik het, maar de kinderen missen 
het óók. Als ik een dag niet zou zingen, 
vragen de kinderen er zelf om. Daarnaast 
zet ik het in als ontspanning: als er hard 
gewerkt is, dan mogen ze daarna even 
lekker zingen of aan de slag met ritmes. 
Uiteindelijk ervaar je met elkaar een stuk 
saamhorigheid, je deelt met elkaar en 
hebt een veilige klassensituatie waarin je 
jezelf kunt ontplooien. Je leert expressief 
te zijn: ieder op zijn eigen manier. 
Optreedmiddagen kunnen hierbij helpen. 
Iedereen mag zelf weten wat hij of zij doet 
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de verantwoordelijkheid van het halen van 
de doelen binnen het curriculum.”

Samenwerking met externe partijen
Die regie zit ook in kennis van buiten 
halen. Een samenwerking met een 
muziekschool bijvoorbeeld.  Hieraan 
kleven volgens Tineke helaas nog wel wat 
praktische bezwaren. Het aanbod is er 
vaak wel, maar de afstemming tussen de 
bewuste leerkracht en de externe partij 
kan beter. Zo wordt niet altijd door de 
externe partijen doorgegeven

wat er nodig is voor de muziekles of 
voor het kunstproject. “Voor ons is het 
heel gewoon om te bedenken wat er 
klaargelegd moet worden voor een les. 
Dat soort praktische zaken worden door 
externen nog wel eens over het hoofd 
gezien.” Daarnaast vertelt Tineke dat het 
juist voor vakleerkrachten van buitenaf 
weer erg belangrijk is om van te voren 
gebriefd te worden over de kinderen in de 
klas. Op die manier kan een vakdocent 
van buiten adequater reageren op een 
klas en de kinderen. Tineke voegt tot 
slot nog toe: “Ik vind overigens niet dat 
alleen de school verantwoordelijk is voor 
muziekeducatie. Een gemeente en zeker 
ook ouders zijn hier bij nodig. Het is niet 
alleen, het is samen.”

Enthousiasmeren, 
inspireren & integreren
Voor Tineke is er geen twijfel over 
mogelijk; muziekeducatie is een belangrijk 
onderdeel van het curriculum. “Onze 
taak is om kinderen op te voeden tot 
volwaardige mensen. Muziek draagt bij 
aan de vorming van kinderen en maakt 
het mens-zijn volledig. De voorwaarden 
die nodig zijn om goede muziekmomenten 
te creëren zijn in mijn ogen een goede 
muziekmethode, die ook een leerkracht 
die wat minder met muziek heeft, aan de 
hand kan nemen. Een directie die achter 
je staat. Een team dat van elkaar durft te 
leren. En je eigen enthousiasme waarmee 
je kinderen kunt inspireren.”

is een grote pré. Ook moet worden  
afgewogen wat de school wil en of dat 
realistisch is. Tot slot moet de directie 
toestemming geven en budget vrijmaken. 
Met name geld is in deze tijden van 
bezuinigingen vaak een probleem: er 
moet steeds meer van steeds minder 
en vaak vallen de vakleerkrachten voor 
de kunstvakken als eerste buiten de 
boot. Toch zijn ook hiervoor creatieve 
oplossingen te bedenken.  Tineke: “Het 
zou fijn zijn als een vakleerkracht te delen 
is met andere scholen.” 

De regie in eigen handen
Daarom is het belangrijk gebruik te 
maken van elkaars talenten, zowel intern 
als extern. Zo zou Tineke meer willen 
leren over muziekeducatieve materialen 
en kan zij een muziekvakdocent helpen 
didactische vaardigheden te ontwikkelen. 
Voor een leerkracht is het van groot 
belang dat hij het gevoel  heeft eigen baas 
te zijn in de klas en zich capabel genoeg 
weet om zelf  de lesdagen in te vullen. 
Alleen dan kan hij de lessen - of het nu 
om taal, rekenen, muziek of nog andere 
lessen gaat - met enthousiasme brengen 
en de kinderen zo inspireren. Want dat 
is voor Tineke wat leraar zijn betekent: 
inspirerend zijn. En wat je zelf niet kan, 
daarvoor kun je collega’s inschakelen.  
Tineke: “Ik heb ooit een collega gehad 
die heel graag Engels gaf en ik gaf 
graag muziek. We hebben  tijdens die 
vakken met elkaar van klas geruild. 
Belangrijk is dat je kunt benoemen waar 
je niet goed in bent en met elkaar een 
oplossing  zoekt. Durf elkaar te vragen 
en durf te delen. Er is namelijk wel tijd 
voor alle lesonderwerpen, maar die tijd 
moet je goed  invullen. Daar heb je als 
leerkracht zelf de regie over.” Uiteraard 
speelt een ondersteunende directie hier 
een grote rol in. Daarnaast moet er ruimte 
overblijven om te reageren  op wat zich 
op dat moment aandient. “Als er een 
opa of oma overleden is kan ik moeilijk 
zeggen: ‘nu even niet want ik heb mijn 
taken nog niet af’. Je hebt de regie plus 
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er op scholen gedaan wordt op het 
gebied van muziekeducatie. In de Monitor 
Cultuureducatie 2008-2009  wordt een 
aantal vragen gesteld dat specifiek gericht 
is op muziekeducatie en die ons iets meer 
vertellen over hoe muziekles binnen het 
primair onderwijs gegeven wordt. Zo blijkt 
uit de monitor dat leerlingen uit groep 2 
gemiddeld 1,8 uur muziekles per week 
krijgen binnen de school. Voor leerlingen 
uit groep 4 en groep 7 is dit 1 uur per 
week. Aan activiteiten die gekenmerkt 
kunnen worden als muziek buiten de 
reguliere lessen wordt voor de groepen 2, 
4 en 7 gedurende het gehele schooljaar 
gemiddeld 6 uur besteed. Op slechts 
19% van de bevraagde scholen is een

vakleerkracht of freelancer werkzaam, 
hiervan geeft 73% muziekles. Informatie 
over specifieke activiteiten en de wijze 
waarop muziekeducatie invulling krijgt 
binnen het primair onderwijs is echter niet 
voorhanden. 

1. Inleiding
muziek telt!, een samenwerkings-
verband tussen Kunstfactor, muziek 
Centrum Nederland en het fonds 
voor Cultuurparticipatie, pleit ervoor 
dat meer kinderen in het onderwijs in 
aanraking komen met zelf en samen 
muziek maken. maar is het dan zo dat 
er nu (te) weinig kinderen met muziek 
in aanraking komen? Het onderzoek 
dat tot nu toe is uitgevoerd geeft 
hierop nauwelijks antwoord. Hoog 
tijd dus voor een inventarisatie van de 
stand van zaken rond muziekeducatie 
in het primair onderwijs. In deze 
samenvatting leest u de uitkomsten van 
dit door IVA uitgevoerde onderzoek.

2. Leeswijzer
Hoe krijgen onze kinderen muziekles 
op school? Hoewel er een algemeen 
beeld bestaat van de wijze waarop 
muziekeducatie concreet wordt 
vormgegeven, zijn er tot op heden geen 
‘harde cijfers’ die inzicht geven in wat 

ONDERZOEK
muZIEKEDuCATIE: DE STAND VAN ZAKEN IN HET PRImAIR ONDERWIJS
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worden, kan gesteld worden dat de 
bezochte scholen en de geobserveerde 
lessen goede informatieve voorbeelden 
zijn van de wijze waarop scholen invulling 
(kunnen) geven aan muziekeducatie. Uit 
de gesprekken met de leerkrachten en 
de schoolleiders komt naar voren dat 
de manier waarop de geobserveerde 
leerkrachten de muziekles invullen 
volgens hen vergelijkbaar is met de wijze 
waarop hun collega’s, zowel in de eigen 
school als op andere scholen, dit doen. 

Dat deze leerkrachten zich zeker genoeg 
voelden om ons in de klas uit te nodigen, 
betekent overigens niet automatisch dat 
zij zich ook bekwaam (genoeg) voelen 
om muziekonderwijs te geven: uit onze 
gesprekken kwam duidelijk naar voren dat 
ook zij zich over het algemeen onzeker 
voelen over hun vaardigheden ten aanzien 
van het verzorgen van muziekles.

3. Wat weten we eigenlijk over 
muziekeducatie in het primair 
onderwijs?
Muziek maakt een essentieel onderdeel 
uit van de samenleving; veel mensen 
maken muziek, luisteren naar muziek 
en genieten van muziek. En hoewel 
muziekeducatie ook onderdeel uitmaakt 
van het lesaanbod in het primair 
onderwijs, wordt het niet als zodanig 
benoemd binnen de huidige kerndoelen 
voor het primair onderwijs.  In TULE  
is een omschrijving van dit kerndoel 
opgenomen waarin specifiek ingegaan 
wordt op ‘het onderdeel muziek van dit 
kerndoel’. Beschreven wordt dat muzikale 
ontwikkeling van leerlingen hen niet alleen 
bewust leert omgaan met gevoelens die 
muziek oproepen, maar ook van belang is 
voor communicatie, stembeheersing en 
taalontwikkeling. Bij de beschrijving van 
concrete onderwijstoepassingen wordt 
een onderscheid gemaakt in zingen, 
luisteren, spelen, lezen en noteren en 
bewegen. Daarbinnen worden 4 aspecten 
onderscheiden: productie, reproductie, 
receptie en reflectie . 

Om hier meer zicht op te krijgen heeft IVA 
een onderzoek uitgevoerd in opdracht 
van Muziek telt!. Wat betreft de mate 
waarin muziekeducatie gegeven wordt 
hebben 350 basisschooldirecteuren 
een vragenlijst ingevuld (kwantitatief 
onderzoek). Met het oog op wat er 
gebeurt tijdens de muzieklessen 
zijn vervolgens 16 muzieklessen 
geobserveerd en is gesproken met vak- 
en groepsleerkrachten en directeuren 
(kwalitatief onderzoek). Het onderzoek is 
bedoeld als inventarisatie van de stand 
van zaken ten aanzien van aandacht 
voor specifieke muziekvaardigheden 
in het primair onderwijs. Het is bij het 
beschrijven van de resultaten uitdrukkelijk 
niet de bedoeling uitspraken te doen over 
de kwaliteit van het muziekonderwijs. Ook 
geeft dit onderzoek geen antwoord op 
de vraag hoeveel leerkrachten muziekles 
onder de maat verzorgen of op de vraag 
of de muzieklessen op de basisscholen 
überhaupt onder de maat zijn.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat, 
hoewel de geobserveerde lessen een 
goed beeld geven van de verschillende 
manieren waarop muziek vorm gegeven 
kan worden in het basisonderwijs, 
een onverwacht groot aantal scholen 
niet bereid was tot medewerking. De 
voornaamste reden hiervoor – zoals 
ook in meerdere interviews door 
groepsleerkrachten werd aangegeven 
– ligt waarschijnlijk in het feit dat de 
leerkrachten onzeker zijn over de wijze 
waarop zij hun muzieklessen geven en 
over hun vaardigheden en deskundigheid 
hierin. Het is daarom niet opmerkelijk 
dat uit de interviews met de leerkrachten 
en directeuren van de geobserveerde 
scholen vaak naar voren kwam dat er 
sprake is van een grote behoefte aan 
scholing op het gebied van muziekles.
Ondanks het feit dat uitsluitend lessen 
zijn geobserveerd op scholen waar de 
leerkrachten zich zeker genoeg voelen 
om geobserveerd te worden en dat 
veel scholen niet geobserveerd wilden 

 Productie Reproductie Receptie Reflectie

DOmEINEN 

   
ZINgEN Vocale improvisatie Zingen van liederen Luisteren naar  Over de kwaliteit
   elkaars zingen van het eigen zingen
LuISTEREN Klankvoorstellingen  Muziek beluisteren Over de beluisterde 
 maken   muziek
BEWEgEN Bewegingsimprovi- Speel- en  Met bewegingen Over de kwaliteit van de 
 satie, streetdance dansliederen reageren op muziek eigen bewegingen
SPELEN Componeren,  Bestaande muziek Luisteren naar Over de kwaliteit van het 
 improviseren verklanken elkaars spelen eigen spelen
LEZEN EN  Noteren van de Lezend luisteren Lezend luisteren Over de kwaliteit van de 
NOTEREN eigen muziek van muziek van muziek eigen gemaakte notaties
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aandacht besteed aan muziekeducatie. 
In onderstaande figuur is aangegeven 
hoeveel procent van de ondervraagde 
scholen aandacht besteed aan nul, één 
of meerdere domeinen. De directeuren 
geven aan dat met name de vaardigheid 
‘lezen en noteren’ minder aan bod komt 
in de groepen 1 en 2 vanwege de (te) 
lage leeftijd van de kinderen. Overige 
redenen om geen of minder aandacht te 
besteden aan (een van) de vaardigheden 
zijn te weinig vaardigheden bij de 
groepsleerkrachten, te weinig tijd en te 
weinig prioriteit.

Het aantal minuten dat per week 
aan één of meerdere aspecten van 
muziekeducatie wordt besteed, is niet 
afhankelijk van de aan- of afwezigheid 
van een visie of een cultuurcoördinator. 
Wel zijn er verschillen tussen de 
scholen als gekeken wordt naar wie 
muziekeducatie verzorgt. Indien een 
vakleerkracht de muziekeducatie verzorgt, 
is het aantal minuten dat gemiddeld 
aan de verschillende vaardigheden 
wordt besteed in de groepen 1 tot en 
met 6, lager dan wanneer dit door een 
groepsleerkracht gebeurt. In groep 7 en 8 
wordt daarentegen per week gemiddeld 
iets meer tijd besteed aan de muzikale

vaardigheden als een vakleerkracht 
verantwoordelijk is voor muziekeducatie. 
Bij de geobserveerde lessen was 
overigens geen sprake van een
dergelijk onderscheid: de lessen van de 
groepsleerkrachten namen gemiddeld 
evenveel tijd in beslag als de lessen van 
de vakleerkrachten. 

3.3 Organisatie: onzekerheid en 
behoefte aan (bij)scholing
Uit de digitale vragenlijst blijkt dat 
muziekeducatie op de meeste scholen 
wordt verzorgd door de groepsleerkracht. 
Dit is vooral het geval in de groepen 1 
en 2, waar 90% van alle directeuren 
aangeeft dat een groepsleerkracht 
verantwoordelijk is voor de invulling van 
muziekeducatie. In de groepen 3 tot en 
met 8 is dit op 80% van de scholen het 
geval.

3.1 Onderzoeksresultaten
Zoals gezegd richt het onderzoek zich 
op de mate waarin muziekeducatie 
deel uitmaakt van het primair onderwijs 
en op de wijze waarop hier invulling 
aan wordt gegeven. Daarnaast geeft 
het onderzoek ook inzicht in een 
aantal van de randvoorwaarden om 
te komen tot muziekeducatie: de 
vaardigheden van de leerkrachten, de 
beschikbaarheid van structurele financiële 
middelen, en de mogelijkheid tot 
professionalisering. Hieronder worden de 
onderzoeksresultaten weergegeven aan 
de hand van drie thema’s: het belang dat 
aan de lessen gegeven wordt, de organisatie 
van de lessen en de invulling ervan.

3.2 Belang: de plaats van 
muziekeducatie in het curriculum
Muziekeducatie maakt in redelijke mate 
onderdeel uit van het lesaanbod in 
het primair onderwijs. Zo hecht 50% 
van de directeuren in grote of in zeer 
grote mate belang aan muziekeducatie, 
heeft ruim 1/3 een visie geformuleerd 
op muziekeducatie en besteedt bijna 
80% van de scholen aandacht aan 
muziekeducatie in hun schoolplan. Het 
meeste belang wordt gehecht aan de 
bijdrage die muziekeducatie levert aan 

een positief zelfbeeld, het ontwikkelen van 
talenten en creatieve vermogens en het 
aanbieden van een algemeen culturele 
vorming. In de gesprekken voegen enkele 
directeuren hieraan toe dat zij belang 
hechten aan muziek omdat leerlingen die 
goed muziekonderwijsaangeboden krijgen 
ook beter presteren en zich beter kunnen 
concentreren tijdens andere vakken. Dit 
zijn met name directeuren van scholen 
waar een cultuurcoördinator aanwezig 
is en/of een visie op muziekeducatie is 
geformuleerd. Op scholen die aan deze 
voorwaarden voldoen wordt ook meer 
samengewerkt met muziekscholen, 
culturele instellingen en centra voor 
cultuureducatie. 

Op slechts een zeer beperkt aantal 
scholen wordt, uitgaande van het 
kwantitatief onderzoek, geen enkele 

percentage van de ondervraagde scholen dat 
aandacht besteedt aan 0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6 van 

de domeinen zingen, luisteren, bewegen, spelen 
en lezen en noteren
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vakleerkracht muziekeducatie, zich 
soms onzeker voelen over hun 
vaardigheden. Bij hen gaat het dan om 
hun vaardigheden als pedagoog: met 
name klassenmanagement en instructie 
behoeven extra scholing.

De keuze voor de inzet van een 
vakleerkracht is ook sterk afhankelijk 
van de beschikbare financiële middelen. 
Enkele scholen geven aan dat het de 
vraag is of de vakleerkracht behouden 
kan worden wanneer de subsidie wegvalt. 
Deze scholen maken op dit moment 
gebruik van incidentele subsidies uit 
lokale of landelijke subsidietrajecten. 
Op het gebied van materiaal wordt 
het financiële aspect eveneens steeds 
belangrijker. Daar waar methodes vragen 
om steeds meer (relatief duur) materiaal 
en faciliteiten, moeten scholen onder 
druk van bezuinigingen steeds meer 
financiële afwegingen maken. Directeuren 
worstelen met het vinden van de balans 
tussen aandacht voor verbeteren van het 
onderwijs in de basisvaardigheden taal 
en rekenen en het onderwijs in de andere 
vakken waaronder muziek. De  laatste

jaren is er vanuit de samenleving 
(inspectie, kwaliteitsagenda, ouders, etc.) 
zoveel aandacht voor het verbeteren van 
de taal-, lees en rekenvaardigheden dat 
scholen hier hun handen vol aan hebben. 
Ook op het gebied van bijscholing 
krijgen deze terreinen prioriteit boven 
muziekeducatie. 

3.4 Invulling: wat doen we met de 
kinderen?
Uit de resultaten van de onderzoeken 
komt naar voren dat bijna tweederde 
van de scholen gebruik maakt van een 
muziekmethode. Circa 80% hiervan 
maakt gebruik van de methode ´Moet je 
doen´. Andere gebruikte methodes zijn 
bijvoorbeeld ´Meer met muziek´, ´Muziek in 
de basisschool´ en ´Vier muziek met´.

Sommige scholen hebben een 
vakleerkracht die naast de Pabo een 
aanvullende opleiding ‘muziek’ gevolgd 
heeft, bijvoorbeeld ‘vakspecialist muziek’. 
Een aantal hiervan verzorgt niet alleen de 
muzieklessen voor alle groepen van de 
school, maar geeft daarnaast dagelijks les 
aan een eigen groep op dezelfde school. 
Andere scholen hebben een vakleerkracht 
die de opleiding schoolmuziek heeft 
gevolgd aan het conservatorium en geen 
achtergrond heeft als groepsleerkracht 
primair onderwijs. 

Directeuren maken de keuze voor een 
vakleerkracht muziek in overleg met 
het team. De groepsleerkrachten van 
deze scholen voelen zich vaak zelf niet 
bekwaam (genoeg) om muzieklessen 
te geven. Meerdere malen wordt in dit 
verband verwezen naar de afnemende tijd 
en moeite die er op lerarenopleidingen 
aan muziek wordt besteed. De 
onzekerheid van de leerkracht kan 
een reden zijn om minder aandacht te 
besteden aan een specifiek domein of 
aan muziekles in zijn geheel. Dit gaat ten 
koste van de kwaliteit van de lessen: 

tijdens de muzieklessen wordt mee-
gezongen met cd’s, groepsleerkrachten 
beperken zich tot bekende melodieën 
of ze geven zelfs minder of kortere 
muzieklessen. Veelgehoorde argumenten 
voor de keuze voor een vakleerkracht
zijn dus ‘negatieve’ argumenten als: 
de leerkrachten kunnen het niet, de 
leerkrachten voelen zich te onzeker en 
een groepsleerkracht geeft slechter 
muziekles dan een vakleerkracht. 
Positieve argumenten als: de 
aanwezigheid van een vakleerkracht 
versterkt de diversiteit in het team,  de 
vakleerkracht kan groepsleerkrachten 
ondersteunen en de vakleerkracht kan 
kwalitatief goed muziekles geven, worden 
beduidend minder vaak genoemd.
Opvallend is dat tijdens de observaties 
bleek dat ook musici, ingezet als 
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hun lessen bijgewoond. Hieruit kwam 
naar voren dat deze vakdocenten 
de klassenmangementvaardigheden 
over het algemeen minder goed 
beheersen dan de vakleerkrachten 
die tevens groepsleerkracht zijn en 
de groepsleerkrachten die zelf de 
muzieklessen verzorgen.

Gekeken naar de tijd die aan 
muziekeducatie besteed wordt, 
lijkt muziekeducatie structureel deel 
uit te maken van het lesaanbod. In 
onderstaande tabel valt af te lezen 
hoeveel procent van de ondervraagde 
scholen in de verschillende groepen 
aandacht besteedt aan de zes muzikale 
vaardigheden. Deze resultaten worden 
bevestigd in de observaties, waarin ook 
de domeinen ‘zingen’ en ‘luisteren’ het 
meest aan bod komen. Opvallend is dat 
er in de geobserveerde lessen meer 
regelmatig aandacht voor het domein 
‘lezen en noteren’ was. Zo moesten 
leerlingen bijvoorbeeld zelf muziek 
noteren (zowel in ritme als toonhoogte) 
en zelfstandig van blad zingen.

Uit de geobserveerde lessen bleek 
dat zowel de groepsleerkrachten als 
vakleerkrachten aandacht besteden aan 

De vakleerkrachten vinden het prettig 
wanneer groepsleerkrachten actief 
betrokken zijn bij de uitvoering van 
de muziekles. Op die manier kan de 
groepsleerkracht bijvoorbeeld de 
aangeleerde liedjes ook op andere 
momenten herhalen. Uit de observaties 
werd echter duidelijk dat de leerkrachten 
in de praktijk niet altijd actief betrokken 
zijn, maar tijdens de lessen bijvoorbeeld 
nakijkwerk verrichten. Daar waar 
wel sprake was van een actieve 
betrokkenheid ging het over het algemeen 
om ondersteunende activiteiten, zoals het 
gebruik van het digibord en het uitdelen 
van muziekinstrumenten.

Bij de invulling van de muzieklessen wordt 
vaak samenwerking gezocht met externe 
partners. Zo komt uit de vragenlijst 
naar voren dat 58% van de scholen in 
enige tot zeer grote mate structureel 
samenwerkt met externe partners, 70% 
doet dit op projectbasis. Partners waar 
veel mee samengewerkt wordt zijn 
muziekscholen, culturele instellingen 
en centra voor cultuureducatie. Hierbij 
wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt 
van leerkrachten van muziekscholen 
en musici (aangeduid als vakdocent). 
Ook bij de observaties zijn enkele van 

Aantal scholen dat aandacht 
besteedt aan muzikale vaardigheden

Aantal minuten per week dat scholen 
besteedt aan muzikale vaardigheden
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fruit, herfst en Sinterklaas. Opgemerkt 
moet worden dat de liedkeuze geen effect 
had op de inhoud van de muzieklessen 
en het aantal domeinen dat in de lessen 
aan bod kwamen. Bij het zingen werd 
vaak tegelijkertijd aandacht besteed aan 
een ander domein, bijvoorbeeld aan het 
meeklappen van het ritme of de maat en 
aan het bewegen op de tekst of melodie.

Tot slot kan met betrekking tot de 
invulling van muziekeducatie worden 
opgemerkt dat muziek zich niet beperkt 
tot de muzieklessen. Uit de gesprekken 
met de leerkrachten en de directeuren 
kwam naar voren dat muziek bijvoorbeeld 
ook wordt ingezet ter ondersteuning 
van andere vakken, ter inleiding van de 
pauze en/of ter ondersteuning bij het 
opruimen. Dit zijn muzikale activiteiten die 
hoofdzakelijk door de groepsleerkracht 
worden uitgevoerd.

4. meer lezen?
Het gehele onderzoek is terug te vinden 
op de website van Muziek telt!, 
www.muziektelt.nl.

het domein zingen. Opmerkelijk verschil 
was dat de groepsleerkrachten vooral 
bezig zijn met het collectieve spel en 
samenzang en de vakleerkrachten van 
bijvoorbeeld een muziekschool veel 
intensiever bezig zijn met individuele 
performance en kwaliteiten. Dit geldt 
overigens ook duidelijk voor het 
domein ‘spelen’, waarbij leerkrachten 
en vakleerkrachten leerlingen een 
muziekinstrument leren en/of laten 
bespelen.

Bij het domein ‘zingen’ wordt bovendien 
op verschillende manieren invulling 
gegeven aan de concrete activiteiten. Zo 
is tijdens de observaties gezien dat, zowel 
in de hogere groepen als enkele malen 
in de lagere groepen, liedjes in canon 
werden gezongen. Voor de liedkeuze 
werd gebruik gemaakt van thema’s, vaak 
afhankelijk van de achtergrond van de 
school. Zo werden op de reformatorische 
school veel nummers gezongen met een 
religieuze of geestelijke achtergrond. Op 
de openbare scholen hadden de liedjes 
daarentegen vaak thema’s die aansloten 
bij de belevingswereld van het kind, zoals 
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