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Muziekeducatie: de stand van zaken 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. Muziekeducatie valt in de 

kerndoelen onder ‘Kunstzinnige oriëntatie’. In kerndoel 54 wordt de volgende beschrijving gegeven: “De leerlingen leren 

beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee 

te communiceren
1
”. In TULE

2
 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 taal-

ontwikkeling. Bij de beschrijving van concrete onderwijstoepassingen wordt een onderscheid gemaakt naar zingen, luis-

teren, muziek maken, muziek vastleggen en bewegen. In het najaar van 2010 is een kennisbasis
3
 voor het vak muziek 

ontwikkeld waarbij het in TULE gehanteerde domein ‘vastleggen’ is vervangen door ‘lezen en noteren’, en het domein 

‘muziek maken’ door ‘spelen’.  

In totaal onderscheidt de Kennisbasis vijf domeinen, waarbinnen onderscheid gemaakt wordt naar de vier aspecten pro-

ductie, reproductie, receptie en reflectie
4
. Deze worden als volgt beschreven: 

 Productie Reproductie Receptie Reflectie 

Domeinen     

Zingen 
Vocale improvisatie Zingen van liederen 

 

Luisteren naar elkaars 

zingen 

Over de kwaliteit van 

het eigen zingen 

Luisteren 
Klankvoorstellingen 

maken 

 Muziek beluisteren Over de beluisterde 

muziek 

Bewegen 

Bewegingsimprovisa-

tie, streetdance 

Speel- en dansliede-

ren 

 

Met bewegingen 

reageren op muziek 

Over de kwaliteit van 

de eigen bewegingen 

Spelen 
Componeren, improvi-

seren 

Bestaande muziek 

verklanken 

Luisteren naar elkaars 

spelen 

Over de kwaliteit van 

het eigen spelen 

Lezen en 

noteren 

Noteren van de eigen 

muziek 

Lezend luisteren van 

muziek 

Lezend luisteren van 

muziek 

over de kwaliteit van 

de eigen gemaakte 

notaties 

 

Hoewel er algemeen beeld bestaat van de wijze waarop muziekeducatie concreet wordt vormgegeven, zijn er tot op he-

den geen ‘harde cijfers’ die inzicht geven in wat er op scholen gedaan wordt op het gebied van muziekeducatie.  

Cijfers over muziekeducatie in het primair onderwijs zijn namelijk niet of nauwelijks beschikbaar. In de Monitor Cultuur-

educatie 2008-2009
5
 wordt een aantal vragen gesteld die specifiek gericht zijn op muziekeducatie. 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 school’ wordt voor de 

groepen 2, 4 en 7 gedurende het gehele schooljaar gemiddeld 6 uur besteed. Op slechts 19 procent van de bevraagde 

scholen is een vakleerkracht of freelancer werkzaam, 73 procent van deze vakleerkrachten geeft muziekles. In de resul-

taten van de monitor wordt genoemd dat er binnen kunst- en cultuureducatie onderscheid gemaakt kan worden tussen 

actieve, receptieve en reflectieve aspecten. Informatie over specifieke activiteiten binnen deze aspecten en over de wijze 

waarop en de mate waarin deze invulling krijgen in muziekeducatie binnen het primair onderwijs zijn echter niet voor-

handen. 

                                                           
1
  OCW (2006). Kerndoelen Primair Onderwijs. Den Haag: DeltaHage.  

2
  SLO (2009). Tussendoelen & Leerlijnen bij kerndoelen (TULE). Utrecht: SLO. 

3  De redactiecommissie voor de kennisbasis werd gevormd door Nico Kramer (Katholieke Pabo Zwolle), Paul Helmes (Hogeschool Arnhem Nijmegen), 

Rinze van der Lei (Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle) en Theo Toenink (Hogeschool Edtih Stein, Hengelo). 

4  Bron: http://s3.amazonaws.com/assets.paboweb.nl/assets/245/Kennisbasis_Muziek_def_11.01.11.pdf 
5
  Hoogeveen, K. & C. Oomen (2009). Cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Monitor 2008- 

 2009. Utrecht: Oberon/Sardes. 
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Om zowel meer zicht te krijgen op de mate waarin muziekeducatie gegeven wordt op scholen voor primair onderwijs, als 

informatie te verkrijgen over de wijze waarop muziekeducatie op scholen daadwerkelijk vorm krijgt, heeft IVA in opdracht 

van Kunstfactor, Muziek Centrum Nederland en het Fonds voor Cultuurparticipatie onderzoek uitgevoerd. Om meer zicht 

te krijgen op de mate waarin muziekeducatie gegeven wordt hebben 350 basisschooldirecteuren een vragenlijst ingevuld 

(kwantitatief onderzoek). Om meer zicht te krijgen op wat er gebeurt tijdens de muzieklessen zijn vervolgens 16 muziek-

lessen geobserveerd, en is gesproken met vak- en groepsleerkrachten en met directeuren (kwalitatief onderzoek). 

1.1 Duiding onderzoeksresultaten  

Voordat de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd is het van belang in te gaan op de wijze waarop deze re-

sultaten gelezen en geïnterpreteerd moeten worden.  

Het is bij het beschrijven van de resultaten uitdrukkelijk niet de bedoeling uitspraken te doen over de kwaliteit van het 

muziekonderwijs. Het onderzoek is bedoeld als inventarisatie van de stand van zaken ten aanzien van aandacht voor 

specifieke muziekvaardigheden in het primair onderwijs. 

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 be-

reid 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 muziekles-

sen geven en over hun vaardigheden en deskundigheid hierin. Het is in dat kader dan ook niet opmerkelijk dat uit de in-

terviews 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 ondanks het feit dat veel scholen niet geobserveerd wilden worden, kan wel gesteld worden 

dat de bezochte scholen en de geobserveerde lessen aangeduid kunnen worden als goede informatieve voorbeelden 

van de wijze waarop scholen invulling (kunnen) geven aan muziekeducatie. Uit de gesprekken met de leerkrachten en 

de schoolleiders komt namelijk naar voren dat de wijze waarop de leerkrachten waarvan de lessen geobserveerd zijn de 

muziekles invullen, vergelijkbaar is met de wijze waarop hun collega’s dit doen. Dit geldt volgens de geïnterviewde leer-

krachten en schoolleiders niet alleen voor de leerkrachten binnen de eigen school, maar ook voor leerkrachten op ande-

re scholen. Verschil tussen de leerkrachten die wel geobserveerd wilden worden en de leerkrachten waar lessen niet 

geobserveerd mochten worden, is dat de eerst genoemde groep zich zeker genoeg voelt om onderzoekers in de klas te 

laten kijken.  

Hieruit volgt echter niet vanzelfsprekend dat deze leerkrachten zich ook bekwaam (genoeg) voelen om muziekonderwijs 

te geven: uit de gesprekken met de leerkrachten en directeuren, kwam duidelijk naar voren dat ook zij zich over het al-

gemeen onzeker voelen over hun vaardigheden ten aanzien van het verzorgen van muziekles.  

Dit onderzoek geeft ook 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. Het feit dat veel leerkrachten zich onzeker 

en/of onbekwaam voelen om zelf muzieklessen te geven roept vanzelfsprekend wel vragen op zoals, hoeveel leerkrach-

ten kunnen geen kwalitatief goede muzieklessen geven en geven zij dan wel muzieklessen en zo ja op welke manier? 

(let wel op de meeste scholen worden geen vakleerkrachten ingezet). Ook roept het de vraag op of een leerkracht in het 

basisonderwijs start/vakbekwaam kan zijn (oftewel zijn of haar diploma gewoon kan halen) als hij of zij niet in staat is om 

kwalitatief goed muziekles te verzorgen? En als dat zo is, zijn basisschoolteams dan niet verplicht om ervoor te zorgen 

dat de samenstelling van de teams ervoor zorgt dat de leerlingen desondanks gedurende alle leerjaren kwalitatief goed 

muziekles krijgen?  

1.2 Onderzoeksresultaten 

Het onderzoek heeft zich gericht op de mate waarin muziekeducatie deel uitmaakt van het primair onderwijs (het aan-

bod) en op de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven (de invulling). Daarnaast heeft het onderzoek ook inzicht 

gegeven 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. 

1.2.1 Organisatie muziekonderwijs op de basisscholen en de behoefte aan (na)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 procent van alle directeuren aangeeft dat een groepsleerkracht verant-
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woordelijk is voor de invulling van muziekeducatie. In de groepen 3 tot en met 8 is dit op 80 procent van de scholen het 

geval.  

Sommige scholen hebben een vakleerkracht die tevens groepsleerkracht is of is geweest (dus in het bezit van een pabo-

diploma) en andere scholen hebben een vakleerkracht die de opleiding schoolmuziek heeft gevolgd aan het conservato-

rium en geen achtergrond heeft als groepsleerkracht primair onderwijs. De vakleerkrachten met een pabo-diploma  van 

de bezochte scholen hebben een aanvullende opleiding ‘muziek’ gevolgd, bijvoorbeeld ‘vakspecialist muziek’ die op ver-

schillende pabo’s in samenwerking met diverse conservatoria wordt aangeboden.  

Sommige vakleerkrachten verzorgen de muzieklessen voor alle groepen van de school en geven daarnaast les aan een 

eigen groep op dezelfde school.  

 

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 en/of zien het als een verlichting van 

hun taken. In de gesprekken met de leerkrachten en directeuren van deze scholen kwam naar voren dat vooral de muzi-

kale vaardigheden van groepsleerkrachten of hun onzekerheid over de eigen muzikaliteit een reden kan zijn om minder 

aandacht te besteden aan een specifiek domein of aan muziekles in zijn geheel. Meerdere malen wordt in dit verband 

verwezen naar de afnemende tijd en moeite die er op lerarenopleidingen aan muziek wordt besteed. Indien er op hun 

school geen muziekleerkracht zou zijn dan zou de kwaliteit van de muzieklessen op deze scholen minder zijn. Met min-

der kwaliteit wordt dan bedoeld dat zij voorbeeld de muziekles gebruiken om samen met de leerlingen mee te zingen met 

cd’s (als bijvoorbeeld een onderdeel van muziekmethodes) of zingen van bekende melodieën of zelfs minder vaak mu-

zieklessen geven of een muziekles van korter duur. Veelgehoorde argumenten voor de keuze voor een vakleerkracht 

zijn dan ook ‘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. 

Daarnaast is de keuze voor de inzet van ofwel een groepsleerkracht ofwel een vakleerkracht afhankelijk van de beschik-

bare financiële middelen die de school tot haar beschikking heeft. Enkele scholen geven aan dat wanneer de subsidie 

voor een vakleerkracht wegvalt, het de vraag is of deze nog behouden kan worden. Ook op het gebied van materiaal 

wordt het financiële aspect steeds belangrijker. Daar waar methodes vragen om steeds meer (relatief duur) materiaal en 

faciliteiten, komen scholen steeds meer onder druk te staan door de bezuinigingen, waardoor elke financiële beslissing 

goed doordracht moet worden. Vaak wordt genoemd dat de prioriteit, gezien de wijze waarop basisscholen worden afge-

rekend, vooral op taal en rekenen ligt.  

Daarnaast is tijdens de observaties gebleken dat ook musici die ingezet worden als vakleerkracht muziekeducatie zich 

soms onzeker voelen over hun vaardigheden als leerkracht: met name klassenmanagement en instructie zijn vaardighe-

den die extra scholing behoeven.  

Directeuren worstelen met het vinden van de balans tussen aandacht voor verbeteren van het onderwijs in de basis-

vaardigheden taal/lezen en rekenen en het onderwijs in de andere vakken waaronder muziek. De laatste jaren is er van-

uit de samenleving (Inspectie, kwaliteitsagenda, ouders etc.) zoveel aandacht voor het verbeteren van de taal- lees en 

rekenvaardigheden dat scholen hun handen vol hebben hieraan. De inzet van financiële middelen zijn hier voor een 

groot deel op afgestemd. Bijscholing op het gebied van taal en rekenen wordt eerder ingezet dan bijscholing op het ge-

bied van muziekeducatie. Dit, ondanks dat volgens de geïnterviewde leerkrachten en directeuren, de groepsleerkrachten 

(ook de geobserveerde groepsleerkrachten tijdens dit onderzoek) zich veelal onzeker voelen over de wijze waarop zij in-

vulling kunnen geven aan de muzieklessen: zij voelen zich vaak niet bekwaam genoeg en hebben behoefte aan extra 

scholing. De behoefte aan uitgebreidere scholing op het gebied voor muziek geldt ook voor de leerkrachten die al langer 

lesgeven. Er is, met andere woorden, een grote behoefte aan extra scholing op het gebied van muziekeducatie, zowel in 

de opleiding tot basisschoolleerkracht, als tijdens de loopbaan van leerkrachten.  

De inzet van vakleerkrachten is wat betreft de directeuren niet vanzelfsprekend in de toekomst geborgd omdat dit in gro-

te mate afhankelijk is van de financiële middelen die tot hun beschikking staan. Sommige directeuren maken zich zorgen 

over de continuïteit van de muziekeducatie die zij verzorgen op hun school. Deze scholen maken op dit moment gebruik 

van incidentele subsidies uit lokale of landelijke subsidietrajecten. Uit deze subsidies worden bijvoorbeeld vakleerkrach-

ten vanuit de muziekschool bekostigd. Op het moment dat deze subsidies komen te vervallen, zal de muziekeducatie 

weer op een andere manier worden ingevuld. 

1.2.2 Aanbod 

Muziekeducatie maakt, uitgaande van de resultaten uit het kwantitatief onderzoek, in redelijke mate onderdeel uit van het 

lesaanbod in het primair onderwijs. Zo zegt de helft van de directeuren in grote of in zeer grote mate belang te hechten 
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aan muziekeducatie, heeft ruim een derde een visie geformuleerd op muziekeducatie en besteedt bijna 80 procent van 

de scholen in hun schoolplan aandacht aan muziekeducatie. Het meeste belang wordt gehecht aan de bijdrage die mu-

ziekeducatie levert aan een positief zelfbeeld, het ontwikkelen van talenten en creatieve vermogens en het aanbieden 

van een algemeen culturele vorming. 

Figuur 0.1 Mate van belang muziekeducatie op basisschool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook uit de gesprekken die gevoerd zijn met de directeuren en leerkrachten komt dit beeld naar voren. Enkele directeuren 

voegen daaraan nog toe dat zij belang hechten aan muziek omdat leerlingen die goed muziekonderwijs aangeboden 

krijgen ook beter presteren op andere vakken en omdat het de concentratie verhoogt tijdens andere vakken.  

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

steed aan muziekeducatie. Op 2 procent van de scholen wordt in de groepen 5 en 6 geen enkele aandacht aan muziek-

educatie gegeven, op 3 procent van de scholen is dit het geval in de groepen 7 en 8. Voor 15 procent van de scholen 

geldt daarentegen dat in de groepen 5 en 6 aan alle vaardigheden aandacht wordt besteed, dit geldt eveneens voor 16 

procent van de groepen 7 en 8. In de groepen 1 en 2 wordt op 4 procent van de scholen aandacht besteed aan alle 

vaardigheden. 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. 

Op scholen waar een cultuurcoördinator aanwezig is wordt muziekeducatie vaker ingezet ter ondersteuning dan op scho-

len waar geen cultuurcoördinator benoemd is. Ditzelfde geldt voor de aanwezigheid van een geformuleerde visie: op 

scholen met een visie wordt muziekeducatie vaker ingezet ter ondersteuning van andere vakken en activiteiten. Een 

zelfde beeld is zichtbaar op het gebied van samenwerking: op scholen waar een visie is geformuleerd ten aanzien van 

muziekeducatie en/of waar een cultuurcoördinator aanwezig is, wordt vaker structureel samengewerkt dan op scholen 

waar dit niet het geval is. Samenwerking vindt daarbij vooral plaats met muziekscholen, culturele instellingen en centra 

voor cultuureducatie.  

Ook als uitgekeken wordt naar de tijd die aan muziekeducatie besteed wordt, lijkt muziekeducatie structureel deel uit te 

maken van het lesaanbod: voor de vaardigheden ‘zingen’ en ‘luisteren’ geldt dat er in alle groepen ongeveer evenveel 

aandacht aan besteed wordt. In groep 1/2 wordt wel meer tijd aan deze vaardigheden besteed. De vaardigheden ‘bewe-

gen’ en ‘lezen en noteren’ laten een tegengesteld beeld zien; aan ‘bewegen’ wordt vooral in de groepen 1/2, en in iets 

mindere mate in de groepen 3/4 aandacht besteed, ‘lezen en noteren’ wordt vooral toegepast in de groepen 5/6 en 7/8. 

De tijd die aan deze vaardigheid besteed wordt, is per groep ongeveer gelijk. Deze resultaten worden bevestigd in de 

observaties: ook in de geobserveerde lessen komen de domeinen ‘zingen’ en ‘luisteren’ het meest aan bod.  

Het aantal minuten dat per week aan een of meerdere aspecten van muziekeducatie wordt besteed, is niet afhankelijk 

van de aan-/afwezigheid van een visie op muziekeducatie of de aan-/afwezigheid van een cultuurcoördinator. Wel zijn er 

verschillen tussen de scholen als gekeken wordt naar wie muziekeducatie verzorgt. Indien een vakleerkracht de muziek-

educatie 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 muzieke-

ducatie. 

Bij de geobserveerde lessen was er geen sprake van een dergelijk onderscheid: de lessen van de groepsleerkrachten 

namen gemiddeld evenveel tijd in beslag als de lessen van de vakleerkrachten.  
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1.2.3 Invulling 

Uit de resultaten van de onderzoeken komt naar voren dat bijna tweederde van de scholen gebruik maakt van een mu-

ziekmethode. Circa 80 procent 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”.  

De vakleerkrachten vinden het prettig vinden dat groepsleerkrachten actief betrokken zijn bij de uitvoering van de mu-

ziekles. 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 bijvoor-

beeld nakijkwerk verrichten. Daar waar sprake was van een actieve betrokkenheid, kon deze over het algemeen be-

schreven worden als het verrichten van ondersteunende activiteiten (bijvoorbeeld ondersteunen gebruik digibord en uit-

delen muziekinstrumenten). 

Uit het kwantitatieve onderzoek kwam naar voren dat scholen ook regelmatig gebruik maken van leerkrachten van mu-

ziekscholen en/of musici (die zij dan tevens aanduiden als vakdocent). Ook bij de observaties zijn enkele leerkrachten 

van muziekscholen geobserveerd. Uit deze observaties kwam naar voren dat de vakleerkrachten die tevens groepsleer-

kracht zijn en de groepsleerkrachten die zelf de muzieklessen verzorgen, de klassenmangementvaardigheden over het 

algemeen beter beheersen dan leerkrachten van muziekscholen/musici. 

Bij de invulling van de muzieklessen wordt vaak samenwerking gezocht met externe partners. Zo komt uit de vragenlijst 

naar voren dat 58 procent van de scholen in enige tot zeer grote mate structureel samenwerkt met externe partners, 70 

procent doet dit op projectbasis. Partners waar veel mee samengewerkt wordt, zijn muziekscholen, culturele instellingen 

en centra voor cultuureducatie. Ook tijdens de observaties zijn enkele van dergelijke samenwerkingen waargenomen. Zo 

wordt bijvoorbeeld blokfluitles en musicalles gegeven en gaan scholen naar voorstellingen toe. 

Zoals beschreven bij het aanbod van muziekeducatie wordt aan alle domeinen aandacht besteed; ‘zingen’, ‘luisteren’ en 

‘bewegen’ komen hierbij wel vaker aan bod dan ‘spelen’ en ‘lezen en noteren’. Deze resultaten worden bevestigd in de 

observaties: ook in de geobserveerde lessen komen de domeinen ‘zingen’ en ‘luisteren’ het meest aan bod. Echter op-

vallend is dat er zeker ook aandacht is voor het domein ‘lezen en noteren’. Voor het domein ‘bewegen’ geldt dat de invul-

ling duidelijk verandert naarmate de leerlingen ouder worden: in de groepen 1 en 2 en in de onderbouw wordt er nog 

meegedanst, in de bovenbouw blijft het vaak bij bewegingen op de plaats in het leslokaal.  Bij ongeveer de helft van de 

geobserveerde lessen werd specifiek aandacht besteed aan het domein luisteren. De tijd die hieraan besteed werd, of 

de achtergrond van de leerkracht speelde hierbij geen rol. Activiteiten die werden uitgevoerd binnen dit domein waren 

bijvoorbeeld  het herkennen en benoemen van instrumenten en het luisteren naar de speelwijze van de muziek. Binnen 

een aantal van de geobserveerde scholen werd luisteren ingezet ter verhoging van de concentratie. 

Ook bij het domein ‘zingen’ wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan de concrete activiteiten. Zo is tijdens 

de observaties bijvoorbeeld gezien dat zowel in de hogere groepen als enkele malen in de lagere groepen liedjes in ca-

non 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 achter-

grond. Op de openbare scholen daarentegen, hadden de liedjes vaak thema’s als fruit, herfst en Sinterklaas. Op een 

aantal scholen stond duidelijk de achtergrond van de school centraal in de keuze voor de thema’s, op andere scholen is 

de belevingswereld van de leerlingen de voornaamste factor. 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. Zo werd bij het zingen 

vaak tegelijkertijd ook aandacht besteed aan een ander domein. Zo was er bij veel van de geobserveerde scholen aan-

dacht voor het meeklappen van het ritme en/of de maat. Daarnaast werd het zingen ook gebruikt als mogelijkheid om 

mee te bewegen op de tekst of melodie van de muziek.  

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

domein zingen. Opmerkelijk verschil was wel dat daar waar de groepsleerkrachten vooral bezig zijn met het collectieve 

spel en samenzang, de leerkrachten van bijvoorbeeld een muziekschool veel intensiever bezig zijn met individuele per-

formance en kwaliteiten. Dit geldt ook duidelijk voor het domein ‘spelen’, waarbij leerkrachten en vakleerkrachten leerlin-

gen een muziekinstrument leren en/of laten bespelen. 

Uit het kwantitatieve onderzoek is gebleken dat de minste tijd besteed wordt aan het domein ‘lezen en noteren’. Dit werd 

niet bevestigd tijdens de observaties. In de geobserveerde lessen was er wel regelmatig aandacht voor het domein ‘le-

zen en noteren’. Zo moesten leerlingen bijvoorbeeld zelf muziek noteren (zowel in ritme als toonhoogte) en zelfstandig 

van blad zingen. 

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 
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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. 
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Bijlage 1: Opzet onderzoek 

1.3 Doelstelling 

Het doel van de twee onderzoeken is tweeledig. Allereerst dient inzicht verkregen te worden in de mate waarin muzieke-

ducatie gegeven wordt op scholen voor primair onderwijs. Op de tweede plaats dient informatie verzameld te worden 

over de wijze waarop muziekeducatie op scholen daadwerkelijk vorm krijgt.  

Deze doelstellingen leiden tot de volgende onderzoeksvragen: 

1) In welke mate maakt muziekeducatie deel uit van het lesaanbod in het primair onderwijs? 

2) Op welke wijze wordt invulling gegeven aan muziekeducatie? 

Om kwantitatieve, cijfermatige gegevens met betrekking tot muziekeducatie in het primair onderwijs te verkrijgen zijn de 

volgende aspecten onderzocht: 

• De visie van de school(directeur) op muziekeducatie 

• De invulling van muziekeducatie: 

• Wordt muziekles structureel, projectmatig of op andere wijze vormgegeven? 

• Hoeveel tijd krijgt een leerling in het primair onderwijs wekelijks muziekles uitgesplitst naar leerjaren en vaar-

digheden (zingen, luisteren, bewegen, spelen, lezen en noteren en reflecteren)? 

• Wat zijn redenen om geen aandacht te besteden aan muziekeducatie? 

• Wie verzorgt muziekeducatie (groepsleerkracht, vakleerkracht, andere (ingehuurde) krachten? 

• Wordt muziek ondersteunend gebruikt bij andere vakken of activiteiten, en zo ja op welke wijze? 

• Toekomstplannen ten aanzien van muziekeducatie. 

 

Om meer inzicht te krijgen in wát er tijdens de muzieklessen concreet gebeurt, zijn 16 muzieklessen geobserveerd en 

zijn gesprekken gevoerd met de directeuren van de scholen waar de lessen gegeven worden en met de uitvoerders van 

de muziekles (groepsleerkrachten, vakleerkrachten en/of musici). 

Tijdens de gesprekken is ingegaan op: 

• Schoolvisie/schoolplan, daarbij zijn vragen gesteld als: 

• Is er een schoolbrede visie, is deze vastgelegd in het schoolplan, wat is de exacte visie, welke rol speelt mu-

ziekeducatie binnen de school, wordt er bij de aanname van nieuwe leerkrachten rekening gehouden met er-

varing van leerkrachten met muziekeducatie, etc. 

• Muziekeducatie, daarbij zijn vragen gesteld als: 

• Vind je muziekeducatie belangrijk, wat vind je belangrijk binnen een muziekles, wat moet er in een les (mini-

maal) aan bod komen, wat komt er in een reguliere les aan bod, gebruik je muziek in andere vakken en op 

welke manier, wordt er gedifferentieerd binnen muziekeducatie, op welke manier beoordeel je leerlingen, wordt 

er een cijfer gegeven en op welke manier, indien vakleerkracht les verzorgt: wat doet de groepsleerkracht tij-

dens de muziekles, wordt deze erbij betrokken, hoe borg je muziekeducatie, etc. 

• Doorlopende leerlijn, daarbij zijn vragen gesteld als: 

• is er op school sprake van een doorlopende leerlijn, hoe krijgt deze vorm, is hierover overleg tussen de leer-

krachten, op welke wijze wordt hier door de schoolleider in gestuurd, etc. 

• Competenties/benodigdheden, daarbij zijn vragen gesteld als: 

• voel je je competent genoeg om muziekeducatie te verzorgen, welke activiteiten voer je niet uit vanwege ‘han-

delingsverlegenheid’, wat zou je nodig hebben om deze activiteiten wel uit te voeren, etc. 

• Muziek op school, daarbij zijn vragen gesteld als: 

• wat gebeurt er nog meer behalve de reguliere muziekles binnen de school, wat gebeurt er nog meer behalve 

de reguliere muziekles buiten de school, wordt er samengewerkt met externe samenwerkingspartners, wat is 

hun rol bij muziekeducatie, hoe zijn taken en verantwoordelijkheden verdeeld, hoe worden de les-

sen/activiteiten door externen gekoppeld aan wat op school gebeurt, etc. 

• Professionalisering, daarbij zijn vragen gesteld als: 
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• worden er activiteiten ondernomen ten aanzien van de professionalisering van leerkrachten, beschikken leer-

krachten over de noodzakelijke competenties, welke afwegingen worden er genomen ten aanzien van de keu-

ze voor een vakleerkracht versus een groepsleerkracht, etc. 

 

Tijdens de observaties is er gekeken naar de domeinen waar aandacht aan besteed wordt en naar de wijze waarop de 

leerkracht hier invulling aangeeft. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de volgende aspecten: 

 
domein Item 

bewegen Uitbeelden van liedteksten 

bewegen De docent doet de bewegingen voor 

bewegen Kinderen bedenken bewegingen en dansen zelf 

luisteren Luisteren naar korte betekenisvolle muziekfragmenten 

luisteren Praten over de verschillen in luisterervaringen 

luisteren Muziek analyseren en benoemen 

muziek maken De docent is in staat een instrument te bespelen 

muziek maken De docent kan een partituur lezen 

muziek maken Korte speelstukjes met herhalingen 

muziek maken Meeklappen van de gespeelde muziek 

muziek vastleggen Eenvoudige grafisch of traditioneel genoteerde speelstukjes 

muziek vastleggen Begeleiding maken bij rapteksten 

zingen De leraar heeft aandacht voor de manier waarop de kinderen hun stem gebrui-
ken (ontspanning, adem, articulatie, etc.) 

zingen Zingen van canons 

zingen Zingen combineren met het uitvoeren van activiteiten (bewegen) 

zingen Zingen van/met bladmuziek 

overig Lesopbouw 

overig Klassenmanagement 

 

Een volledig overzicht van alle 118 geobserveerde aspecten is opgenomen in bijlage 2. 

1.4 Onderzoeksopzet, respons en representativiteit 

De onderzoeken zijn gestart met een (beknopte) literatuurstudie. De gevonden onderzoeksrapportages, websites en do-

cumenten gaven inzicht in de campagne Muziek Telt en het schoolbeleid rond muziekeducatie, en deze inzichten waren 

input bij het ontwikkelen van de digitale vragenlijst. De ontwikkelde vragenlijst is besproken met de begeleidingscommis-

sie. Om na te gaan of de in de vragenlijst gestelde vragen door basisschooldirecteuren te beantwoorden waren, is de 

vragenlijst vervolgens in een pilot voorgelegd aan drie basisschooldirecteuren. Dat leidde tot een aanscherping van en-

kele vragen. 

De gegevens voor het kwantitatieve onderzoek zijn verzameld door middel van een online vragenlijst die is voorgelegd 

aan directeuren van basisscholen. Daarbij is gebruik gemaakt van het directeurenpanel van marktonderzoekbureau DUO 

Market Research. Het directeurenpanel basisonderwijs telt 750 directeuren van basisscholen, die periodiek worden be-

naderd voor ‘onderwijsrelevant’ onderzoek. Eind maart is per e-mail een uitnodiging verzonden met een link naar de on-

line vragenlijst. Medio april hadden 350 directeuren de vragenlijst ingevuld en is de dataverzameling beëindigd
6
.  

De gegevens voor het kwalitatieve onderzoek zijn verzameld door middel van observaties van 16 muzieklessen op 8 

scholen en gesprekken met de directeuren van deze scholen, en met de uitvoerders van de muzieklessen (groepsleer-

krachten, vakleerkrachten en musici). Gezocht is naar voldoende spreiding op verschillende aspecten: 

• De scholen waren verspreid over Nederland, zodat zowel scholen uit steden als scholen uit kleinere gemeenten be-

zocht zijn.  

• Er is sprake van een spreiding in het type school; in totaal zijn 4 openbare scholen, 1 Jenaplanschool, 1 bijzonder 

neutrale school en 1 reformatorische school bezocht.  

                                                           
6  Nagegaan is of de groep van 350 directeuren een goede afspiegeling vormt van de totale populatie basisscholen in Nederland. Dit bleek het geval. In 

bijlage 4 is een overzicht van de representativiteit van de responsgroep opgenomen. 
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• De muzieklessen werden in 4 klassen gegeven door groepsleerkrachten, in 4 klassen door vakleerkrachten, in 4 

klassen door groepsleerkrachten met een aanvullende opleiding in muziekeducatie en in 4 klassen door ‘musici’ 

(bijvoorbeeld docent muziekschool) zonder specifieke onderwijsopleiding. 

 

Ten behoeve van de schoolbezoeken zijn een observatiekader en gespreksleidraad ontwikkeld. De Kennisbasis, TULE 

en de resultaten op het kwantitatieve onderzoek hebben hiervoor als input gediend. Ook het observatiekader en de ge-

spreksleidraad zijn besproken met de begeleidingscommissie.  

In eerste instantie zijn directeuren die de digitale vragenlijst hadden ingevuld benaderd met de vraag of zij deel wilden 

nemen aan het kwalitatieve vervolgonderzoek. Omdat geen van de scholen die bereid waren hieraan deel te nemen zich 

in de randstad bevonden (en evenals bij het kwantitatieve onderzoek een spreiding over Nederland wel gewenst was), 

zijn ook enkele scholen benaderd die niet hebben deelgenomen aan het kwantitatieve onderzoek
7
. 

                                                           
7  Hiervoor is gebruik gemaakt van het netwerk van het Koninklijk Conservatorium en IVA. 
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Bijlage 1: In welke mate maakt muziekeducatie deel uit van het lesaanbod 
in het primair onderwijs? 

De mate waarin muziekeducatie (onder)deel uitmaakt van het (les)aanbod in het primair onderwijs kan afgemeten wor-

den aan verschillende aspecten. Hieronder vallen onder meer de aanwezigheid van een visie op muziekeducatie, de 

aanwezigheid van een cultuurcoördinator, het benoemen van muziekeducatie in het schoolplan, het belang dat aan mu-

ziekeducatie gehecht wordt, de wijze waarop muziekeducatie wordt ingezet en de aandacht die tijdens het verzorgen van 

muziekeducatie aan de verschillende vaardigheden van muziekeducatie besteed wordt. Voor dit laatste aspect is uitge-

gaan van de in de ‘Kennisbasis muziek‘ benoemde domeinen ‘zingen’, ‘spelen’, ‘luisteren’, ‘bewegen’, en ‘lezen en note-

ren’. In dit hoofdstuk komen de verschillende aspecten in de verschillende paragrafen aan bod. Hierbij wordt telkens 

eerst ingegaan op de resultaten van het kwantitatieve onderzoek. Vervolgens worden deze waar mogelijk aangevuld 

en/of geïllustreerd aan de hand van de resultaten van het kwalitatieve onderzoek. 

1.5 Visie op muziekeducatie 

Uit het kwantitatief onderzoek blijkt dat op 78 procent van de 350 scholen een cultuurcoördinator aanwezig is. Circa de 

helft van directeuren zegt in grote of in zeer grote mate belang te hechten aan muziekeducatie. Ruim een derde van de 

directeuren geeft aan dat de school een visie geformuleerd heeft op muziekeducatie, op bijna 80 procent van de scholen 

wordt in het schoolplan ook ingegaan op muziek. Daarbij zijn enkele verschillen zichtbaar tussen de verschillende 

schooltypen: zo hebben overig confessionele scholen en algemeen bijzondere scholen vaker een visie geformuleerd op 

muziekeducatie (respectievelijk 52 en 62 procent) en hebben algemeen bijzondere scholen iets vaker een cultuurcoördi-

nator in dienst dan de andere scholen (92 procent). 

Tabel 0.1. Formuleren visie op muziekeducatie en opname van muziekeducatie in het schoolplan naar ma-

te van belang van muziekeducatie. 

        Mate van belang van muziekeducatie? 

 Niet In geringe 

mate 

In enige 

mate 

In grote 

mate 

In zeer grote 

mate 

Totaal 

Is een visie geformuleerd op muziekeducatie? 

Ja 0% 15% 25% 45% 63% 37% 

Nee 50% 80% 70% 53% 30% 59% 

Weet niet 50% 5% 5% 2% 7% 4% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 2 20 138 163 27 350 

Is muziekeducatie opgenomen in het schoolplan? 

Ja 50% 60% 72% 85% 81% 78% 

Nee 50% 40% 25% 13% 15% 20% 

Weet niet 0% 0% 3% 2% 4% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 2 20 137 163 27 349 

 

Instrumentele aspecten van muziekeducatie worden door de directeuren die de vragenlijst hebben ingevuld van groter 

belang gevonden dan de kunstintrinsieke aspecten. Het meeste belang wordt gehecht aan de bijdrage die muziekeduca-

tie levert aan een positief zelfbeeld, het ontwikkelen van talenten en creatieve vermogens en het aanbieden van een al-

gemeen culturele vorming. De directeuren waarmee tijdens de schoolbezoeken gesproken is, onderschrijven dit ook. 

Een van hen merkt op: “Naast de cognitieve ontwikkeling van het kind, draagt muziekeducatie ook bij aan de creatieve 

ontwikkeling van de leerling”.  Aspecten van muziekeducatie die minder van belang geacht worden, zijn het profileren 

van de school door middel van muziekeducatie, het leren bespelen van instrumenten en het kennis laten maken met het 

denken en werken van professionele musici en componisten. Schooldirecteuren geven daarnaast tijdens de interviews 

aan dat zij belang hechten aan muziekonderwijs “omdat leerlingen met goed muziekonderwijs ook beter presenteren op 

de andere onderwijsgebieden”. Daarnaast geeft een van de geïnterviewde leerkrachten aan dat door muziek “de concen-

tratie van de leerlingen verbetert tijdens de andere vakken”.  
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Tabel 0.2 Gemiddelde mate van belang van aspecten van muziekeducatie op een schaal van 1 (niet) tot 5 

(in zeer grote mate). 

Mate van belang dat ...... Gem N 

Instrumentele aspecten 

leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen 4,4 350 

leerlingen de kans krijgen om naast de cognitieve vakken een ander talent te 

ontwikkelen 4,2 348 

leerlingen zichzelf leren op een andere manier te uiten 3,9 349 

muziekeducatie de cognitieve ontwikkeling van leerlingen stimuleert 3,7 350 

leerlingen sociaal en emotioneel door muziek worden gevormd 3,6 349 

muziekeducatie voor een gemeenschapsgevoel zorgt in de school 3,6 349 

muziekeducatie bijdraagt aan de rest van het onderwijsprogramma zoals taalont-

wikkeling 3,5 350 

de school zich positief kan profileren met muziekeducatie 3,2 350 

Kunstintrinsieke aspecten 

leerlingen hun creatieve vermogens ontwikkelen 4,1 348 

leerlingen een algemene, culturele vorming krijgen 4,0 348 

kerndoelen worden behaald 3,7 348 

leerlingen kennis krijgen over muziek zoals muzikale begrippen en namen van 

instrumenten 3,5 350 

leerlingen een positieve houding ontwikkelen tegenover verschillende soorten 

muziek zoals klassieke muziek, jazz, niet-westerse muziek 3,5 350 

leerlingen muzikale vaardigheden ontwikkelen zoals zingen, musiceren, compone-

ren, improviseren 3,4 348 

leerlingen ervaren hoe professionele musici en componisten denken/werken/voelen 3,0 347 

leerlingen een instrument leren spelen 2,8 347 

1.6 Aandacht voor muziekeducatie 

Uit de digitale vragenlijst blijkt dat op slechts een zeer beperkt aantal scholen geen enkele aandacht besteed wordt aan 

muziekeducatie. Op 2 procent van de scholen wordt in de groepen 5 en 6 geen enkele aandacht aan muziekeducatie 

besteed, op 3 procent van de scholen is dit het geval in de groepen 7 en 8. Voor 15 procent van de scholen geldt daar-

entegen dat in de groepen 5 en 6 aan alle 6 de vaardigheden aandacht wordt besteed, dit geldt eveneens voor 16 pro-

cent van de groepen 7 en 8. In de groepen 1 en 2 wordt op 4 procent van de scholen aandacht besteed aan alle vaar-

digheden. De directeuren geven aan dat met name de vaardigheid ‘lezen en noteren’ minder aan bod komt in de groe-

pen 1 en 2 vanwege de (te) lage leeftijd van de kinderen. Overige redenen om geen of minder aandacht te besteden in 

de andere groepen aan (een van) de vaardigheden zijn te weinig vaardigheden bij de groepsleerkrachten, te weinig tijd 

en te weinig prioriteit. 
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Figuur 0.1 Aantal vaardigheden waaraan aandacht wordt besteed (N groep 1/2=151, N groep 3/4=156, N 

groep 5/6=158, N groep 7/8=160). 

Bij de observaties is, zoals beschreven in hoofdstuk 1, het domein ‘reflecteren’ niet geobserveerd als apart domein, maar 

is dit, overeenkomstig met de Kennisbasis,  beschouwd als onderdeel van de domeinen, zingen, bewegen, luisteren, 

muziek maken en lezen/noteren. Evenals in de antwoorden op de vragenlijst, kwam ook uit de lesobservaties naar voren 

dat aandacht besteed wordt aan een groot aantal vaardigheden per les. In de meeste bezochte lessen werd aandacht 

besteed aan minimaal 3 domeinen, in enkele lessen zelfs aan alle vijf geobserveerde domeinen. In het kader wordt een 

voorbeeld gegeven van een van de geobserveerde lessen, waarin niet alleen aandacht werd besteed aan zingen, maar 

ook aan luisteren, muziek maken en lezen/noteren. 

 

Voorbeeld (groep 8): veel vaardigheden in korte tijd. 

 

De les begint met het gezamenlijk zingen van een voor de leerlingen al bekend Engelstalig lied. De leerkracht 

begeleidt het zingen met behulp van een gitaar. Nadat het nummer eenmaal door de klas in zijn geheel is 

gezongen, wordt het nummer in drievoudig canon herhaald.  

De leerkracht start vervolgens met het aanleren van een nieuw lied voor de leerlingen. Dit doet de leerkracht 

door het lied eerst in zijn geheel voor te zingen. Vervolgens legt hij de moeilijke woorden en de betekenis van 

de (Engelse) liedtekst uit. Daarna zingt hij een regel voor, waarop de leerlingen dit herhalen, totdat het gehe-

le nummer op deze manier een keer door de leerlingen gezongen is. Tot slot wordt het nummer nog eenmaal 

in zijn geheel gezongen door de leerkracht. De leerlingen hebben de tekst van het lied ook in een liedmap 

staan en zingen mee. 

Na het zingen heeft de leerkracht aandacht voor het luisteren naar muziek. De leerkracht zet een cd op met 

klassieke muziek en vraagt aan de leerlingen of zij deze muziek herkennen en welke instrumenten er ge-

bruikt worden. De leerlingen herkennen het muziekstuk van een film van Barbie: Barbie en de Notenkraker. 

Het muziekstuk heet: De Notenkraker. Wanneer de leerlingen vervolgens de instrumenten benoemen die zij 

gehoord hebben, besteedt de leerkracht hierbij specifiek aandacht aan de manier waarop deze instrumenten 

bespeeld kunnen worden. 

De les eindigt met het maken van muziek. Alle leerlingen krijgen een instrument. De leerkracht heeft op het 

digibord een tabel met 8 kolommen en 8 rijen gemaakt. In elke rij staat een van de instrumenten die de leer-

lingen in hun bezit hebben. In de kolom staat een teken of niets. Wanneer er een teken staat moeten de 

leerlingen met het betreffende instrument op die tel spelen. Staat er niets, moeten de instrumenten zwijgen. 

Eerst wordt dit per kolom een aantal keren uitgeprobeerd. Wanneer dit goed gaat, wordt de gehele tabel 

enkele malen gespeeld. De leerkracht ondersteunt de leerlingen hierbij door het aangeven van de maat en 

het aanwijzen van de juiste kolom. 
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1.7 Muziek op school 

Uit het kwantitatief onderzoek komt naar voren dat op circa driekwart van de scholen muziekeducatie in groep 1 en 2 in-

gezet wordt ter ondersteuning van andere vakken en/of activiteiten. In de groepen 3 en 4 is dit bij respectievelijk 69 en 

60 procent van de scholen het geval. Opmerkelijk is dat de inzet van muziekeducatie ter ondersteuning verder afneemt 

naarmate de leerlingen in hogere groepen komen: in de groepen 5 tot en met 8 wordt bij circa 50 procent muziekeduca-

tie ingezet ter ondersteuning. Op scholen waar een cultuurcoördinator aanwezig is wordt muziekeducatie vaker ingezet 

ter ondersteuning dan op scholen waar geen cultuurcoördinator benoemd is. Ditzelfde geldt voor de aanwezigheid van 

een geformuleerde visie: op scholen met een visie wordt muziekeducatie vaker ingezet ter ondersteuning van andere 

vakken en activiteiten. 

Vakken waarbij muziekeducatie wordt ingezet, zijn volgens de directeuren voornamelijk taal, rekenen en bewegingson-

derwijs. In mindere mate wordt muziekeducatie ook ingezet bij bijvoorbeeld godsdienstonderwijs en Engels. Daarnaast 

wordt muziekeducatie ook ingezet ter ondersteuning van activiteiten. Concreet worden hierbij feestdagen en schoolpro-

jecten (zoals musicals) benoemd. Daarnaast wordt bij de groepen 1 en 2 ook aangegeven dat muziekeducatie gebruikt 

wordt bij het spelen en bij het eten en drinken. 

Tabel 0.3 Wordt muziek gebruikt als ondersteuning bij een ander vak of andere activiteiten? 

 Nee 

Ja, bij een  

ander vak 

Ja, bij andere 

activiteiten 

Ja, bij ander vak 

en activiteit(en) N 

Groep 1 24% 27% 30% 18% 346 

Groep 2 25% 27% 31% 18% 346 

Groep 3 31% 28% 26% 15% 345 

Groep 4 40% 25% 23% 12% 344 

Groep 5 51% 19% 22% 8% 346 

Groep 6 52% 19% 21% 8% 345 

Groep 7 51% 19% 23% 7% 346 

Groep 8 49% 19% 25% 7% 343 

 

Ook uit de interviews met zowel groepsleerkrachten als directieleden blijkt dat muziek tijdens veel andere activiteiten op 

school ingezet wordt. Veel genoemde activiteiten zijn maandvoorstellingen en eindejaarsmusicals. In de lagere groepen 

wordt muziek daarnaast veel ingezet om de pauze in te luiden en/of het opruimen te begeleiden. Ook wordt muziek inge-

zet ter ondersteuning en/of als invulling van de dagopening. In de hogere groepen komt muziek relatief gezien steeds 

minder aan bod in de lessen. Enkele groepsleerkrachten benoemen dat in de methode die voor Engels wordt gebruikt, 

muziek een rol speelt. Een enkele leerkracht gebruikt (klassieke) muziek ook tijdens het individueel werken van de leer-

lingen om zo rust en concentratie in de klas te bevorderen. 

Indien basisschooldirecteuren in de digitale vragenlijst aangegeven hebben geen aandacht te besteden aan één of 

meerdere vaardigheden is hen gevraagd waarom dat het geval is. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze re-

denen. Het merendeel van de directeuren geeft aan geen aandacht te besteden aan een specifieke vaardigheid omdat 

de vaardigheden die hiervoor nodig zijn, niet aanwezig zijn bij het personeel. Te weinig mankracht en gebrek aan finan-

ciële middelen worden minder vaak als reden benoemd. Door een groot aantal basisschooldirecteuren is aangegeven 

dat er tevens andere redenen te benoemen zijn. Zo wordt bij de vaardigheden ‘lezen en noteren’ en ‘reflecteren’ aange-

geven dat dit in verband met de (te) jonge leeftijd van de kinderen in de laagste groepen niet of weinig aan bod komt. Bij 

alle vaardigheden geven de schooldirecteuren aan dat er te weinig tijd beschikbaar is, en/of geen prioriteit wordt gege-

ven aan deze vaardigheden. 
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Ja 
27%

Nee 
52%

Weet niet 
21%

Tabel 0.4 Redenen om in één of meerdere groepen geen aandacht te besteden aan muzikale vaardigheden 

(meerdere antwoorden mogelijk). 

 

Zingen 

(N=8) 

Luisteren 

(N=54) 

Bewegen 

(N=72) 

Spelen 

(N=141) 

Lezen en 

noteren 

(N=227) 

Reflecteren 

(N=171) 

Gebrek aan financiële middelen 0% 11% 4% 17% 9% 4% 

Tekort aan personele vaardig-

heden 
63% 39% 32% 50% 42% 33% 

Tekort aan mankracht 13% 6% 3% 11% 6% 5% 

Geen specifieke reden 0% 28% 33% 26% 29% 43% 

Andere reden 50% 37% 36% 27% 31% 27% 

 

Tijdens de observaties op de scholen viel op dat er aandacht was voor de verschillende domeinen. In de gesprekken met 

de leerkrachten en directeuren kwam naar voren dat vooral de muzikale vaardigheden van groepsleerkrachten of hun 

onzekerheid over de eigen muzikaliteit een reden kan zijn om minder aandacht te besteden aan een specifiek domein of 

aan muziekles in het algemeen. 

1.8 Borging en toekomst van muziekeducatie 

Uit de digitale vragenlijst komt naar voren dat tweederde van de directeuren aangeeft in de toekomst plannen te hebben 

ten aanzien van muziekeducatie in het onderwijs. Een derde van hen wil een methode aanschaffen en/of invoeren, een 

vijfde wil doorlopende leerlijnen invoeren en een beleidsplan schrijven, 10 procent wil met externe partners gaan sa-

menwerken en eveneens 10 procent wil een vakleerkracht aanstellen.  

Figuur 0.2 Plannen om komende twee jaar op het gebied van muziekeducatie iets te wijzigen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de gesprekken met de leerkrachten tijdens de schoolbezoeken bleek dat een aantal van deze scholen onlangs een 

nieuwe methode heeft aangeschaft. Een methode ondersteunt de leerkrachten die minder vaardig zijn in het geven van 

muzieklessen en daarnaast zorgt een methode ervoor dat er meer sprake is van een doorlopende leerlijn in de groep 1 

tot en met 8. Hiervoor zal de methode wel goed moeten worden uitgevoerd. De scholen die een nieuwe methode hebben 

maken een groepsleerkracht verantwoordelijk voor de implementatie. Een enkele school heeft hiervoor een externe ex-

pert ingeschakeld, het merendeel van de scholen maakt een van de groepsleerkrachten (of de cultuurcoördinator, afhan-

kelijk van de affiniteit met muziek) verantwoordelijk. 

Zowel leerkrachten als directeuren vertellen dat zij zeker wel verschillen zien tussen de groepsleerkrachten. De ene 

groepsleerkracht is nu eenmaal veel vaardiger in het verzorgen van muzieklessen dan de andere. Echter ook de minder 

vaardige leerkracht is verplicht, als er geen vakleerkracht is, om één keer in de week een muziekles te geven. 

 

Uit de gesprekken met de directeuren komt naar voren dat zij regelmatig worstelen met het vinden van de balans tussen 

aandacht voor verbeteren van het onderwijs in de basisvaardigheden taal/lezen en rekenen en het onderwijs in de ande-

re vakken waaronder muziek. De laatste jaren is er vanuit de samenleving (Inspectie, kwaliteitsagenda, ouders etc.) zo-

veel aandacht voor het verbeteren van de taal- lees en rekenvaardigheden dat scholen hun handen vol hebben hieraan. 

De inzet van financiële middelen zijn hier voor een groot deel op afgestemd. Bijscholing op het gebied van taal en reke-
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nen wordt eerder ingezet dan bijscholing op het gebied van muziekeducatie. Dit, ondanks dat volgens de geïnterviewde 

leerkrachten en directeuren, de groepsleerkrachten (ook de geobserveerde groepsleerkrachten tijdens dit onderzoek) 

zich veelal onzeker voelen over de wijze waarop zij invulling kunnen geven aan de muzieklessen: zij voelen zich vaak 

niet bekwaam genoeg en hebben behoefte aan extra scholing. De geïnterviewde (vak)leerkrachten vinden dat er op de 

pabo’s onvoldoende aandacht is voor muziekeducatie. 

Ook de inzet van vakleerkrachten is wat betreft de directeuren niet vanzelfsprekend en in grote mate afhankelijk van de 

financiële middelen die tot hun beschikking staan. 

 

Sommige directeuren maken zich zorgen over de continuïteit van de muziekeducatie die zij verzorgen op hun school. 

Deze scholen maken op dit moment gebruik van incidentele subsidies uit lokale of landelijke subsidietrajecten. Uit deze 

subsidies worden bijvoorbeeld vakleerkrachten vanuit de muziekschool bekostigd. Op het moment dat deze subsidies 

komen te vervallen, zal de muziekeducatie weer op een andere manier worden ingevuld.
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Bijlage 2: Op welke wijze wordt invulling gegeven aan muziekeducatie? 

Ook de wijze waarop invulling gegeven wordt aan muziekeducatie bestaat uit meerdere aspecten. Hieronder vallen on-

der meer de aan- of afwezigheid van een vakdocent, structurele en projectmatige samenwerking, de inzet van methodes 

en de daadwerkelijke tijd die aan de verschillende vaardigheden van muziekeducatie wordt besteed. In dit hoofdstuk ko-

men de verschillende aspecten in de verschillende paragrafen aan bod. Hierbij wordt telkens eerst ingegaan op de resul-

taten van het kwantitatieve onderzoek. Vervolgens worden deze waar mogelijk aangevuld en/of geïllustreerd aan de 

hand van de resultaten van het kwalitatieve onderzoek. 

1.9 Uitvoerders muziekeducatie 

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 procent van alle directeuren aangeeft dat een groepsleerkracht verant-

woordelijk is voor de invulling van muziekeducatie. In de groepen 3 tot en met 8 is dit op 80 procent van de scholen het 

geval. Als gekeken wordt naar de verschillende schooltypen, valt op dat er sprake is van een verschil: op overige con-

fessionele scholen wordt muziekeducatie vrijwel altijd verzorgd door een groepsleerkracht, op algemeen bijzondere 

scholen wordt muziekeducatie in de groepen 3 tot en 8 in 40 tot 50 procent van de scholen verzorgd door een vakleer-

kracht. 

Tabel 0.1 Wie verzorgt muziekeducatie in de verschillende groepen?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Groepsleerkacht Vakleerkacht Overig N 

Groep 1 92% 15% 1% 344 

Groep 2 92% 15% 1% 344 

Groep 3 87% 22% 1% 345 

Groep 4 84% 24% 2% 346 

Groep 5 82% 26% 2% 346 

Groep 6 82% 25% 1% 346 

Groep 7 83% 22% 1% 341 

Groep 8 85% 20% 1% 341 

 

Uit de observaties en gesprekken komt naar voren dat sommige scholen een vakleerkracht hebben die tevens groeps-

leerkracht is of is geweest (dus in het bezit van een pabo-diploma) en andere scholen een vakleerkracht hebben die de 

opleiding schoolmuziek heeft gevolgd aan het conservatorium en geen achtergrond heeft als groepsleerkracht primair 

onderwijs. De vakleerkrachten met een pabo-diploma  van de bezochte scholen hebben een aanvullende opleiding ‘mu-

ziek’ gevolgd bijvoorbeeld ‘vakspecialist muziek’ die op verschillende pabo’s in samenwerking met diverse conservatoria 

wordt aangeboden.  
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15%

5%

27%

24%

36%

47%

18%

20%

4%

3%

Structureel

Projectmatig

Niet In geringe mate In enige mate In grote mate In zeer grote mate

Sommige vakleerkrachten verzorgen de muzieklessen voor alle 

groepen van de school en geven daarnaast les aan een eigen 

groep op dezelfde school.  

Tijdens de observaties was het voor de onderzoekers zichtbaar 

dat de vakleerkrachten die tevens groepsleerkracht zijn en de 

groepsleerkrachten die zelf de muzieklessen verzorgen, de klas-

senmangementvaardigheden 
8
 beter beheersten dan leerkrach-

ten van muziekscholen/musici. Hoewel deze conclusie geba-

seerd is op maar enkele observaties is de verwachting dat dit wel 

vaker het geval zal zijn. Klassenmanagementvaardigheden krijgt 

veel aandacht tijdens de opleiding en ook tijdens nascholing en 

coaching van leerkrachten
9
.  Er waren soms verschillen te zien in 

de mate waarin sommige vakleerkrachten in staat zijn om zorg te 

dragen voor een taakgerichte en ordelijke sfeer. 

Uit de gesprekken met de directeuren komt naar voren dat de 

keuze voor een vakleerkracht muziek in overleg met het team 

wordt genomen. De groepsleerkrachten van deze scholen voelen 

zich vaak zelf niet bekwaam om muzieklessen te geven en/of 

zien het als een verlichting van hun taken. Zij kunnen de tijd die 

ze kwijt zijn aan het voorbereiden en verzorgen van muziekles-

sen besteden aan andere onderwijstaken. De vakleerkrachten 

die geïnterviewd zijn geven aan dat het prettig is als de groeps-

leerkracht actief bij de muziekles betrokken is. Dit omdat de 

groepsleerkracht dan geleerde liedjes kan herhalen en/of een 

handje mee kan helpen tijdens de les. Opvallend was dat tijdens 

de observaties bleek dat groepsleerkrachten niet altijd actief bij 

de les betrokken zijn maar bijvoorbeeld nakijkwerk verrichten tij-

dens de muzieklessen. Een paar keer werd wel gezien dat de 

groepsleerkracht de vakleerkracht ondersteunde bij het gebruik 

van bijvoorbeeld het digibord of het uitdelen van muziekinstru-

menten. 

1.10 Samenwerking met externe partners 

Uit de digitale vragenlijst komt naar voren dat op 15 procent van 

de scholen niet structureel wordt samengewerkt met externe partners/instellingen, op 5 procent van de scholen wordt 

niet projectmatig samengewerkt. Alle overige scholen werken in meer of mindere mate wel structureel en projectmatig 

samen met externe partners. Samenwerking vindt daarbij vooral plaats met muziekscholen, culturele instellingen en cen-

tra voor cultuureducatie. Op scholen waar een visie is geformuleerd ten aanzien van muziekeducatie wordt vaker structu-

reel samengewerkt dan op scholen waar dit niet het geval is. Dit geldt eveneens voor scholen waar een cultuurcoördina-

tor aanwezig is: als er wel een cultuurcoördinator benoemd is, wordt er meer structureel samengewerkt met externe 

partners. 

Figuur 0.1 Mate van samenwerken met externe instellingen bij invulling van muziekeducatie (N=350). 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
8  Bekwaamheidseisen PO: Organisatorisch competent. De leraar draagt zorg voor alle aspecten van klassenmanagement ten behoeve van zijn beroep. 

9  Vijfeijken, M. van & Schilt-Mol, T. van (2011). Opmaattrajecten opbrengstgericht werken: Rapportage Opmaattrajecten 2010. Tilburg: IVA 

Voorbeeld: verschillen in klassenma-

nagementvaardigheden 

 

Voorbeeld 1 (groep 5) 

Een leerkracht verzorgde een muziekles 

aan een kleine groep leerlingen. Eén 

leerling werd gedurende ongeveer 5 mi-

nuten individueel begeleid door de vak-

leerkracht terwijl de andere leerlingen 

geen duidelijke opdracht hadden. Zij 

waren niet taakgericht aan het werk. 

 

Voorbeeld 2 (groep 6) 

Op een van de scholen was de leerkracht 

actief bezig was om steeds alle leerlingen 

bij de les te betrekken. Dit deed de leer-

kracht onder andere door middel van het 

stellen van vragen over instrumenten, 

uitspraak of betekenis van woorden in 

een lied, oogcontact en het direct aan-

spreken van de leerlingen.  De leerkracht 

stimuleerde en motiveerde de leerlingen 

om actief mee te doen en zorgde ervoor 

dat steeds alle leerlingen iets te doen 

hadden. Opvallend was dat de leerlingen 

zelfs zonder de directe leiding van de 

leerkracht in staat waren om zelfstandig 

verder te gaan met muziekactiviteiten. 
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Uit de schoolbezoeken komt naar voren dat veel scholen samenwerken met externe partners. Het type partners is zeer 

verschillend. Op meerdere scholen wordt bijvoorbeeld blokfluitles aangeboden, vaak in samenwerking met een lokale 

muziekvereniging. Bijscholing op andere muzikale vlakken gebeurt op andere scholen bijvoorbeeld ook door het inhuren 

van professionals (zie kader). Binnen veel scholen is er sprake van een speciaal cultuurprogramma. In dit programma is 

op de bezochte scholen ook plaats gemaakt voor muziek. Dit betekent dat deze scholen in een bepaalde periode speci-

fieke aandacht schenken aan het onderwerp muziek. De invulling  van deze programma’s is erg divers. Sommige scho-

len halen muzikanten naar de school, andere scholen gaan zelf op pad om een muzikant, voorstelling of instrumenten-

bouwer te zien/horen. Tot slot werken er ook enkele scholen samen met het concertgebouw. Deze samenwerking is in 

een aantal gevallen praktisch van aard (gebruik van de ruimtes), in andere gevallen worden werknemers van het con-

certgebouw ingezet om scholing voor leerkrachten op het gebied van muziekeducatie te verzorgen. 

 

1.11 Aandacht per domein 

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat voor de vaardigheden ‘zingen’ en ‘luisteren’ geldt dat er in alle groepen onge-

veer evenveel aandacht aan besteed wordt. In groep 1/2 wordt wel meer tijd aan deze vaardigheden besteed: aan ‘zin-

gen’ gemiddeld 55 minuten per week, aan ‘luisteren’ gemiddeld 24 minuten per week. De vaardigheden ‘bewegen’ en 

‘lezen en noteren’ laten een tegengesteld beeld zien; aan ‘bewegen’ wordt vooral in de groepen 1/2, en in iets mindere 

mate in de groepen 3/4 aandacht besteed, ‘lezen en noteren’ wordt vooral toegepast in de groepen 5/6 en 7/8. De tijd die 

aan deze vaardigheid besteed wordt is per groep ongeveer gelijk. 

Ook tijdens de observaties is zichtbaar dat aan het domein ‘bewegen’ meer aandacht besteed wordt in groep 1/2 en dat 

de mate van aandacht afneemt naarmate de leerlingen ouder worden (zie kader bewegen). Bij ongeveer de helft van de 

geobserveerde groepen wordt specifiek aandacht besteed aan het domein luisteren. De tijd die hieraan besteed wordt, of 

de achtergrond van de leerkracht speelt hierin geen rol. Binnen het domein luisteren zijn er verschillende manieren om 

dit te behandelen. Zo kan luisteren worden ingezet bij het herkennen en benoemen van instrumenten of het luisteren 

naar de speelwijze van de muziek. Binnen andere scholen wordt luisteren ingezet ter verhoging van de concentratie of 

het in aanraking komen van de leerlingen met nieuwe en andere muziekstijlen (zie kader luisteren). 

Voorbeeld samenwerking externe partners 

 

Buiten schooltijd biedt een van de scholen een breed aanbod aan 

muziek aan. Zo worden er blokfluitlessen gegeven en is de school 

bezig met het inplannen van vioollessen. Daarnaast maakt de school 

ook gebruik van een tweetal externe partners. De school heeft een 

programma ‘band coaching’. Hierin leren de leerlingen het bespelen 

van een instrument en het spelen hierop in een band. Deze band(s) 

treden op (als zij dit willen) tijdens een muziekavond van de school in 

een plaatselijk theater. Naast deze band biedt de school ook musi-

callessen aan aan haar leerlingen. Een acteur uit de musical Mary 

Poppins komt wekelijks naar de school toe om een aantal leerlingen 

de kneepjes uit het vak van een musicalartiest bij te brengen. Deze 

lessen zijn niet geïnitieerd door de school zelf, het ging hierbij om een 

project in de betreffende stad. Toch heeft de school vol enthousiasme 

besloten om mee te doen aan het project, aangezien dit goed in de 

cultuurvisie en mogelijkheden van de school past. 
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Voorbeeld domein noteren 

 

Voorbeeld 1 (groep 5) 

De leerkracht speelt op een instrument een korte melodie, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van verschillende 

ritmes. De leerlingen hebben voor zich een notenbalk liggen en moeten het juiste ritme te noteren. Nadat alle leer-

lingen de muziek genoteerd hebben (zowel in ritme als toonhoogte), kijkt de leerkracht dit meteen na. Het gespeel-

de stukje wordt nogmaals herhaald en de kinderen krijgen feedback op de door hen opgeschreven melodie. 

 

Voorbeeld 2 (groep 3) 

Alle leerlingen leren al in de onderbouw ‘de notenbalk’. Zij leren hierbij alle basiskennis: de notatie van de noten, de 

notennamen, de sleutels, etc. Bij ieder nieuw nummer dat zij leren, moeten zij, aan de hand van de partituur, eerst 

zelf proberen te ontdekken hoe het nummer gezongen zou moet worden. De notenbalk en de geleerde noten zijn 

hiervoor de basis. 

 

Voorbeeld (groep 7) 

 domein luisteren 

 

In een van de lessen staan covers cen-

traal. Bij aanvang van de les krijgen de 

leerlingen het nummer van ‘knocking on 

heavens door’ (Bob Dylan) te horen. Op 

basis van deze eerste kennismaking 

met dit nummer moeten de leerlingen 

het ritme mee klappen, waar mogelijk 

het refrein al mee zingen en verder 

goed luisteren naar de muziek in het 

nummer. Nadat dit allemaal besproken 

is, laat de leerkracht een tweetal covers 

van dit nummer horen. Elk cover is 

gespeeld in een compleet andere mu-

ziekstijl en het is de taak van de leerlin-

gen om dit onderscheid aan te brengen. 

Elk kind krijgt een vel papier met acht-

tien kleine kaartjes. Op elk kaartje staat 

een categorie en een beschrijving. Op 

basis van de gespeelde cover (deze 

worden ieder nog eenmaal herhaald) 

moeten de leerlingen het juiste kaartje 

bij de juiste cover neerleggen. De resul-

taten worden besproken en de leer-

kracht legt onbekende termen of speel-

stijlen uit aan de groep.  

 

Voorbeeld Onderbouw (groep 1 en 2) 

domein bewegen 

 

Bij een van de geobserveerde lessen (kleutergroep) vindt de 

muziekles plaats in de gymzaal. Tijdens deze les staat bewe-

gen centraal. Een cd-speler wordt gebruikt om de muziek af te 

spelen. Hoewel de gebruikte cd karaoke-materiaal bevat, is dit 

voor de leerlingen niet storend. De leerkracht past de tekst 

aan aan het thema van de les. De les gaat over Sinterklaas en 

de leerkracht laat de leerlingen op de sinterklaasmuziek ver-

schillende bewegingen uitvoeren. Doordat de les in een gym-

lokaal plaatsvindt, hebben de leerlingen veel ruimte om te 

springen, rennen en bewegen. Bij verschillende nummers 

moeten zij goed luisteren naar wat de leerkracht zingt. Zo 

moeten zij bijvoorbeeld in 8 handelingen een fictieve schoor-

steen beklimmen en afdalen, andere pietenbewegingen uitoe-

fenen of ‘bevriezen’ op het moment dat de muziek stopt met 

spelen. Bijna alle kinderen doen op eigen initiatief enthousiast 

mee. De leerlingen die in het begin wat terughoudender zijn 

worden gestimuleerd door hun medeleerlingen. 

Groep 8 

Tijdens de les worden verschillende liedjes gezongen. Bij een 

van de nummers zijn in eerdere lessen armbewegingen afge-

sproken. Tijdens het zingen van het lied voeren de leerlingen 

de afgesproken armbewegingen uit. Omdat het de leerkracht 

opvalt dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de zang, 

krijgen de leerlingen de opdracht het lied nog een keer te 

zingen met meer aandacht voor de zang. 
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Tabel 0.2 Tijdsbesteding aan verschillende muzikale vaardigheden in de verschillende groepen. 

 Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 

ZINGEN (N=231) (N=239) (N=239) (N=239) 

   Nee 0% 3% 5% 6% 

   Ja 100% 97% 95% 94% 

   Gemiddeld aantal minuten per week 55 43 35 33 

LUISTEREN (N=208) (N=215) (N=213) (N=217) 

   Nee 15% 16% 20% 19% 

   Ja 85% 84% 80% 81% 

   Gemiddeld aantal minuten per week 24 18 16 16 

BEWEGEN (N=208) (N=202) (N=207) (N=207) 

   Nee 10% 22% 32% 32% 

   Ja 90% 78% 68% 68% 

   Gemiddeld aantal minuten per week 29 21 19 19 

SPELEN (N=210) (N=213) (N=214) (N=211) 

   Nee 58% 65% 62% 63% 

   Ja 42% 35% 38% 37% 

   Gemiddeld aantal minuten per week 16 20 16 15 

LEZEN EN NOTEREN (N=244) (N=245) (N=237) (N=234) 

   Nee 95% 89% 75% 74% 

   Ja 5% 11% 25% 26% 

   Gemiddeld aantal minuten per week 12 9 12 12 

REFLECTEREN (N=226) (N=224) (N=227) (N=225) 

   Nee 78% 77% 70% 66% 

   Ja 22% 23% 30% 34% 

   Gemiddeld aantal minuten per week 21 12 11 12 

 

Uit de digitale vragenlijst komt naar voren dat per week gemiddeld de meeste tijd besteed wordt aan de vaardigheid ‘zin-

gen’. Uit de observaties komt naar voren dat hier op verschillende manieren invulling aan gegeven kan worden. Zo wor-

den liedjes met verschillende thema’s (vaak afhankelijk van de achtergrond van de school, zie kader ‘zingen’) gezongen. 

Zowel in de hogere groepen als enkele malen in de lagere groepen is het zingen van Engelstalige en/of nummers in ca-

non geobserveerd. Als er gezongen wordt, wordt er vaak tegelijkertijd ook aandacht besteed aan een ander domein. Zo 

is er bij veel scholen aandacht voor het meeklappen van het ritme en/of de maat. Daarnaast wordt het zingen ook ge-

bruikt als mogelijkheid om mee te bewegen op de tekst of melodie van de muziek.  

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt daarnaast dat de minste tijd besteed wordt aan de vaardigheden ‘reflecteren’, en 

‘lezen en noteren’. Zoals eerder opgemerkt, is het domein ‘reflecteren’ in het kwalitatieve onderzoek niet geobserveerd 

als apart domein, maar is dit, overeenkomstig met de Kennisbasis,  beschouwd als onderdeel van de domeinen, zingen, 

bewegen, luisteren, muziek maken en lezen/noteren. Opvallend is dat in de geobserveerde lessen er wel regelmatig 

aandacht is voor het domein ‘lezen en noteren’. Twee voorbeelden van geobserveerde lessen waarbij bewust aandacht 

werd besteed aan het noteren en lezen van muziek zijn in onderstaand kader beschreven. 
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Als gekeken wordt naar het aantal minuten per week dat aandacht besteed wordt aan de verschillende vaardigheden per 

schooltype, valt op dat op openbare scholen het minst wordt gezongen. In het algemeen bijzonder onderwijs wordt in 

vrijwel alle groepen en aan vrijwel alle vaardigheden meer tijd besteed dan aan de overige schooltypen. Er zijn geen ver-

schillen tussen scholen die wel of geen visie ten aanzien van muziekeducatie hebben geformuleerd en tussen scholen 

die wel of geen cultuurcoördinator benoemd hebben. Het aantal minuten dat per week aan een of meerdere aspecten 

van muziekeducatie wordt besteed, is met andere woorden niet afhankelijk van de aan-/afwezigheid van een visie op 

muziekeducatie of de aan-/afwezigheid van een cultuurcoördinator.  

De schoolbezoeken en concreet de observaties bevestigen het beeld dat op de verschillende typen scholen verschillend 

invulling gegeven wordt aan specifieke domeinen. Zo speelt op de bezochte reformatorische school ‘zingen’ een belang-

rijke rol. Ook is er sprake van een duidelijk verschil in het type liedjes dat gezongen wordt. Zo werden op de reformatori-

sche school veel nummers gezongen met een religieuze of geestelijke achtergrond. Op de openbare scholen daarente-

gen, hadden de liedjes vaak thema’s als fruit, herfst en Sinterklaas. Op een aantal scholen staat duidelijk de achtergrond 

van de school centraal in de keuze voor de thema’s, op andere scholen is de belevingswereld van de leerlingen de voor-

naamste factor. Wel moet worden opgemerkt dat de liedkeuze geen effect heeft op de inhoud van de muzieklessen en 

het aantal domeinen dat in de lessen aan bod komen. 

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat er wel verschillen zijn in het aantal domeinen dat aan bod komt als gekeken 

wordt naar wie muziekeducatie verzorgt. Indien muziekeducatie door een vakleerkracht wordt verzorgd, is het percenta-

Voorbeeld domein zingen (groep 8) 

 

Bij aanvang van een van de muzieklessen zitten alle leerlingen gereed 

met een muziekklapper voor zich op tafel. In deze klapper zit een groot 

aantal nummers, voornamelijk met een religieuze of kerkelijke achter-

grond. De leerkracht begeleidt de leerlingen gedurende de hele les op het 

orgel en de piano. Hij verzorgt de startmomenten en bepaalt de toonhoog-

te. Het eindmoment moeten de leerlingen zelf beluisteren op basis van de 

gespeelde melodie. Zelf zingt de leerkracht niet mee met de leerlingen.  

Tijdens deze les worden elf nummers gezongen. Er wordt begonnen met 

een aantal korte, relatief makkelijke nummers. De gezongen nummers 

zijn zowel in het Latijn, Engels als Nederlands. De eerste paar nummers 

worden eerst door de klas gezamenlijk gezongen. Elk nummer wordt een 

aantal keer herhaald, waarbij de tweede en volgende keren in canon 

gezongen wordt. Nadat dit bij een aantal nummers is gedaan, komen er 

bij de volgende nummers ook bewegingen bij, waarbij de gezongen tekst 

de leidraad van de bewegingen is. 

Als afsluiting van het zingen in canon stelt de leerkracht voor om een 

nummer in tienvoudig canon te zingen. Alhoewel alle leerlingen dit num-

mer wel al vaker hebben gezongen, is een tienvoudig canon ook nieuw 

voor hen. Ze zijn dan ook erg enthousiast om te proberen. Het is in het 

begin even wennen om zo een groot canon te zingen, maar na een paar 

keer oefenen zet de groep een tienvoudig canon neer. 

Bij de laatste nummers die deze groep zingt, is er ook aandacht voor 

individuele zang. Bij elk lied zit een kort gedeelte dat solo door een of 

twee leerlingen gezongen wordt. De leerkracht zorgt ervoor dat bijna 

iedereen in solo aan de beurt komt. Een drietal leerlingen begeleidt (nog 

steeds met de leerkracht achter de piano) deze zang op een instrument, 

dat ze zelf van huis hebben meegenomen. 
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ge basisscholen waar tijd wordt besteed aan muzikale vaardigheden gemiddeld hoger dan wanneer een groepsleer-

kracht verantwoordelijk is voor muziekeducatie. Dit geldt voor nagenoeg alle vaardigheden in nagenoeg alle groepen. 

Het verschil is het grootst bij de vaardigheden ‘bewegen’, ‘lezen en noteren’ en ‘reflecteren’. Bij de lagere groepen 1 en 2 

zijn de verschillen het kleinst, bij hogere groepen verschilt het percentage basisscholen waar tijd wordt besteed aan de 

verschillende vaardigheden het meest.  

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

domein zingen. Opmerkelijk  verschil was wel dat daar waar de groepsleerkrachten vooral bezig zijn met het collectieve 

spel en samenzang, de leerkrachten van bijvoorbeeld een muziekschool veel intensiever bezig zijn met individuele per-

formance en kwaliteiten. Ook bij het bespelen van instrumenten komt dit verschil in insteek duidelijk naar voren (zie ka-

der voorbeeld domein muziek maken).  

Indien een vakleerkracht de muziekeducatie verzorgt, is het aantal minuten dat gemiddeld aan de verschillende vaardig-

heden 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. 

Tabel 0.3 Percentage basisscholen waar tijd wordt besteed aan de verschillende muzikale vaardigheden in 

de verschillende groepen. 

 

 Zingen Luisteren Bewegen Spelen 

Lezen 

en 

noteren Reflecteren 

Groep 1 Groepsleerkracht 100% 85% 89% 40% 4% 20% 

 Vakleerkracht 100% 84% 96% 58% 7% 42% 

Groep 2 Groepsleerkracht 100% 85% 89% 40% 4% 20% 

 Vakleerkracht 100% 84% 96% 58% 7% 42% 

Groep 3 Groepsleerkracht 97% 83% 77% 32% 9% 20% 

 Vakleerkracht 98% 95% 90% 53% 29% 39% 

Groep 4 Groepsleerkracht 98% 82% 76% 29% 7% 19% 

 Vakleerkracht 96% 96% 87% 54% 28% 38% 

Groep 5 Groepsleerkracht 96% 79% 65% 34% 20% 27% 

 Vakleerkracht 97% 90% 82% 59% 51% 49% 

Groep 6 Groepsleerkracht 96% 79% 65% 34% 20% 27% 

 Vakleerkracht 98% 94% 86% 58% 50% 49% 

Groep 7 Groepsleerkracht 94% 78% 65% 31% 20% 29% 

 Vakleerkracht 96% 98% 89% 64% 58% 59% 

Groep 8 Groepsleerkracht 94% 79% 65% 33% 21% 30% 

 Vakleerkracht 96% 97% 92% 62% 56% 59% 
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Tabel 0.4 Gemiddeld aantal minuten dat per week tijd wordt besteed aan verschillende muzikale vaardig-

heden in de verschillende groepen. 

 

 Zingen Luisteren Bewegen Spelen 

Lezen en 

noteren Reflecteren 

Groep 1 Groepsleerkracht 55 24 29 17 13 23 

 Vakleerkracht 45 15 25 11 20 9 

Groep 2 Groepsleerkracht 55 24 29 17 13 23 

 Vakleerkracht 45 15 25 11 20 9 

Groep 3 Groepsleerkracht 44 19 22 23 11 13 

 Vakleerkracht 36 13 17 12 7 7 

Groep 4 Groepsleerkracht 44 19 23 25 11 14 

 Vakleerkracht 38 14 16 11 8 7 

Groep 5 Groepsleerkracht 36 17 21 18 14 13 

 Vakleerkracht 34 13 17 13 10 8 

Groep 6 Groepsleerkracht 36 17 21 18 14 13 

 Vakleerkracht 33 13 18 12 9 7 

Groep 7 Groepsleerkracht 34 16 19 15 12 12 

 Vakleerkracht 35 15 22 16 14 14 

Groep 8 Groepsleerkracht 34 16 19 15 13 12 

 Vakleerkracht 36 16 23 16 13 13 

 

De muzieklessen die zijn bijgewoond varieerden in duur tussen de 25 en 45 minuten. Bij veel scholen en groepen werd 

er naast deze muziekles ook nog op andere manier tijd besteed aan muziek. Zo werd muziek bijvoorbeeld gebruikt ter 

ondersteuning bij andere vakken, werd muziek gebruikt bij de dagopening, ter inleiding van de pauze, en als ondersteu-

Voorbeeld domein muziek maken 

 

Voorbeeld 1 (groep 4/5): Gezamenlijk muziek maken (groepsleerkracht) 

Alle leerlingen krijgen van de leerkracht een muziekinstrument. Enkele instrumenten die uitgedeeld wor-

den zijn het woodblock, de handtrom en de handrasp. Op het digibord presenteert de leerkracht een 

aantal regels muziek. Van de muziek wordt wel het ritme, maar niet de toonhoogte gepresenteerd. Elk 

ritme heeft de term van een dier mee gekregen. Op basis van de uitspraak van deze dierennaam dient 

het ritme gespeeld te worden.  

De klas wordt onderverdeeld in enkele groepen en elke groep dient een regel te spelen. Per speelbeurt is 

slechts een groep aan de beurt. Elke groep krijgt een aantal keer de mogelijkheid om het ritme te oefe-

nen. Voordat het lied geheel op muziek meegespeeld wordt, laat de leerkracht de begeleidingsmuziek 

eerst een keer apart horen. Na deze introductie spelen alle leerlingen het stuk tweemaal. De leerkracht 

geeft aan deze oefeningen vaker terug te laten komen ter voorbereiding voor een muziekuitvoering voor 

de ouders. 

 

Voorbeeld 2 (groep 5): individueel muziek maken (leerkracht muziekschool)  

In kleine groepjes krijgen de leerlingen uitleg over de klarinet. De nadruk ligt op het uitleggen hoe gebla-

zen moet worden op het instrument. Een voor een mogen de kinderen oefenen met blazen. Zij blazen 

hierbij alleen het ritme. Daarna mogen de kinderen een van een ook proberen klanken te maken met de 

klarinet. 
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Ja
63%

Nee
34%

Weet niet
4%

ning/achtergrond bij het opruimen. Wekelijks werd op de geobserveerde scholen tussen de 30 en 90 minuten besteed 

aan muziek. Hierbij kan geen onderscheid gemaakt worden tussen de inzet van een vakleerkracht of groepsleerkracht. 

Op bijna tweederde van de scholen wordt bij de invulling van muziekeducatie gebruik gemaakt van een lesmethode. Cir-

ca 80 procent van de scholen maakt daarbij gebruik van de methode “Moet je doen”. Andere genoemde methoden zijn, 

“Meer met muziek” (13 procent), “Muziek in de basisschool” (13 procent) en “Vier muziek met” (5 procent). 20 procent 

van de basisschooldirecteuren van de scholen waar gebruik gemaakt wordt van een lesmethode noemt een andere me-

thode, zoals “Zingenderwijs”, “Luisterland”, “Eigenwijs”, “Muziekland” of een eigen methode. 

 

 

Figuur 0.2 Gebruik lesmethode bij invulling muziekeducatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de gesprekken met leerkrachten en directeuren, wordt duidelijk dat bijna alle scholen een muziekmethode in huis 

hebben. Het merendeel van de scholen gebruikt de methodes voornamelijk ter ondersteuning. Op basis van de leerlijn, 

de liedjes of de theorie van de methode hebben deze scholen vaak zelf een methode of leerlijn opgesteld. Bij een aantal 

scholen heeft de vakleerkracht zelf een methode gemaakt.  
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Bijlage 3: Vragenlijst kwantitatief onderzoek 

ALGEMENE VRAGEN 

1. Behoort uw school tot één van onderstaande schooltypen? (meerdere antwoorden mogelijk)) 

 

O Openbaar 

O Protestants-christelijk 

O Rooms-katholiek 

O Vrije school 

O Jenaplan 

O Montessori 

O Dalton 

O Freinet 

O Anders namelijk  

 

2. In welke mate vindt u muziekeducatie op uw basisschool van belang? 

O niet 

O in geringe mate 

O in enige mate 

O in grote mate 

O in zeer grote mate 

 

3. Bent u bekend met de campagne ‘Muziek Telt’? 

O ja 

O nee         vraag 5 

 

4. Ondersteunt u de doelen van de campagne ‘Muziek Telt’? 

O Ja O nee O ik ken de doelen van de campagne niet 
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VISIE OP MUZIEKEDUCATIE 
 
5. Heeft uw school een visie geformuleerd op muziekeducatie? 

O ja O nee O weet niet 

 

6. Is muziekeducatie opgenomen in het schoolplan? 

O ja O nee O weet niet 

 

7. Is er op uw school een cultuurcoördinator? 

O ja O nee O weet niet 

 

8. In welke mate is het voor u van belang dat .... 

 

niet 

in 
geringe 
mate 

in enige 
mate 

in grote 
mate 

 
in zeer 
grote 
mate 

leerlingen een positieve houding ontwikkelen tegenover verschillende soorten mu-
ziek zoals klassieke muziek, jazz, niet-westerse muziek 

O O O O O 

leerlingen sociaal en emotioneel door muziek worden gevormd O O O O O 

leerlingen muzikale vaardigheden ontwikkelen zoals zingen, musiceren, compone-
ren, improviseren 

O O O O O 

leerlingen een instrument leren spelen O O O O O 

leerlingen kennis krijgen over muziek zoals muzikale begrippen en namen van in-
strumenten 

O O O O O 

leerlingen zichzelf leren op een andere manier te uiten O O O O O 

leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen O O O O O 

leerlingen de kans krijgen om naast de cognitieve vakken een ander talent te ont-
wikkelen 

O O O O O 

muziekeducatie de cognitieve ontwikkeling van leerlingen stimuleert O O O O O 

leerlingen hun creatieve vermogens ontwikkelen O O O O O 

leerlingen ervaren hoe professionele musici en componisten denken/werken/voelen O O O O O 

leerlingen een algemene, culturele vorming krijgen O O O O O 

muziekeducatie voor een gemeenschapsgevoel zorgt in de school O O O O O 

muziekeducatie bijdraagt aan de rest van het onderwijsprogramma zoals taalont-
wikkeling 

O O O O O 

de school zich positief kan profileren met muziekeducatie O O O O O 

kerndoelen worden behaald O O O O O 
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INVULLING VAN MUZIEKEDUCATIE 
 
 
9. In welke mate werkt uw school structureel samen met externe instellingen bij het invullen van muziekeducatie? 

O niet O in geringe mate O in enige mate O in grote mate O in zeer grote mate 

 

10. In welke mate werkt uw school projectmatig samen met externe instellingen bij het invullen van muziekeducatie? 

 (denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezoeken van een theater of het organiseren van een workshop onder schooltijd) 

O niet  O in geringe mate O in enige mate O in grote mate O in zeer grote mate 

Indien vraag 9 en vraag 10 beide ‘niet’        vraag 12 

11. Met welk type (externe) instellingen werkt uw school structureel of projectmatig samen? 

 

 

 

 

12. Hoeveel minuten wordt gemiddeld per week binnen schooltijd aan de volgende vaardigheden aandacht besteed in de verschillende groepen? 

(als in de muziekles aan meerdere vaardigheden gelijktijdig aandacht wordt besteed verdeel dan het totale aantal minuten over de vaardigheden) 

 

N.B. 

Vul ‘0’ in als geen aandacht wordt besteed aan een vaardigheid  

Vul ‘999’ in als wel aandacht wordt besteed aan een vaardigheid maar u het gemiddeld aantal minuten per week niet kan geven 

 Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 

Zingen 
(vocale improvisatie, zingen van liederen, luisteren naar elkaars zingen) 

....... ....... ....... ....... 

Luisteren 
(klankvoorstellingen maken, muziek beluisteren) 

....... ....... ....... ....... 

Bewegen 
(bewegingsimprovisatie, streetdance, speel- en dansliederen, met bewegingen 
reageren op muziek) 

....... ....... ....... ....... 

Spelen 
(componeren, improviseren, bestaande muziek verklanken, luisteren naar elkaars 
spel) 

....... ....... ....... ....... 

Lezen en noteren 
(noteren van de eigen muziek, lezend luisteren van muziek) 

....... ....... ....... ....... 

Reflecteren 
(over beluisterde muziek of  de kwaliteit van het eigen zingen, eigen bewegingen, 
het eigen spelen of eigen gemaakte notaties) 

....... ....... ....... ....... 

 

Bij vraag 13 alleen vaardigheden opnemen waaraan geen aandacht wordt besteed (bij vraag 12 in één of meer groepen ‘0 minuten’) 



IVA beleidsonderzoek en advies  35 

 

13. U heeft aangegeven dat aan onderstaande vaardigheden in één of meer groepen geen aandacht wordt besteed. Kunt u aangeven welke redenen daarbij een rol spelen? 

 
gebrek aan 
financiële 
middelen 

tekort aan persone-
le vaardigheden 

tekort aan 
mankracht 

geen specifieke 
reden andere reden nl 

zingen O O O O ...................... 

luisteren O O O O ...................... 

bewegen O O O O ...................... 

spelen O O O O ...................... 

lezen en noteren O O O O ...................... 

reflecteren O O O O ...................... 

 

 

14. Maakt uw school gebruik van lesmethodes bij de invulling van muziekeducatie? 

O ja, namelijk   

O nee 

O weet niet 

 

 

15. Wie verzorgt op uw school muziekeducatie in de verschillende groepen?  (meerdere antwoorden mogelijk) 

 groepsleerkracht vakleerkracht anders  namelijk (bijvoorbeeld instrumentalist, docent muziekschool, amateurinstelling) 

groep 1 O O  

groep 2 O O  

groep 3 O O  

groep 4 O O  

groep 5 O O  

groep 6 O O  

groep 7 O O  

groep 8 O O  

 

 

 

16. Wordt muziek gebruikt als ondersteuning bij een ander vak of bij andere activiteiten, en zo ja, bij welk(e) vak(ken) en activiteiten en hoe? 

 
nee ja 

bij welk(e) vak(ken) wordt mu-
ziek ondersteunend gebruikt? 

bij welke activiteiten wordt muziek 
ondersteunend gebruikt? 

hoe wordt muziek ondersteu-
nend gebruikt? 

groep 1 O O    

groep 2 O O    

groep 3 O O    

groep 4 O O    

groep 5 O O    

groep 6 O O    

groep 7 O O    
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nee ja 

bij welk(e) vak(ken) wordt mu-
ziek ondersteunend gebruikt? 

bij welke activiteiten wordt muziek 
ondersteunend gebruikt? 

hoe wordt muziek ondersteu-
nend gebruikt? 

groep 8 O O    

 
 
PLANNEN 
 
17. Hebt u plannen om de komende twee jaar op het gebied van muziekeducatie iets te wijzigen binnen uw school? 

O ja, namelijk   

O nee 

O weet niet 

 
AFRONDING 
 
18. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 

  

 

DIT IS HET EINDE VAN DE VRAGENLIJST. HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN  
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Bijlage 4: Observatiekader 

domein Nummer Item Leerling Leerkracht Groep* 

bewegen 1 Gebruik maken van verschillende organisatievormen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

bewegen 2 Uitbeelden van liedteksten □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

bewegen 3 Werken in de speelzaal □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

bewegen 4 De docent doet de bewegingen voor □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

bewegen 5 Kinderen bedenken bewegingen en dansen zelf □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

bewegen 6 Feedback geven op het bewegen van leerlingen op 
muziek 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

bewegen 7 Bewegen op: klankeigenschappen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

bewegen 8 Bewegen op: vorm □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

bewegen 9 Bewegen op: betekenis □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

bewegen 10 De leraar maakt muziek op eenvoudige instrumenten □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

bewegen 11 Bewegen op: vormprincipes (herhalingen, contras-
ten) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

bewegen 12 Bewegen op: vormeenheden (motieven, thema’s) □ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

bewegen 13 Bewegen op: vormtechnieken (echo, imitatie, osti-
naat) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

luisteren 1 Luisteren naar korte betekenisvolle muziekfragmen-
ten 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 2 Praten over de verschillen in luisterervaringen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 3 Reageren met bewegingen op de muziek □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 4 Muziekfragmenten passen bij het thema van de les □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 5 Verschillende werkvormen om muziek te beluisteren □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 6 Docent regelt de techniek: digibord □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 7 Docent regelt de techniek: cd-speler □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 8 Docent regelt de techniek: computer □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 9 De leraar zorgt voor een sfeer waarin leerlingen 
geconcentreerd naar de muziek kunnen luisteren 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 20 Muziek in de belevingswereld van kinderen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 21 Leraar duidt KVB (klank/vorm/betekenis) muziek aan □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 22 Integreren van muziek luisteren in andere lessen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 23 Omgaan met muziek uit andere culturen en tijden □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

luisteren 10 Kinderen benoemen muziek: hoog-laag □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

luisteren 11 Kinderen benoemen muziek: hard-zacht □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

luisteren 14 Luisteren naar de betekenis van muziek 
(dans/slaapmuziek) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 
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luisteren 24 De muziek draagt meerdere betekenissen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

luisteren 12 Leraar stimuleert kinderen om buiten de school naar 
muziek te luisteren 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

luisteren 13 Kinderen benoemen muziek: klankeigenschappen 
(instrumentaal) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

luisteren 15 Reageren op muziek met taal □ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 
 
 

domein Nummer Item Leerling Leerkracht Groep* 

luisteren 16 Reageren op muziek met beweging □ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

luisteren 17 Reageren op muziek met beeld (uitbeelden/tekenen) □ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

luisteren 25 De muziek bevat meerdere vormprincipes (herhaling, 
contrast) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

luisteren 26 De muziek bevat meerdere vormeenheden (motief, 
thema) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

luisteren 18 Praten over verschillen in luisterverwachting □ ja  □ nee □ ja  □ nee 7 en 8 

luisteren 19 Muziek analyseren en benoemen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 7 en 8 

luisteren 27 De muziek bevat meerdere compositievormen 
(canon, rondo) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 7 en 8 

muziek 
maken 

1 De docent is in staat een instrument te bespelen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

2 De docent kan een partituur lezen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

3 De docent werkt met meerdere bodysounds □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

4 De docent geeft leiding aan het samen musiceren □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

5 De docent past gevarieerde werkvormen toe □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

6 De docent reflecteert op de prestaties van de leerlin-
gen 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

7 De docent integreert het muzikaal spel in de les □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

8 Spelen van klankbeelden bij betekenisvolle situaties □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

9 Spelen van tegenstellingen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

10 Experimenteren met klankkleuren en bespeelmoge-
lijkheden 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

11 Korte speelstukjes met herhalingen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

19 Meeklappen van de gespeelde muziek □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

20 Experimenteren met materialen, zelfgemaakte 
instrumenten, schoolinstrumenten en eigen slagwerk 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

21 De leraar creëert een leeromgeving waarin de 
kinderen alleen of in groepjes de kans krijgen om 
muziek te maken 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
maken 

12 Korte speelstukjes met contrasten □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

muziek 
maken 

13 Maat en ritme spelen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

muziek 
maken 

22 De leraar geeft muzikale leiding bij activiteiten: 
inzetgebaar 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

muziek 23 De leraar geeft muzikale leiding bij activiteiten: □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 
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maken pulsgebaren 

muziek 
maken 

24 De leraar geeft muzikale leiding bij activiteiten: 
dynamiek 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

muziek 
maken 

25 De docent toont aandacht voor kwaliteit bij het 
stimuleren van de prestaties en het uitlokken van 
experimenteergedrag 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

muziek 
maken 

14 Eenvoudige ritmische patronen spelen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

muziek 
maken 

15 Speelstukjes spelen met: vormeenheden (motieven, 
thema’s) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

muziek 
maken 

16 Speelstukjes spelen met: vormtechnieken (echo, 
imitatie) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

muziek 
maken 

26 De hele groep oefent samen eenvoudige muziek-
stukjes in 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

muziek 
maken 

17 Eenvoudige grafisch of traditioneel genoteerde 
speelstukjes 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 7 en 8 

muziek 
maken 

18 Begeleiding maken bij rapteksten □ ja  □ nee □ ja  □ nee 7 en 8 

domein Nummer Item Leerling Leerkracht Groep* 

muziek 
vastleggen 

1 De docent is in staat een instrument te bespelen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
vastleggen 

2 De docent kan een partituur lezen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
vastleggen 

3 De docent werkt met meerdere bodysounds □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
vastleggen 

4 De docent geeft leiding aan het samen musiceren □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
vastleggen 

5 De docent past gevarieerde werkvormen toe □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
vastleggen 

6 De docent reflecteert op de prestaties van de leerlin-
gen 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
vastleggen 

7 De docent integreert het muzikaal spel in de les □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
vastleggen 

8 Spelen van klankbeelden bij betekenisvolle situaties □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
vastleggen 

9 Spelen van tegenstellingen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
vastleggen 

15 Speelstukjes spelen met: vormeenheden (motieven, 
thema’s) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

muziek 
vastleggen 

10 Experimenteren met klankkleuren en bespeelmoge-
lijkheden 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

muziek 
vastleggen 

11 Korte speelstukjes met herhalingen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

muziek 
vastleggen 

12 Korte speelstukjes met contrasten □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

muziek 
vastleggen 

16 Speelstukjes spelen met: vormtechnieken (echo, 
imitatie) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

muziek 
vastleggen 

13 Maat en ritme spelen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

muziek 
vastleggen 

14 Eenvoudige ritmische patronen spelen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

muziek 
vastleggen 

17 Eenvoudige grafisch of tradtitioneel genoteerde 
speelstukjes 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

muziek 
vastleggen 

18 Begeleiding maken bij rapteksten □ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

zingen 1 Zingen van liederen uit de eigen belevingswereld □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 2 De leraar bepaalt: de toonhoogte □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 



 Muziekeducatie in het primair onderwijs 40

zingen 3 De leraar bepaalt: het startmoment □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 4 De leraar bepaalt het tempo □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 6 Er wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid liedre-
portoire 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 7 Er wordt gebruik gemaakt van liedmateriaal op CD □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 8 De leraar heeft aandacht voor de manier waarop de 
kinderen hun stem gebruiken (ontspanning, adem, 
articulatie, etc.) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 9 Fasen in het aanleren van een lied □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 16 Reflecteren op het zingen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 17 De docent motiveert leerlingen mee te doen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 18 Gebruik maken van meezingversies □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 19 Expressief gebruiken van de stem □ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 20 Werkvormen om de kwaliteit van het zingen te 
bevorderen 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 1 en 2 

zingen 5 De leraar bepaalt het afsluitgebaar □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

zingen 10 Hulpmiddelen bij het aanleren van een lied: diverse 
activiteiten 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

zingen 11 Hulpmiddelen bij het aanleren van een lied: wissel-
zang 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

zingen 12 Hulpmiddelen bij het aanleren van een lied: weg-
geeftechniek 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

domein Nummer Item Leerling Leerkracht Groep* 

zingen 22 Zingen van liederen met: accent op de juiste plaats □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

zingen 23 Zingen van liederen met: sterk en zacht toepassen □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

zingen 24 Zingen van liederen met: ademen op de juiste plaats □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

zingen 25 Zingen van liederen met: articuleren van teksten en 
letters 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

zingen 26 Zelfstandig doorzingen op basis van begintoon □ ja  □ nee □ ja  □ nee 3 en 4 

zingen 13 Hulpmiddelen bij het aanleren van een lied: toepas-
sen van bewegingen 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

zingen 14 Hulpmiddelen bij het aanleren van een lied: bordge-
bruik 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

zingen 15 Hulpmiddelen bij het aanleren van een lied: werken 
met trefwoorden 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

zingen 21 Begeleiden van zingen op (school-)instrumenten □ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

zingen 27 Zingen van canons □ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

zingen 28 Luisteren naar elkaars zang en/of de meezing CD □ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

zingen 29 Zingen combineren met het uitvoeren van activiteiten 
(bewegen) 

□ ja  □ nee □ ja  □ nee 5 en 6 

zingen 30 Zingen Engelstalige nummers □ ja  □ nee □ ja  □ nee 7 en 8 

zingen 31 Zingen langere lieden met meerdere coupletten □ ja  □ nee □ ja  □ nee 7 en 8 

zingen 32 zingen van/met bladmuziek □ ja  □ nee □ ja  □ nee   

overig 1 lesopbouw  

overig 2 klassenmanagement   
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Bijlage 5: Tabellenboek 

Om te kunnen beoordelen of de responsgroep een goede afspiegeling vormt van de totale populatie basisscholen in Nederland is de responsgroep op de kenmerken ‘aantal 

leerlingen’, ‘denominatie’ en ‘vestigingsregio van de school’ vergeleken met deze totale populatie. In onderstaande tabel is een overzicht van deze kenmerken weergegeven 

voor de (landelijk) populatie van 6.835 (reguliere) basisscholen en de responsgroep (350 basisscholen). De responsgroep wijkt niet (significant) af voor de kenmerken, en is 

daarmee een representatieve afspiegeling van de landelijke populatie van basisscholen. De respons van 350 basisscholen betekent dat voor de uitkomsten de in (wetenschap-

pelijk) onderzoek gebruikelijke marges van 95% betrouwbaarheid en 95% nauwkeurigheid gelden.  

 

Representativiteit responsgroep: schoolgrootte, denominatie en regio 

 Populatie Responsgroep 

Aantal leerlingen N % N % 

<100 1.204 18 57 16 

100-200 2.142 31 103 29 

200-300 1.876 27 109 31 

300+ 1.613 24 81 23 

Totaal 6.835 100 350 100 

Denominatie N % N % 

Openbaar onderwijs 2.245 33 105 30 

Protestants-Christelijk 1.786 26 99 28 

Rooms-Katholiek 2.058 30 97 28 

Overig confessioneel onderwijs
10

 436 6 23 7 

Algemeen bijzonder onderwijs
11

 310 5 26 7 

Totaal 6.835 100 350 100 

Regio N % N % 

Noord 1.082 16 55 16 

Oost 1.485 22 79 23 

West 2.752 40 132 38 

                                                           
10  Bijvoorbeeld gereformeerd, reformatorisch of islamitisch onderwijs. 

11  Bijvoorbeeld vrije school, dalton-, montessori-, jenaplan- of freinetonderwijs. 
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Niet
2%

In geringe mate
6%

In enige mate
39%

In grote mate
47%

In zeer grote 
mate
8%

Zuid 1.516 22 83 24 

Totaal 6.835 100 349 100 

Figuur 0.1 Mate van belang muziekeducatie op basisschool. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

In welke mate vindt u muziekeducatie op uw basisschool van belang? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Niet 0% 1% 0% 4% 0% 1% 

In geringe mate 9% 5% 6% 0% 0% 6% 

In enige mate 44% 40% 36% 52% 19% 39% 

In grote mate 42% 51% 52% 30% 46% 47% 

In zeer grote mate 6% 3% 6% 13% 35% 8% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 105 99 97 23 26 350 

Gemiddeld 3,4 3,5 3,6 3,5 4,2 3,6 

Gemiddelden op een 5 puntsschaal van 1 (niet) tot en met 5 (in zeer grote mate) 

 

Bent u bekend met de campagne ‘Muziek Telt’? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Ja 10% 5% 10% 4% 4% 8% 

Nee 90% 95% 90% 96% 96% 92% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 105 99 97 23 26 350 

 

Ondersteunt u de doelen van de campagne ‘Muziek Telt’? 
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 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Ja 80% 60% 50% 0% 100% 63% 

Ken de doelen van de 
campagne niet 

20% 40% 50% 100% 0% 37% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 10 5 10 1 1 27 

 

Heeft uw school een visie geformuleerd op muziekeducatie? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Ja 35% 30% 34% 52% 62% 37% 

Nee 61% 62% 64% 43% 38% 59% 

Weet niet 4% 8% 2% 4% 0% 4% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 105 99 97 23 26 350 

 

Is muziekeducatie opgenomen in het schoolplan? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Ja 73% 75% 82% 83% 88% 78% 

Nee 26% 19% 16% 17% 12% 20% 

Weet niet 1% 6% 1% 0% 0% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 104 99 97 23 26 349 

 

Is er op uw school een cultuurcoördinator? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Ja 70% 73% 88% 83% 92% 78% 

Nee 30% 27% 12% 17% 8% 22% 

Weet niet 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 105 99 97 23 26 350 

 

Gemiddelde mate van belang dat .... 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 
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Gemiddelde mate van belang dat .... 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

leerlingen een positieve 
houding ontwikkelen 
tegenover verschillende 
soorten muziek zoals 
klassieke muziek, jazz, 
niet-westerse muziek 

3,5 3,5 3,5 3,2 3,7 3,5 

leerlingen sociaal en 
emotioneel door muziek 
worden gevormd 

3,6 3,5 3,7 3,6 4,1 3,6 

leerlingen muzikale vaar-
digheden ontwikkelen 
zoals zingen, musiceren, 
componeren, improviseren 

3,3 3,4 3,5 3,6 3,9 3,4 

leerlingen een instrument 
leren spelen 

2,6 2,9 2,6 3,4 3,2 2,8 

leerlingen kennis krijgen 
over muziek zoals muzika-
le begrippen en namen 
van instrumenten 

3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 

leerlingen zichzelf leren op 
een andere manier te 
uiten 

3,9 3,8 4,0 3,6 4,3 3,9 

leerlingen een positief 
zelfbeeld ontwikkelen 

4,4 4,4 4,4 4,1 4,7 4,4 

leerlingen de kans krijgen 
om naast de cognitieve 
vakken een ander talent te 
ontwikkelen 

4,2 4,1 4,3 4,1 4,5 4,2 

muziekeducatie de cogni-
tieve ontwikkeling van 
leerlingen stimuleert 

3,6 3,6 3,7 3,6 4,2 3,7 

leerlingen hun creatieve 
vermogens ontwikkelen 

4,1 4,0 4,1 4,1 4,5 4,1 

leerlingen ervaren hoe 
professionele musici en 
componisten den-
ken/werken/voelen 

2,8 3,1 2,9 3,3 3,3 3,0 

leerlingen een algemene, 
culturele vorming krijgen 

3,9 4,0 4,1 3,9 4,2 4,0 

muziekeducatie voor een 
gemeenschapsgevoel 
zorgt in de school 

3,5 3,4 3,6 3,7 4,3 3,6 

muziekeducatie bijdraagt 
aan de rest van het on-
derwijsprogramma zoals 
taalontwikkeling 

3,4 3,5 3,5 3,7 4,1 3,5 

de school zich positief kan 
profileren met muziekedu-
catie 

3,2 3,2 3,2 3,3 3,8 3,2 

kerndoelen worden be-
haald 

3,7 3,8 3,8 3,7 3,9 3,7 

N 105 99 97 23 26 350 

Gemiddelden op een 5 puntsschaal van 1 (niet) tot en met 5 (in zeer grote mate) 
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Gemiddelde mate van belang dat .... 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

In welke mate werkt uw school structureel samen met externe instellingen bij het invullen van mu-
ziekeducatie? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Niet 14% 13% 11% 26% 27% 15% 

In geringe mate 27% 27% 29% 30% 19% 27% 

In enige mate 39% 34% 38% 26% 31% 36% 

In grote mate 18% 20% 18% 13% 19% 18% 

In zeer grote mate 2% 5% 4% 4% 4% 4% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 105 99 97 23 26 350 

Gemiddeld 2,7 2,8 2,7 2,4 2,5 2,7 

Gemiddelde op een 5 puntsschaal van 1 (niet) tot en met 5 (in zeer grote mate) 
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In welke mate werkt uw school projectmatig samen met externe instellingen bij het invullen van 
muziekeducatie? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Niet 3% 2% 6% 17% 12% 5% 

In geringe mate 25% 26% 23% 26% 19% 24% 

In enige mate 49% 51% 46% 43% 38% 47% 

In grote mate 21% 17% 21% 13% 31% 20% 

In zeer grote mate 3% 4% 4% 0% 0% 3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 105 99 97 23 26 350 

Gemiddeld 3,0 2,9 2,9 2,5 2,9 2,9 

Gemiddelde op een 5 puntsschaal van 1 (niet) tot en met 5 (in zeer grote mate) 
 

 
Tijd die gemiddeld per week aan vaardigheden wordt besteed in groep 1/2 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Zingen       

< 0,5 uur 25% 10% 23% 13% 11% 18% 

0,5 - 1 uur 44% 34% 40% 27% 26% 38% 

1 - 1,5 uur 23% 39% 27% 40% 37% 31% 

1,5 - 2 uur 4% 5% 3% 20% 11% 6% 

> 2 uur 4% 13% 6% 0% 16% 8% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 73 62 62 15 19 231 

Gemiddeld aantal minuten 50 64 47 55 69 55 

 

Luisteren       

niet 19% 13% 14% 17% 6% 15% 

< 0,5 uur 60% 68% 66% 58% 53% 63% 

0,5 - 1 uur 16% 12% 11% 25% 29% 15% 

1 - 1,5 uur 2% 3% 7% 0% 0% 3% 

1,5 - 2 uur 2% 0% 2% 0% 0% 1% 

> 2 uur 2% 3% 0% 0% 12% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 63 60 56 12 17 208 

Gemiddeld aantal minuten 25 22 19 19 42 24 
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Bewegen       

niet 6% 14% 7% 36% 0% 10% 

< 0,5 uur 55% 55% 59% 57% 44% 55% 

0,5 - 1 uur 26% 24% 30% 7% 44% 27% 

1 - 1,5 uur 8% 3% 4% 0% 0% 4% 

1,5 - 2 uur 3% 0% 0% 0% 0% 1% 

> 2 uur 2% 3% 0% 0% 11% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 62 58 56 14 18 208 

Gemiddeld aantal minuten 32 31 20 17 45 29 

 

Spelen       

niet 65% 57% 54% 50% 50% 58% 

< 0,5 uur 31% 39% 42% 50% 25% 37% 

0,5 - 1 uur 3% 3% 3% 0% 19% 4% 

> 2 uur 2% 0% 0% 0% 6% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 62 61 59 12 16 210 

Gemiddeld aantal minuten 19 13 9 10 46 16 

 

Tijd die gemiddeld per week aan vaardigheden wordt besteed in groep 1/2 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Lezen en noteren       

niet 97% 95% 96% 93% 93% 95% 

< 0,5 uur 1% 5% 4% 7% 0% 4% 

0,5 - 1 uur 1% 0% 0% 0% 7% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 72 74 69 14 15 244 

Gemiddeld aantal minuten 18 13 5 5 30 12 

 

Reflecteren       

niet 82% 75% 81% 79% 63% 78% 

< 0,5 uur 15% 22% 19% 21% 19% 19% 

0,5 - 1 uur 1% 1% 0% 0% 19% 2% 

1,5 - 2 uur 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

> 2 uur 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 68 69 59 14 16 226 
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Gemiddeld aantal minuten 18 37 6 5 18 21 
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Tijd die gemiddeld per week aan vaardigheden wordt besteed in groep 3/4 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Zingen       

niet 4% 0% 6% 0% 0% 3% 

< 0,5 uur 36% 19% 30% 13% 10% 26% 

0,5 - 1 uur 50% 45% 55% 27% 55% 49% 

1 - 1,5 uur 8% 22% 9% 47% 20% 15% 

1,5 - 2 uur 0% 5% 0% 13% 0% 2% 

> 2 uur 3% 9% 0% 0% 15% 5% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 76 64 64 15 20 239 

Gemiddeld aantal minuten 35 56 32 53 55 43 

 

Luisteren       

niet 20% 16% 15% 8% 6% 16% 

< 0,5 uur 67% 74% 71% 69% 59% 69% 

0,5 - 1 uur 10% 7% 15% 23% 18% 12% 

1 - 1,5 uur 1% 0% 0% 0% 6% 1% 

1,5 - 2 uur 0% 2% 0% 0% 0% 0% 

> 2 uur 1% 2% 0% 0% 12% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 69 61 55 13 17 215 

Gemiddeld aantal minuten 17 16 13 17 39 18 

 

Bewegen       

niet 17% 25% 20% 50% 18% 22% 

< 0,5 uur 66% 58% 69% 43% 41% 61% 

0,5 - 1 uur 14% 13% 12% 7% 18% 13% 

1 - 1,5 uur 0% 0% 0% 0% 18% 1% 

1,5 - 2 uur 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

> 2 uur 2% 4% 0% 0% 6% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 65 55 51 14 17 202 

Gemiddeld aantal minuten 18 29 13 12 39 21 
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Tijd die gemiddeld per week aan vaardigheden wordt besteed in groep 3/4 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Spelen       

niet 69% 64% 68% 50% 50% 65% 

< 0,5 uur 30% 33% 32% 50% 25% 32% 

0,5 - 1 uur 0% 2% 0% 0% 19% 2% 

> 2 uur 2% 2% 0% 0% 6% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 64 61 60 12 16 213 

Gemiddeld aantal minuten 15 34 8 8 37 20 

 

Lezen en noteren       

niet 91% 88% 90% 79% 93% 89% 

< 0,5 uur 9% 12% 10% 21% 0% 11% 

0,5 - 1 uur 0% 0% 0% 0% 7% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 74 74 68 14 15 245 

Gemiddeld aantal minuten 7 13 5 7 30 9 

 

Reflecteren       

niet 82% 77% 75% 85% 63% 77% 

< 0,5 uur 17% 22% 23% 15% 19% 20% 

0,5 - 1 uur 0% 1% 2% 0% 13% 2% 

1 - 1,5 uur 0% 0% 0% 0% 6% 0% 

1,5 - 2 uur 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 66 69 60 13 16 224 

Gemiddeld aantal minuten 15 8 8 8 26 12 
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Tijd die gemiddeld per week aan vaardigheden wordt besteed in groep 5/6 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Zingen       

niet 8% 0% 6% 6% 0% 5% 

< 0,5 uur 43% 28% 41% 19% 35% 36% 

0,5 - 1 uur 44% 42% 50% 25% 35% 43% 

1 - 1,5 uur 4% 22% 3% 38% 15% 12% 

1,5 - 2 uur 0% 5% 0% 13% 10% 3% 

> 2 uur 1% 3% 0% 0% 5% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 75 64 64 16 20 239 

Gemiddeld aantal minuten 27 44 27 50 45 35 

 

Luisteren       

niet 25% 17% 21% 14% 6% 20% 

< 0,5 uur 64% 75% 68% 64% 59% 68% 

0,5 - 1 uur 9% 7% 11% 21% 18% 10% 

1 - 1,5 uur 0% 2% 0% 0% 6% 1% 

1,5 - 2 uur 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

> 2 uur 0% 0% 0% 0% 12% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 67 59 56 14 17 213 

Gemiddeld aantal minuten 14 13 12 19 39 16 

 

Bewegen       

niet 31% 34% 25% 67% 18% 32% 

< 0,5 uur 63% 54% 65% 20% 41% 56% 

0,5 - 1 uur 5% 8% 10% 13% 18% 9% 

1 - 1,5 uur 0% 2% 0% 0% 12% 1% 

1,5 - 2 uur 2% 0% 0% 0% 6% 1% 

> 2 uur 0% 2% 0% 0% 6% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 65 59 51 15 17 207 

Gemiddeld aantal minuten 13 26 12 16 40 19 

 

Spelen       

niet 66% 61% 67% 42% 44% 62% 

< 0,5 uur 31% 38% 32% 50% 31% 34% 

0,5 - 1 uur 2% 0% 2% 8% 19% 3% 

1,5 - 2 uur 2% 0% 0% 0% 0% 0% 
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> 2 uur 0% 2% 0% 0% 6% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 65 61 60 12 16 214 

Gemiddeld aantal minuten 13 18 9 12 36 16 
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Tijd die gemiddeld per week aan vaardigheden wordt besteed in groep 5/6 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Lezen en noteren       

niet 79% 73% 78% 71% 56% 75% 

< 0,5 uur 18% 24% 22% 29% 31% 22% 

0,5 - 1 uur 1% 3% 0% 0% 6% 2% 

1 - 1,5 uur 0% 0% 0% 0% 6% 0% 

1,5 - 2 uur 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 72 70 65 14 16 237 

Gemiddeld aantal minuten 15 12 6 8 20 12 

 

Reflecteren       

niet 73% 69% 74% 64% 47% 70% 

< 0,5 uur 25% 31% 25% 36% 33% 28% 

0,5 - 1 uur 0% 0% 2% 0% 7% 1% 

1 - 1,5 uur 0% 0% 0% 0% 13% 1% 

1,5 - 2 uur 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 67 70 61 14 15 227 

Gemiddeld aantal minuten 13 7 7 11 25 11 
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Tijd die gemiddeld per week aan vaardigheden wordt besteed in groep 7/8 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Zingen       

niet 11% 2% 6% 6% 0% 6% 

< 0,5 uur 49% 30% 41% 19% 35% 38% 

0,5 - 1 uur 35% 45% 50% 25% 35% 41% 

1 - 1,5 uur 4% 16% 3% 44% 15% 10% 

1,5 - 2 uur 1% 5% 0% 6% 15% 3% 

> 2 uur 0% 3% 0% 0% 0% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 75 64 64 16 20 239 

Gemiddeld aantal minuten 25 42 27 47 44 33 

 

Luisteren       

niet 27% 18% 19% 7% 6% 19% 

< 0,5 uur 66% 73% 71% 71% 61% 69% 

0,5 - 1 uur 6% 8% 10% 21% 17% 10% 

1 - 1,5 uur 0% 0% 0% 0% 6% 0% 

1,5 - 2 uur 0% 0% 0% 0% 6% 0% 

> 2 uur 1% 0% 0% 0% 6% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 67 60 58 14 18 217 

Gemiddeld aantal minuten 15 14 11 18 34 16 

 

Bewegen       

niet 29% 38% 24% 73% 11% 32% 

< 0,5 uur 66% 52% 69% 13% 50% 57% 

0,5 - 1 uur 3% 7% 8% 13% 11% 7% 

1 - 1,5 uur 0% 2% 0% 0% 11% 1% 

1,5 - 2 uur 2% 0% 0% 0% 17% 2% 

> 2 uur 0% 2% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 65 58 51 15 18 207 

Gemiddeld aantal minuten 13 27 11 18 37 19 

 

Spelen       

niet 67% 63% 65% 50% 50% 63% 

< 0,5 uur 32% 33% 33% 50% 25% 33% 

0,5 - 1 uur 0% 2% 2% 0% 19% 2% 

1,5 - 2 uur 0% 2% 0% 0% 6% 1% 
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> 2 uur 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 63 60 60 12 16 211 

Gemiddeld aantal minuten 17 15 8 9 33 15 

  



 Muziekeducatie in het primair onderwijs 56

Tijd die gemiddeld per week aan vaardigheden wordt besteed in groep 7/8 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Lezen en noteren       

niet 79% 70% 78% 69% 53% 74% 

< 0,5 uur 20% 28% 22% 31% 35% 24% 

0,5 - 1 uur 0% 3% 0% 0% 6% 1% 

1,5 - 2 uur 1% 0% 0% 0% 6% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 71 69 64 13 17 234 

Gemiddeld aantal minuten 14 12 6 9 23 12 

 

Reflecteren       

niet 73% 67% 71% 33% 40% 66% 

< 0,5 uur 25% 30% 27% 67% 40% 31% 

0,5 - 1 uur 0% 3% 2% 0% 7% 2% 

1,5 - 2 uur 1% 0% 0% 0% 13% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 67 69 62 12 15 225 

Gemiddeld aantal minuten 13 9 7 9 32 12 
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Aantal vaardigheden waaraan aandacht wordt besteed 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Groep 1/2       

1 4% 0% 0% 9% 0% 2% 

2 15% 13% 12% 18% 11% 13% 

3 33% 38% 30% 27% 33% 33% 

4 33% 38% 40% 36% 33% 36% 

5 15% 8% 12% 9% 11% 11% 

6 0% 5% 7% 0% 11% 4% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 48 40 43 11 9 151 

 

Groep 3/4       

1 8% 0% 9% 9% 10% 6% 

2 19% 19% 18% 9% 20% 18% 

3 38% 43% 31% 36% 20% 36% 

4 17% 26% 11% 36% 30% 20% 

5 17% 2% 22% 0% 10% 13% 

6 2% 10% 9% 9% 10% 7% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 48 42 45 11 10 156 

 

Groep 5/6       

0 6% 0% 0% 0% 0% 2% 

1 10% 5% 9% 10% 8% 8% 

2 20% 14% 23% 10% 17% 18% 

3 25% 26% 23% 20% 17% 24% 

4 16% 21% 9% 30% 17% 16% 

5 12% 19% 19% 30% 8% 16% 

6 12% 14% 16% 0% 33% 15% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 51 42 43 10 12 158 

 

Groep 7/8       

0 8% 0% 0% 0% 0% 3% 

1 12% 5% 7% 0% 7% 8% 

2 18% 20% 20% 10% 7% 18% 

3 25% 24% 25% 40% 29% 26% 

4 8% 22% 16% 10% 14% 14% 

5 16% 15% 16% 30% 7% 16% 
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6 14% 15% 16% 10% 36% 16% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 51 41 44 10 14 160 
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Reden waarom geen aandacht wordt besteed aan vaardigheden 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Zingen       

Gebrek aan financiële 
middelen 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tekort aan personele 
vaardigheden 

67% 100% 0% 0% 0% 63% 

Tekort aan mankracht 17% 0% 0% 0% 0% 13% 

Geen specifieke reden 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Andere reden 50% 0% 0% 100% 0% 50% 

N 6 1 0 1 0 8 

Luisteren       

 

Gebrek aan financiële 
middelen 

10% 7% 20% 0% 0% 11% 

Tekort aan personele 
vaardigheden 

25% 50% 47% 25% 100% 39% 

Tekort aan mankracht 5% 0% 13% 0% 0% 6% 

Geen specifieke reden 35% 29% 20% 25% 0% 28% 

Andere reden 40% 36% 33% 50% 0% 37% 

N 20 14 15 4 1 54 

 

Bewegen       

Gebrek aan financiële 
middelen 

5% 4% 7% 0% 0% 4% 

Tekort aan personele 
vaardigheden 

30% 33% 43% 9% 67% 32% 

Tekort aan mankracht 10% 0% 0% 0% 0% 3% 

Geen specifieke reden 35% 42% 29% 18% 33% 33% 

Andere reden 35% 25% 29% 82% 0% 36% 

N 20 24 14 11 3 72 

 

Spelen       

Gebrek aan financiële 
middelen 

17% 24% 11% 0% 22% 17% 

Tekort aan personele 
vaardigheden 

51% 49% 45% 63% 56% 50% 

Tekort aan mankracht 15% 13% 5% 0% 11% 11% 

Geen specifieke reden 24% 22% 29% 25% 44% 26% 

Andere reden 24% 33% 29% 25% 0% 27% 

N 41 45 38 8 9 141 

 

Lezen en noteren       

Gebrek aan financiële 
middelen 

12% 11% 5% 0% 14% 9% 

Tekort aan personele 46% 43% 43% 31% 21% 42% 



 Muziekeducatie in het primair onderwijs 60

vaardigheden 

Tekort aan mankracht 10% 7% 2% 0% 0% 6% 

Geen specifieke reden 28% 29% 25% 46% 36% 29% 

Andere reden 28% 33% 34% 23% 36% 31% 

N 69 70 61 13 14 227 
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Reden waarom geen aandacht wordt besteed aan vaardigheden 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Reflecteren       

Gebrek aan financiële 
middelen 

4% 4% 5% 0% 0% 4% 

Tekort aan personele 
vaardigheden 

26% 39% 35% 17% 40% 33% 

Tekort aan mankracht 8% 4% 5% 0% 0% 5% 

Geen specifieke reden 48% 39% 40% 58% 40% 43% 

Andere reden 28% 25% 33% 25% 20% 27% 

N 50 56 43 12 10 171 

 

Maakt uw school gebruik van lesmethodes bij de invulling van muziekeducatie? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Ja 60% 67% 63% 65% 54% 63% 

Nee 35% 28% 34% 35% 46% 34% 

Weet niet 5% 5% 3% 0% 0% 4% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 105 98 97 23 26 349 
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Wie verzorgt muziekeducatie in de verschillende groepen? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Groep 1       

Groepsleerkracht 90% 95% 91% 100% 92% 92% 

Vakleerkracht 21% 9% 14% 0% 28% 15% 

Anders 2% 0% 1% 0% 0% 1% 

N 104 97 96 22 25 344 

Groep 2       

Groepsleerkracht 88% 95% 91% 100% 92% 92% 

Vakleerkracht 22% 9% 14% 0% 28% 15% 

Anders 2% 0% 1% 0% 0% 1% 

N 104 97 96 22 25 344 

Groep 3       

Groepsleerkracht 81% 94% 82% 100% 88% 87% 

Vakleerkracht 27% 12% 25% 0% 38% 22% 

Anders 3% 1% 0% 0% 0% 1% 

N 104 97 96 22 26 345 

Groep 4       

Groepsleerkracht 79% 92% 77% 100% 88% 84% 

Vakleerkracht 29% 15% 29% 5% 38% 24% 

Anders 5% 1% 0% 0% 4% 2% 

N 104 97 97 22 26 346 

Groep 5       

Groepsleerkracht 81% 91% 73% 90% 81% 82% 

Vakleerkracht 28% 18% 31% 14% 42% 26% 

Anders 3% 1% 2% 0% 0% 2% 

N 104 97 97 22 26 346 

Groep 6       

Groepsleerkracht 82% 91% 74% 86% 80% 82% 

Vakleerkracht 26% 16% 32% 9% 44% 25% 

Anders 3% 0% 1% 5% 0% 1% 

N 104 97 97 22 26 346 

Groep 7       

Groepsleerkracht 79% 93% 77% 86% 77% 83% 

Vakleerkracht 25% 12% 26% 9% 46% 22% 

Anders 3% 0% 0% 5% 0% 1% 

N 101 97 96 22 25 341 

Groep 8       

Groepsleerkracht 83% 95% 78% 86% 77% 85% 

Vakleerkracht 20% 11% 25% 9% 46% 20% 
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Anders 3% 1% 0% 5% 0% 1% 

N 101 97 96 22 25 341 
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Wordt muziekeducatie gebruikt ter ondersteuning bij een ander vak of andere activiteiten? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Groep 1       

Nee 28% 21% 26% 22% 15% 24% 

Ja, bij ander vak 29% 31% 23% 35% 15% 27% 

Ja, bij andere activiteiten 27% 34% 31% 22% 35% 30% 

Ja, bij ander vak en 
andere activiteiten 

16% 14% 21% 22% 35% 18% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 103 97 97 23 26 346 

Groep 2       

Nee 28% 22% 26% 22% 19% 25% 

Ja, bij ander vak 29% 30% 23% 35% 12% 27% 

Ja, bij andere activiteiten 27% 34% 32% 22% 35% 31% 

Ja, bij ander vak en 
andere activiteiten 

16% 14% 20% 22% 35% 18% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 103 97 97 23 26 346 

Groep 3       

Nee 37% 29% 33% 22% 19% 31% 

Ja, bij ander vak 28% 33% 24% 43% 15% 28% 

Ja, bij andere activiteiten 22% 25% 28% 22% 35% 26% 

Ja, bij ander vak en 
andere activiteiten 

13% 13% 15% 13% 31% 15% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 103 96 97 23 26 345 

Groep 4       

Nee 41% 33% 46% 43% 32% 40% 

Ja, bij ander vak 27% 33% 15% 35% 12% 25% 

Ja, bij andere activiteiten 22% 22% 27% 13% 28% 23% 

Ja, bij ander vak en 
andere activiteiten 

10% 11% 11% 9% 28% 12% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 103 96 97 23 25 344 

Groep 5       

Nee 56% 44% 53% 61% 35% 51% 

Ja, bij ander vak 15% 28% 15% 26% 12% 19% 

Ja, bij andere activiteiten 21% 19% 24% 13% 38% 22% 

Ja, bij ander vak en 
andere activiteiten 

8% 9% 8% 0% 15% 8% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 103 97 97 23 26 346 

Groep 6       
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Nee 57% 45% 56% 64% 31% 52% 

Ja, bij ander vak 16% 27% 13% 23% 15% 19% 

Ja, bij andere activiteiten 19% 20% 23% 14% 38% 21% 

Ja, bij ander vak en 
andere activiteiten 

8% 8% 8% 0% 15% 8% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 103 97 97 22 26 345 

Wordt muziekeducatie gebruikt ter ondersteuning bij een ander vak of andere activiteiten? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Groep 7       

Nee 55% 45% 55% 65% 31% 51% 

Ja, bij ander vak 17% 27% 12% 22% 19% 19% 

Ja, bij andere activiteiten 20% 21% 26% 13% 38% 23% 

Ja, bij ander vak en 
andere activiteiten 

7% 7% 7% 0% 12% 7% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 103 97 97 23 26 346 

Groep 8       

Nee 55% 45% 48% 65% 31% 49% 

Ja, bij ander vak 18% 27% 13% 22% 19% 19% 

Ja, bij andere activiteiten 21% 21% 32% 13% 38% 25% 

Ja, bij ander vak en 
andere activiteiten 

7% 7% 7% 0% 12% 7% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 102 96 96 23 26 343 

 

Hebt u plannen om de komende twee jaar op het gebied van muziekeducatie iets te wijzigen binnen 
uw school? 

 Openbaar 
Protes-
tants-

Christelijk 

Rooms-
Katholiek 

Overig 
confessio-

neel 

Algemeen 
bijzonder 

Totaal 

Ja 26% 25% 24% 48% 33% 27% 

Nee 50% 57% 55% 30% 54% 52% 

Weet niet 24% 19% 22% 22% 13% 21% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N 103 97 97 23 24 344 
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