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1. Inhoud scholing  
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A. Wat is het MIK project? 
 
Muziek in de Klas is het programma in Gelderland om muziekdocenten te ondersteunen in het 
lesgeven aan groepen in het basisonderwijs. Muziek in de klas maakt onderdeel uit van het landelijke 
project Muziek telt! (www.muziektelt.nl), een initiatief van Muziek Centrum Nederland, Kunstfactor en 
het Fonds voor Cultuurparticipatie.  
Muziek in de klas wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en 
ondersteund door EDU-ART, KCG Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur en  
ArtEZ hogeschool voor de kunsten. 
 
Basisscholen, Centra voor de Kunsten, amateurverenigingen en gemeenten werken binnen MIK 
samen aan een nieuwe vorm van muziekonderwijs. Een 3-jarig project waarbij minimaal 4000 
leerlingen in acht Gelderse gemeenten onder schooltijd een instrument leren bespelen. MIK zorgt er 
op deze manier voor dat goede muziekeducatie bereikbaar wordt voor ieder kind. 
   
Waarom 
Muziek maken is voor alle kinderen toegankelijk. Om de kracht van muziek bij kinderen volledig te 
benutten is het (leren) luisteren naar muziek belangrijk, maar vooral ook de ervaring van zelf spelen 
en samen met anderen musiceren of zingen, op school of daarbuiten, als er maar voldoende 
mogelijkheden zijn. Voor kinderen die het gewoon leuk vinden en voor kinderen met de droom om hun 
leven aan muziek te wijden. Door muziekonderwijs op de basisschool wordt muziek voor alle kinderen 
toegankelijk. Kinderen zingen of bespelen een instrument doorgaans alleen als de ouders daarvoor 
kiezen. Via het onderwijs bereiken we iedereen, zonder financiële drempels. 
 

Wat levert het op? 
Binnen een looptijd van 3 jaar wordt gezamenlijk gewerkt aan een betere infrastructuur binnen de 
sector, aan draagvlak bij gemeenten en aan kennis en kunde van muziekdocenten en (toekomstige) 
leerkrachten. Het project sluit aan bij bestaande ontwikkelingen binnen de sector en het onderwijs. 
Het MIK project maakt een nieuwe opzet van het muziekonderwijs voor de betrokken basisscholen 
mogelijk: 

 groep 1 t/m 3 methodische muzieklessen door de leerkracht ondersteund door de lokale partners 

 groep 4 algemene instrumentale vorming door een muziekdocent, leidend tot de keuze voor een 
instrument 

 groep 5 en 6 onder schooltijd instrumentale lessen 

 groep 7 en 8 naar eigen keuze buitenschools vervolg instrumentale les, in de klas worden de 
instrumentale vaardigheden in de reguliere muzieklessen gebruikt. 

 
Aan het eind van het MIK project 

 hebben 2.000 leerlingen van groep 4 t/m 6 uit acht verschillende gemeenten gedurende één 
of meerdere jaren, muziekles gehad van een muziekdocent en een muziekinstrument leren 
bespelen; 

 hebben 2.000 leerlingen van groep 1 t/m 3 voorbereidende muzieklessen gehad van de 
leerkracht met ondersteuning van een muziekdocenten; 

 zijn tenminste 24 instrumentalisten en muziekdocenten geschoold in het geven van 
instrumentale lessen aan groepen leerlingen in het basisonderwijs; 

 is er in acht gemeenten een duurzame relatie gelegd tussen Centra voor de Kunsten, 
gemeente en het onderwijs.  

 Worden bestaande financiële middelen zodanig ingezet dat de lessen in de klas 
gecontinueerd kunnen worden na de projectperiode; 

 ligt er een nieuwe werkwijze voor instrumentale groepslessen voor groep 4, 5, en 6; 

 ligt er een training voor het bijscholen van muziekdocenten van Centra voor de Kunsten in het 
geven van lessen binnen het basisonderwijs; 

 is er twee maal een inspiratiedag en eenmaal een symposium georganiseerd rond 
muziekeducatie in het basisonderwijs; 

 zijn er 160 leerkrachten gecoacht; 

http://www.muziektelt.nl/
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 hebben 25 stagiaires van de Pabo kennis opgedaan in het geven van muzieklessen op de 
basisschool; 

 hebben 25 stagiaires van het conservatorium kennis opgedaan in het geven van 
muzieklessen op de basisschool; 

 is minimaal 10% van de leerlingen doorgestroomd naar het reguliere aanbod van een 
muziekschool of muziekvereniging. 

 

B. Waaruit bestaat de werkplaats van het MIK project? 
 

Samen met het ArtEZ-conservatorium zijn de werkplaatsen ingericht waar muziekdocenten van de 

deelnemende Centra voor de Kunsten geïnspireerd worden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden 

op het werken met groepen kinderen. Het gaat dan om groepen van acht tot tien kinderen vanaf 9 jaar 

(groep 5). De muziekinstrumenten voor de kinderen kunnen vanuit Muziek in de Klas beschikbaar 

worden gesteld. 

 

De werkplaats binnen het Mik project is een ontmoetingsplaats met als doel te inspireren en kennis te 
vergaren en te delen. Binnen de werkplaats wordt gebruik gemaakt van alle aanwezige expertise en 
op onderdelen worden specialisten uitgenodigd. Tijdens de werkplaatsen worden praktijksituaties 
nagebootst en geleidelijk de ervaringen uitgebouwd naar een situatie waarin een docent zelfstandig 
een traject van dertig lessen kan geven aan een groep van acht kinderen. 
 
Breed perspectief 
Het werkveld kunsteducatie heeft in toenemende mate behoefte aan breed opgeleide muziekdocenten 
die kunnen inspelen op de vernieuwde taken binnen het muziekonderwijs. Een van de kernpunten in 
het vernieuwde muziekonderwijs is dat de relatie met het primair onderwijs steeds meer centraal komt 
te staan. De vraag naar mensen die binnen de muziekschool voor meerdere taken kunnen worden 
ingezet, wordt daarom steeds groter. Muziekdocenten spelen een steeds grotere rol in buitenschoolse 
activiteiten en projecten. Deze taken vragen van docenten vaardigheden voor het omgaan met grotere 
groepen kinderen en kennis van de didactiek van het algemene muziekonderwijs.  
 
Voor docenten van de betrokken Centra voor de Kunsten is een speciale scholing ontwikkeld die aan 
geboden wordt binnen de werkplaats van het project en hen meer inzicht, kennis vaardigheden 
bijbrengt in het werken in de basisschool in bovenstaande context. De werkplaatsscholing past in het 
kader van de projectaanvraag en sluit aan bij de visie van KCG en EDU-ART om cultuureducatie, in 
dit geval muziek, een structurele plek te geven binnen het onderwijs, daarbij provinciale, regionale en 
lokale culturele partners te betrekken en gebruik te maken van de provinciale infrastructuur voor 
cultuureducatie. 

Deze scholing bestaat uit tien dagdelen: zes lesbijeenkomsten en vier stages. 
 
Kenmerk lesbijeenkomsten 
Het kenmerk van deze lessenserie is leren door te doen. Het houdt in dat de deelnemer initiatief 
neemt, leiding geeft maar ook deelnemer is van verschillende activiteiten en practica. De werkplaatsen 
zijn vooral praktisch van aard en hebben vooral als doel over en weer informatie uit te wisselen. 
Daarnaast bestaan de bijeenkomsten uit instructie door de deelnemers.  Er is regelmatig sprake van 
een gezamenlijk practicum: zingen, spelen, luisteren, bewegen en noteren. Er vindt onder andere 
uitwisseling plaats van ontwikkelde materialen van deelnemers.  
 
Aansluiten bij het basisonderwijs  
Er bestaan methoden voor muziek in het basisonderwijs en er zijn methoden ontwikkeld voor 
instrumentaal onderwijs in de muziekschool. Om deze methoden zo goed mogelijk te integreren in de 
uitwerking van het project gaan we uit van Kerndoelen Basisonderwijs, kerndoel 54 > muziek, met 
name de kerndoelen voor groep 5/6, zoals o.a. te vinden op de site van de SLO. Aan de ene kant 
gebruiken we het materiaal ontwikkeld voor de muzieklessen in het basisonderwijs, aan de andere 
kant onderzoeken we welke vaardigheden per instrument(groep) noodzakelijk zijn om uiteindelijk te 
komen tot een logische opbouw waarin: zingen, luisteren, (instrumentaal)muziek maken, muziek 
vastleggen, spelvormen en bewegen een duidelijke relatie met elkaar krijgen. Door uit te gaan we 
deze vijf kernbegrippen en de uiteenlopende methoden op hun geschiktheid hieraan te onderzoeken, 
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komen we tot een ‘startdocument met werkmateriaal’ waarin de eerste tien lessen voor groep vijf zijn 
vervat.  
 
Enkele methoden waar we gebruik van maken zijn: 

 Methoden voor de basisschool zoals: Eigenwijs, Moet je doen, coöperatief leren, etc.  

 Methoden voor instrumentaal onderwijs zoals: Horen, Lezen en Spelen, Easy Steps,etc. 
 
Maar ook: 

 AMV methoden van deelnemende muziekscholen 

 Materiaal van Het Leerorkest Amsterdam 

 Methoden voor heterogene ensembles 
 
 
Belangrijke sites vooraf 

De volgende belangrijke websites helpen de deelnemers op weg: 

www.mik-gelderland.nl  

 

Met rechtsboven de inlogplek voor muziekdocenten om in Snapper te komen. De docenten van de 

werkplaats krijgen gratis toegang tot deze leeromgeving. 

www.orkestindeklas.nl  

 

Deze website beheren we gezamenlijk met het Leerorkest Amsterdam en IKEI Rotterdam. Hier kun je 

materiaal en inspiratie vandaan halen maar ook je eigen ideeën uploaden. Bekijk vooral de filmpjes 

van lessituaties, instructiefilmpjes en wat dies meer zij. Na het grasduinen op deze site begrijp je beter 

wat er van je wordt verwacht en krijg je er zin in!  

 
 
 

C. Voor wie 
Deze scholing is bedoeld voor docenten van de betrokken Centra voor de Kunsten in het MIK project  
met de bevoegdheid Docerend Musicus. De scholing is specifiek gericht op de docent die: 

 gemotiveerd is om muziekles te geven aan kinderen in de basisschoolleeftijd 

 gemotiveerd is zijn bekwaamheden uit te breiden in de richting van het lesgeven aan 
groepen leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 

 affiniteit heeft met instrumentaal aanvangsonderwijs en het ontwikkelen van lesmateriaal 
voor deze kinderen  

 muzikaal-didactische interesse heeft, gericht op het geven van (groeps-)onderwijs. 
 
Het lesprogramma is erop gericht om de cursisten vaardigheden bij te brengen om lesactiviteiten te 
verzorgen vanuit het Centra voor de Kunsten, zoals:  

 het uitvoeren van groepslessen muziek in het primair onderwijs  

 muziekactiviteiten leiden aan groepen groter dan vier kinderen 

 het onderdeel Instrumentale Oriëntatie voor het eigen instrument  

 de overgang van de oriëntatiefase naar de fase van instrumentaal/vocaal aanvangsonderwijs 
te optimaliseren 

 
De cursist wordt in het starttraject voorbereid op het werken in instrumentale groepslessen in groep 5 
in het kader van het MIK programma. Hij krijgt materiaal aangeboden, ontwikkelt materiaal en wisselt 
dit ook uit met zijn mede cursisten.  
 

http://www.mik-gelderland.nl/
http://www.orkestindeklas.nl/
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Wat wordt van de deelnemer verwacht 
Van deelnemende muziekdocenten wordt verwacht dat zij zich open stellen voor deze nieuwe vorm 
van werken. Het vergt een nieuwe attitude ten aanzien van de muziekles. Muziek staat niet meer 
centraal maar het kind, en dan niet één kind maar acht kinderen tegelijk. De ervaring leert dat 
kinderen het erg prettig vinden om in zo’n groep muziekles te krijgen, voor de muziekdocent is dit erg 
wennen, maar de vreugde van de kinderen motiveert om als muziekdocent de lessen goed voor te 
bereiden en rekening te houden met de groepsdynamiek en –didactiek. Met name het werken met 
groepen komt in de relatief veilige omgeving van de werkplaats uitgebreid aan bod. 
 
 
Totaal vergt de eerste werkplaats een tijdsinspanning van globaal dertig uur aanwezigheid en een 
aantal uren voorbereiding. Bij elke werkplaats neemt de muziekdocent zijn eigen instrument mee, 
benevens aantekenmateriaal. Iedere deelnemer ontvangt een werkmap, de liedbundel Eigen Wijs en 
een inlogcode voor Snapper, de digitale leeromgeving alleen voor docenten en deelnemers aan de 
werkplaats. Lesvoorbereidingen worden hierop geplaatst en dit kanaal wordt gebruikt om de laatste 
wetenswaardigheden met betrekking tot de werkplaats met elkaar te delen.  
De werkplaats wordt geleid door een team docenten dat ervaren is in het werken met praktische en 
methodisch/didactische vaardigheden voor jonge kinderen en de overdacht hiervan aan collegae. Van 
de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij  

 Zich inspant de werkplaatsen bij te wonen 

 Actief en positief deelneemt aan de werkplaatsen en practica 

 Bereid is de ‘basisactiviteiten’ binnen de practica aan den lijve te ondergaan (zingen, 
spelen, bewegen, vastleggen, luisteren) 

 De lessen en workshops voorbereidt door muziekactiviteiten te ontwikkelen en teksten te 
lezen 

 Open staat voor reflectie en reageert op handelen van collega-deelnemers  

 Bereid is om zelf te leren. Bij deze werkplaatsen gaan we ervan uit dat iedere deelnemer 
zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar leerproces 

 Bereid is ‘zelf ontwikkeld materiaal’ te delen met medecursisten. 
 
 
Lesduur en tijdsinvestering 

 Een werkplaats duurt 3 uur en starten telkens om 9.30 uur op de aangegeven dagen in het 
rooster. 

 Van deelnemers wordt verwacht dat ze voorafgaand aan iedere werkplaats/stagebijeenkomst 
een keuzeopdracht voorbereiden of artikelen bestuderen. 

 Geschatte voorbereidingstijd per week: een à twee uur. 
 

 
 Afsluiten 

 De cursist geeft een weerslag van het werken in de praktijk door middel van basale 
teksten, lesbeschrijvingen, praktijkverhalen, foto’s, films, enzovoorts, deze weerslag wordt 
aangevuld in de eigen werkmap. 

 De cursist geeft blijk van voldoende vaardigheden in het leiden van musiceeractiviteiten 
gericht op de muziekdidactiek van kinderen van 4-12 jaar in de schoolpraktijk. 

 De cursist geeft blijk van voldoende kennis van het instrumentaal aanvangsonderwijs op 
zijn/haar eigen instrument. 

 De lessen zijn in de praktijk uitgevoerd en door de begeleidende mentor/stagedocent 
voldoende geëvalueerd. 

 De cursist heeft voldoende en actief deelgenomen aan de lessen stagebijeenkomsten. 
 
Deelnemers zijn actief betrokken bij de werkplaatsen. Dat betekent dat hij/zij opdrachten uitvoert en 
muziekactiviteiten leidt tijdens de bijeenkomsten. De deelnemer presenteert tijdens de afsluitende 
bijeenkomsten zijn/haar zelf ontwikkelde materialen, bevindingen en bewijsmaterialen in een 
praktijkdeel.  
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D. Werken aan competenties 
De MIK werkplaatsen geven je de mogelijkheid te werken aan de ontwikkeling van jouw eigen 

competenties. Een competentie is een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, attitudes en 

eigenschappen: iets weten, iets kunnen en aangesproken worden op houding en eigenschappen.  

Competenties doen een beroep op de ontwikkeling van het leervermogen in relatie tot je werkveld. 

Daarbij is niet alleen het opdoen van kennis van belang, maar wordt de kennis geïntegreerd in 

vaardigheden en houding. Oftewel: hoofd, hart en handen zijn erbij betrokken. Het biedt 

mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en gedragsverandering gericht op het werken in de 

praktijk. Na afloop van de werkplaats en de stages ben je in staat in de MIK-praktijk te werken op 

basis van de volgende competenties. 
 

1. Het ontwikkelen van vaardigheden nodig voor de instrumentale groepslessen  
De muziek in de klas docent 

 Geeft leiding aan vocaal/instrumentaal musiceren op de basisschool aan leerlingen die een 
nieuw instrument leren bespelen en kan daarbij een auditieve werkwijze toepassen; 

 Is in staat vocale en instrumentale ensembles te leiden m.b.v. eenvoudige slagtechniek; 

 Zingt liederen met de groep met aandacht voor kwaliteit en stemgebruik; 

 Weet hoe hij de techniek en verzorging van het instrument in de muziekles kan integreren. 
 
2. Begeleiding in het omgaan met groepen  
De muziek in de klas docent 

 Geeft zijn groepslessen (acht of meer leerlingen) met oog voor de verschillende niveaus; 

 Heeft aandacht voor klassenmanagement en een goede organisatie van zijn lessen; 

 Kan d.m.v. non-verbale communicatie de aandacht trekken; 

 Weet hoe hij orde handhaaft en welke mogelijkheden hij daarvoor heeft; 

 Kan goed samenwerken in een team (o.a. met zijn muziek in de klas - collegae); 

 Is flexibel en kan inspelen op de behoefte van een groep. 
 

3. Het maken van leerlijnen  
De muziek in de klas docent 

 Kan werken met de leerlijn MIK en hierbinnen een samenhangende lesopbouw ontwikkelen 
die past bij de doelgroep en de instrumentale ontwikkeling van zijn leerlingen; 

 Heeft kennis van de verschillende werkvormen die hij kan gebruiken bij de domeinen: techniek 
en verzorging, muziek maken, zingen, vastleggen, muziek beluisteren en bewegen; 

 Weet hoe hij verschillende vormen van notatie (grafisch en traditioneel) kan inzetten; 

 Kan kennis en inzichten uit relevante muziek-pedagogische bronnen toepassen in de praktijk; 

 Is op de hoogte van de sociaal- emotionele ontwikkelingsfase van zijn leerlingen en weet wat 
(fijn)motorisch, zintuigelijk, emotioneel en cognitief gevraagd kan worden van de kinderen. 

 
4. Het maken van lesplannen  
De muziek in de klas docent 

 Is in staat lessen te ontwikkelen en te omschrijven vanuit een gegeven didactische opbouw: 
warming up, kern, afsluiting  (zie de MIK-didactiekkaart); 

 Kan samenspelmateriaal op het niveau van de doelgroep inzetten in zijn lessen; 

 Kan elementaire lesvormen per instrument(groep) op niveau bedenken en in de praktijk 
uitwerken; 

 Kan (samen met zijn coach en collegae) reflecteren op zijn gegeven lessen. 
 
5. Het ontwikkelen en delen van methodisch didactisch materiaal 
De muziek in de klas docent 

 Is bekend met de huidige methodiek/didactiek van het instrumentaal aanvangsonderwijs; 

 Weet hoe hij doelgerichte spel- en improvisatievormen kan integreren in zijn MIK lessen; 

 Kan werken met de meest gangbare didactische werkvormen uit muziekmethoden in het 
basisonderwijs en maakt gebruik van het gangbare liedrepertoire; 
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 Kan samenspelmateriaal en eenvoudige speelstukken op niveau ontwerpen en is bereid dit 
materiaal uit te wisselen via de daarvoor ontwikkelde website (Snapper).
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E. Deelnemers Werkplaatsen voorjaar 2012 
 

Muzehof Zutphen 

 

Henk Menkveld    klarinet        henkbernine@kpnplanet.nl         

Jaap van Elst        viool           jaapvanelst@home.nl                    

Martijn Fransen   slagwerk          martijnfransen@hotmail.com       

 

                 

De Stroming Wijchen 

 

C.A.M. Gerritsen   altsaxofoon    caroliengerritsen@hotmail.com  

Y.M.J. Reuvers   keyboard en accordeon   yvonnereuvers@xmsnet.nl  

L.J.C.M. Laaracker keyboard   lia.laaracker@hetnet.nl   

J. van Schuppen   accordeon    hansvanschuppen@versatel.nl   

 

 

Cultura Ede 

 

Claire Broekhuizen panfluit    claire.smoorenburg@gmail.nl    

Evert Gombert  slagwerk   evertgombert@gmail.com   

Lida van Hellemondt dwarsfluit   lidavanhellemondt@xs4all.nl  

Marieke van Duren dwarsfluit   ikmailmarieke@gmail.com   

Saskia van Hattem harp    saskia@harpen.nl    

Karel Haitsma  toetsen    karel.haitsma@tip.nl   

Eric Fennis  blokfluit    ericfennis@kpnplanet.nl   

 

 

Markant Apeldoorn 

    

Anneke Frankenberg viool    anneke.frankenberg@markantapeldoorn.nl 

Linda Blom  slagwerk   linda.blom@markantapeldoorn.nl 

John Leenders  saxofoon   john.leenders@markantapeldoorn.nl 

Robert Hootsen  trompet    robert.hootsen@markantapeldoorn.nl  

Corine Wijma  viool       corine.wijma@markantapeldoorn.nl 

Margriet Evers  fluit    margriet.evers@markantapeldoorn.nl 

 

 

Musiater Zevenaar 

 

Zafer Gulenc              slagwerk          info@wereldpercussie.nl 

Sjoerd Pauw  trompet    sjoerdpauw@hotmail.com 

 
 
Muziekschool Noord West Veluwe Harderwijk 
 
Ilse Lassche                       harp              lassche@hetnet.nl 
Inez Wiiteveen                 piano            pianoschool-duchateau@hotmail.com 
Gerard Rijken van Olst   panfluit        rivano@hetnet.nl 
Alie Maris                           AMV              janenali.maris@solcon.nl 
Henk van de Wetering   trombone / trompet      henk@muziekschool-nwv.nl 
Joanne van Loo  hoorn    henjoanmusic@chello.nl 
 

 

mailto:henkbernine@kpnplanet.nl
mailto:jaapvanelst@home.nl
mailto:martijnfransen@hotmail.com
mailto:caroliengerritsen@hotmail.com
mailto:yvonnereuvers@xmsnet.nl
mailto:lia.laaracker@hetnet.nl
mailto:hansvanschuppen@versatel.nl
mailto:claire.smoorenburg@gmail.nl
mailto:evertgombert@gmail.com
mailto:lidavanhellemondt@xs4all.nl
mailto:ikmailmarieke@gmail.com
mailto:saskia@harpen.nl
mailto:karel.haitsma@tip.nl
mailto:ericfennis@kpnplanet.nl
mailto:corine.wijma@markantapeldoorn.nl
mailto:info@wereldpercussie.nl
mailto:sjoerdpauw@hotmail.com
mailto:henk@muziekschool-nwv.nl
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2.  Lesbeschrijvingen
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Lessen en inhouden werkplaats MIK 
 
Lestijden:  9.30 -12.30 uur 

Plaats:   Markant, Centrum voor Kunsteducatie Apeldoorn   

Nieuwstraat 379    

7311 BR Apeldoorn   
 

Datum Wat Docenten Inhoud 

5 maart werkplaats 
1 

Otto de Jong 
Frans Haverkort 
 

Frans: 

 Wat is het MIK project (o.a. Arend Nijhuis/Esther Tobe) 

 Voorbeelden lessen: o.a video’s op de site van 
Leerorkest, Orkest in de klas, MIK, IKEI, El Sistema 

 Wat is een MIK-groepsles en waaruit bestaat die? 
Praktische voorbeelden uit: 

o Warming up: enkele oefeningen en zingen 
o Kern: enkele doorkijkjes 
o Afsluiting: enkele oefeningen 

 Spelvormen/musiceervormen voor ritme en melodie 

 Leiding geven aan muziekactiviteiten: improvisaties met 
de leerlingen: voor de groep staan, inzet, afslag, puls 
aangeven 

 Bespreken van het stageformulier, didactiekkaart en het 
stageprotocol 

 Wat wordt er straks van jou als cursist gevraagd. Hoe sta 
je er in? Gesprek 
 

Otto 

 Info over leerorkest A’dm Noord: werkwijze , voorbeelden 
van video’s 

 Zingen van functieliedjes 
 

12 
maart 

werkplaats 
2 

Otto de Jong 
Marijke van den 
Nieuwenhuizen 
Frans Haverkort 
 

Frans 

 Leiding geven aan zingen tijdens de MIK-les 

 Spelvormen/musiceervormen voor gehoor en 
concentratie 

 Een werkblad voor je eigen instrument. Hoe presenteer 
je jouw instrument? O.a. hulp van internetbronnen. 

 
Marijke 

 Een voorbeeldles (praktisch werken) 

 Didactiek: stageles op papier zetten: voorbeeld van een 
uitgewerkt lesformulier 

 
Otto 

 Auditief aanbieden van leerstof: hoe doe je dat? 

 Oefeningen in omgaan met je instrument 
 

Vrijdag  
16 
maart 

Studiedag Amsterdam Op vrijdag 16 maart is er in Amsterdam een grote 
bijeenkomst voor alle muziekdocenten in Nederland die op 
basisscholen instrumentaal onderwijs (gaan) geven. Hou 
deze dag ook al vast vrij, het wordt zeer inspirerend! Meer 
informatie ontvang je via de mail. 

Week van 19 maart  Stage 1 

26 
maart 

Werkplaats 
3 

Otto de Jong 
Wouter Hakhoff  
 

Otto 

 Auditief aanbieden van leerstof: hoe doe je dat? 

 Auditief werken in orkestvorm aan de hand van Elena en 
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Te laat 
 
Wouter Hakhoff  

 Doet grote groepsimprovisaties en laat zien hoe je dit 
ook met kleinere groepen doet. Interessant voor 
orkestgroepen die eigenlijk nog niets kunnen en een 
goede eye opener.  

 

Week van 2 april  Stage 2 

16 april Werkplaats 
4 

Frans Haverkort 
Bernard  
 
Cloosterman 
(hoorndocent 
leerorkest) 
 
Nelleke de Ridder, 
(viooldocent 
leerorkest) 
 
 
 

Frans 

 MIK les laten aansluiten bij de muziekles in de 
basisschool: wat gebeurt daar? Doelen van de 
muziekles. Voorbeeld uit Moet je doen. 

 Liederen van eenvoudige instrumentale begeleidingen 
voorzien 

 Hoe zit een MIK leerlijn in elkaar? – domeinen, haalbare 
stof per instrument 
 
 

Bernard/Nelleke 

 Voorbeelden uit de praktijk: een MIK les doen met de 
cursisten.  De cursisten krijgen gitaren of violen in 
handen. 

 Gesprek met de cursisten: wat maak je mee? Wat kom je 
tegen in de praktijk? 

 

Week van 23 april  Stage 3 

7 mei  Werkplaats 
5 

Otto de Jong 
Frans Haverkort 
 

Otto 

 Inspeeloefeningen voor een orkeststuk 

 Repertoire en speelstukken: info a.d.h. van de site 

 Methodeboekjes per instrument - van het leerorkest 
Amsterdam 

 
Frans 

 Groepsles geven: waar loop je tegenaan? 

 Orde en chaos in de muziekles (o.a. nav boekje Kunst is 
keihard werken van de  SKVR) wat kom je tegen en hoe 
ga je er mee om? 

 Gezamenlijk gesprek over didactiek en lesgeven: hoe sta 
ik er in? 

 

Week van 14 mei  Stage 4 

21 mei Werkplaats 
6 

Frans Haverkort 
Jan Lucas van 
Velzen 
 

Frans 

 Notatie in de MIK les: gebruik van noten in de klas, 
ondersteuning d.m.v. (grafische) notatie. Hoe ver kom je? 

 Gebruik van je eigen lesmethode: hoe? Bespreken en 
uitvoeren van musiceervormen groepsles in de 
bestaande lesmethoden. 

 Boekje Muziekzin van Maartje Kniest: blz 5t/m 9  

 Muzikale spelletjes voor de afsluiting 
 
Jan Lucas 
Werken met cursisten gericht op praktische zaken en 
organisatie in de praktijk van het MIK project 
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Afsluiten 
Je sluit de werkplaats af met  
 
1 Presentatie werkmap  

Een presentatie van je materialen in deze werkmap aan je medecursisten en docenten tijdens 
diverse bijeenkomsten. Je geeft een weerslag van het werken in de praktijk door middel van 
de ontwikkelde teksten en materialen. Voeg aan je werkmap bijvoorbeeld toe: 
lesbeschrijvingen, praktijkverhalen, foto’s, films, ontwikkelde liedbewerkingen, verslagen, een 
opzet voor het instrumentaal aanvangsonderwijs in de basisschool, enzovoorts.  

 
2 Blijk geven van vaardigheden: 

Je hebt tijdens de cursus blijk gegeven van voldoende vaardigheden in het leiden van 
musiceeractiviteiten gericht op de muziekdidactiek van kinderen van 4-12 jaar in de 
schoolpraktijk. 

 
3 Werken in de praktijk 

Je hebt samen met collegae vier stagelessen in de praktijk van de basisschool uitgevoerd en 
daarbinnen zelfstandig muziekactiviteiten verzorgd. Deze zijn door de begeleidende 
mentor/stagedocent met een voldoende waardering geëvalueerd. 

 
4 Voldoende deelname 

Je hebt in voldoende mate en actief deelgenomen aan de werkplaats- en 
praktijkbijeenkomsten. 

 
5 ‘delen’ van lesmateriaal 

Je hebt zelf ontworpen materiaal uitgewisseld met je collegae. 
 
6 Overleg met je leidinggevende 

Je hebt deze werkplaats  gevolgd in goed overleg met je werkgever. Het past binnen je 
scholingsontwikkeling als docent aan de muziekschool. Voorafgaand aan de cursus heb je 
daarover overleg gevoerd met je leidinggevende. Na afloop van deze cursus  overleg je 
opnieuw met je directie. Daarbij functioneert het materiaal in deze werkmap als onderliggend 
document. Jouw ontwikkelde competenties en je mogelijkheden voor inzetbaarheid op het 
gebied van muziekeducatie  bespreek je met je leidinggevende. 
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3. Leerlijn MIK 
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4. Stage en eigen lessen  
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Stageprotocol 
Tijdens de werkplaats ligt er een groot accent op het werken in de praktijk van de basisschool. De stage is 
eigenlijk het hart van de werkplaats. Hier ontdek je wat het MIK project in de praktijk inhoudt en wat het 
voor jou als docent betekent. Je zult in verschillende praktijksituaties zelfstandig functioneren en daarbij 
datgene wat je tijdens de opleiding aan kennis, inzicht en vaardigheden verworven hebt toepassen in en 
toetsen aan de praktijk. Deelname aan het MIK project betekent automatisch dat je aangeeft te gaan 
werken volgens dit stageprotocol. 
 
De stageplaats 
De stageschool is een basisschool uit jouw omgeving die door jouw coördinator is benaderd. Stage 
loop je in principe in die groep 4 die na de zomervakantie de groep 5 wordt waar je les gaat geven. 
Tijdens de stages maken de kinderen kennis met jou en je instrument, zodat zij aan het einde van 
groep 4 kunnen kiezen welk instrument zij na de zomervakantie gaan bespelen. Om het een beetje te 
verdelen geven de kinderen voorkeur 1, 2 en 3 aan. Tijdens het eerste deel van de werkplaats MIK 
(maart-mei 2012) loop je vier keer stage. Je werkt met leerlingen van groep 4 tijdens hun AMV lessen. 
Hiervoor krijg je tijdens de werkplaatsbijeenkomsten gerichte opdrachten. Vanaf september 2012 werk je 
wekelijks met leerlingen in groep 5. Deze lessen vinden plaats in de basisschool. Je geeft les aan de 
leerlingen waar je dit voorjaar al mee hebt gewerkt. Je geeft hen vanaf september 2012 wekelijks les. 

 
De begeleiding 
Je wordt in de stage begeleid door:  

a) de leerkracht of vakdocent van de stageklas. Hij/zij is iedere les aanwezig en begeleidt  je vooral 
m.b.t. het algemeen didactische functioneren. 

b) de MIK coach. Hij/zij bezoekt op afspraak jouw les en begeleidt  je vooral m.b.t. het muzikaal 
didactisch en methodisch functioneren. De MIK coach maakt met jou persoonlijke afspraken over 
de in te roosteren lesbezoeken en kan je bijvoorbeeld vragen de ingevulde 
lesvoorbereidingsformulieren vooraf te mailen.  
 

Lesvoorbereiding  
Tijdens je stage bewaar je alle lesformulieren, voorbereidingen, evaluaties en werkmaterialen in de MIK-
map. Deze map bevat al je schriftelijk werk van de MIK werkplaats en geeft aan de betrokken coach in je 
stage een overzicht van je verrichte werkzaamheden. Je hebt deze map tijdens de stagedagen bij je en is 
voor de coach ter inzage aanwezig. De uitwerking van al je stage activiteiten voeg je toe aan deze map.  

 Iedere les die je in het kader van de MIK-stage geeft beschrijf je vooraf op een 
lesvoorbereidingsformulier; 

 Voor iedere stageles vul je de voorzijde van het voorbereiding formulier in en overhandigt deze 
aan de coach (of klassenleerkracht); 

 Bij een bezoek van de coach heb je twee formulieren ingevuld: een voor de coach en een voor de 
klassenleerkracht; 

 De volledig ingevulde formulieren voeg je met jouw eigen evaluaties toe aan je MIK map. 
 
Beoordeling van je stage 
Iedere les bespreek je na met de klassenleerkracht en/of de coach. Het is dus belangrijk in je agenda 
aansluitend op de gegeven lessen hiervoor tijd te reserveren en goede afspraken te maken met je coach. 
Per bezochte stageles vult de klassenleerkracht en/of coach het evaluatieformulier in. Dit is leidraad voor 
het vervolggesprek. Het kan zijn dat in het nagesprek zowel de coach als  klassenleerkracht aanwezig 
zijn. Soms evalueer je met de klassenleerkracht alleen; soms met de coach alleen. Afspraken hierover 
maak je in goed overleg. 
 
Eindbeoordeling stage 
Voor de stage krijg je een schriftelijke eindbeoordeling. De eindbeoordeling van de stage zal door de 
coach worden gebaseerd op: 

 de stagemap met je lesverslagen en beoordeling(en) van je klassenleerkracht 

 stagebezoeken  

 evaluatie en gesprekken  
De schriftelijke eindbeoordeling voeg je toe aan je MIK-map en bespreek je na afloop van de werkplaats 
met de leidinggevende van je eigen muziekschool.  
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Stage-opdrachten 
Wat Datum Inhoud 

Stage 
1 

Week 
van 19 
maart 

Stage opdracht: 
Waar: 
Tijdens een AMV les in groep 4 in de eigen muziekschool. Tijd en dag afhankelijk 
van afspraken met de basisschool 
 
Wat: 
Je hospiteert bij een AMV les in groep 4. Deze les wordt gegeven door een 
vakspecialist muziek/AMV docent van de muziekschool. Een deel van de les neem 
je over. Hierin presenteer je jouw eigen instrument aan de kinderen. 
 

Stage 
2 

Week 
van 2 
april 

Stage opdracht: 
Waar: 
Tijdens een AMV les in groep 4 in de eigen muziekschool. Tijd en dag afhankelijk 
van afspraken met de basisschool 
 
Wat: 
Met drie MIK collega’s verzorg je samen een muziekles voor de hele AMV groep 
(maak gebruik van het schoolinstrumentarium) 
Iedere MIK-docent verzorgt een onderdeel van de les: 
- een warming up 
- een leskern 
- een afsluiting 

Maak samen een lesvoorbereidingsformulier en verdeel de taken.  Evalueer na 
afloop samen met de coach de les. 
 

Stage 
3 

Week 
van 23 
april 

Stage opdracht: 
Waar: 
Tijdens een AMV les in groep 4 in de eigen muziekschool. Tijd en dag afhankelijk 
van afspraken met de basisschool 
 
Wat: 
Verzorg een oriëntatieles op je eigen instrument van 15 minuten. Deze les geef je 
drie keer op de ochtend. 
De AMV groep is verdeeld in drie groepen van ongeveer acht leerlingen. De 
groepen krijgen een rondgang langs drie instrumenten waarbij de kinderen het 
instrument mogen uitproberen.  
Ontwerp oefeningen, spelvormen en geef informatie over je instrument. Richt het 
lokaal zo in dat de kinderen uitgedaagd worden te spelen. Denk van te voren goed 
na over de organisatie (wie, wat, waar, tijd). 
 

Stage 
4 

Week 
van 14 
mei 

Stage opdracht: 
Waar: 
Tijdens een AMV les in groep 4 in de eigen muziekschool. Tijd en dag afhankelijk 
van afspraken met de basisschool 
 
Wat: 
Geef een MIK les van 30 tot 45 minuten aan een groepje van 8 kinderen. Het zijn 
kinderen die n.a.v. de vorige les zijn ingedeeld of zo mogelijk gekozen hebben 
voor jouw instrument. 
De les is opgebouwd uit een warming up, kern en afsluiting en omvat verschillende 
onderdelen (zie de MIK-didactiekkaart) 

 
Coaches: 
Apeldoorn – zes docenten – Liselot ten Broeke 
Ede – acht docenten – Suzan Lutke (o.v.b.) 
Wijchen – vier nieuwe docenten – Huub Sprang 
Zevenaar – twee docenten – Marijke van den Nieuwenhuizen 
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Zutphen – vier docenten – Marijke van den Nieuwenhuizen 

Scholing Muziekeducatie - Lesschema  
 

Naam cursist  
 

 Basisschool:   

Datum gegeven les: 
 

 Klas/Groep:  

Coach:  Aantal ll'n:  
    
Thema/onderwerp: 
 

 

Beginsituatie: 
 
 

 

Doelstelling: 
 
 

 

Eigen leerdoel: 
 
 

 

 
Tijd Fase Leerstof/leer- en onderwijsactiviteiten Organisatie/leermiddelen 

 Warming 
up 

  

 Kern  
a. 

 
 
 
 
 

 

 b.  
 
 
 
 
 
 

 

 c. 
(enz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Afsluiting  
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Evaluatie MIK-les 

Naam cursist:  
  

 indien van toepassing 
 

o 
 
v 

 
rv 

 
g 

Omgang groep Aandacht verdelen     
 Contact maken met leerlingen     
 Overwicht, leiderschap     
 Gecreëerde sfeer in de groep     
 Enthousiasme     
      
Taalgebruik Gericht op de doelgroep     

Verstaanbaarheid     
Expressie     

      
Opbouw en organisatie  
 

Voorbereiding     
Hanteren doelstelling en 
beginsituatie 

    

Logische volgorde van activiteiten     
Gebruik didactische werkvormen     
Tijd bewaken     

      
Instrument en hulpmiddelen inzet van eigen instrument     

Gebruik ander instrumentarium     
Oefeningen omgang instrument     
Bordgebruik en werkbladen      
Inzet audiovisuele hulpmiddelen     

      
Methodisch didactisch Gebaren leiden musiceeractiviteiten     
 Aanbod muzikale spelvormen     
 Auditief werken     
 Werken met notatie     
 …     
 …     
 …     
 …     
      
Toelichting en adviezen (ook achterzijde): 

 

 

 

 

 

       

 

      
Datum: Eindbeoordeling:     

  o v rv g 
School:   

Naam begeleider:   
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5. Eigen bijdragen en materialen 

 

 

 

 

 

 

 


