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Voorwoord

Dat ‘muziek in de klas’ effect heeft, bewijst het verhaal van de Canadese cellist
David Bordeleau die sinds kort bij het Nederlands Philharmonisch Orkest speelt.
David vertelde me hoe hij ooit voor de cello had gekozen. Als kind had hij een
strijkkwartet in de klas zien spelen en na dat optreden wist hij: dat is wat ik wil!
Na aandringen bij zijn ouders die zoiets nooit hadden kunnen bedenken, mocht
hij cellolessen volgen. En nu, jaren later, speelt hij zelf in een van de beste orkesten
ter wereld.

Muziek speelt in het leven van veel kinderen een belangrijke rol. Muziek ontroert
ze, geeft ze troost of maakt ze blij. Dat weinig kinderen zelf muziek maken, komt
niet omdat ze dat niet willen. Zij komen zelf niet op het idee of krijgen de kans
niet. Muziek is op school vaak geen onderdeel van het lesprogramma. Voetbal-
len, dansen of zingen leer je soms spelenderwijs en zelfs op straat, maar een
viool, dwarsfluit of cello krijg je niet zomaar in je handen.

De musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest
hebben allemaal ooit als kind zo’n kans gekregen en weten hoe waardevol het 
is dat iemand je de waarde van samen muziek maken leert ontdekken. Daarom
hebben wij een intensieve band met het Leerorkest. De kinderen bezoeken 
orkestrepetities in de NedPhO-Koepel, de thuisbasis van ons orkest. Wij moedigen
hen aan, spelen met hen mee en willen de kinderen inspireren met onze muziek.
Omgekeerd inspireren zij ons: want wat geweldig is het om te zien hoeveel 
kinderen nu muziek maken!
Dagelijks word ik omringd door muziek en wanneer schoolklassen op bezoek
komen bij de repetities voor grote symfonieën voel ik de zindering door het hele
gebouw. Kinderen raken betoverd door de klank en de kracht van het orkest en
hun enthousiasme slaat over op de professionals.

Iedereen kent het effect van muziek op hoe je je voelt. Maar muziek doet meer en
ook wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vooral zelf muziek maken zoveel
waardevolle effecten heeft. Schoolprestaties worden beter, kinderen worden 
socialer en kunnen zich beter concentreren.
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De grote kracht van het Leerorkest vind ik de keuze voor juist het orkest als les-
vorm, want het orkest is een metafoor voor het leven. Een kind leert niet alleen
hoe hij een instrument moet bespelen, maar ook om samen te spelen met andere
kinderen. Je leert goed luisteren en op anderen reageren. In het orkest speel je
soms even als solist en dan weer begeleid je een ander. Met samen oefenen,
beter worden en optreden ontwikkelen kinderen ‘spelenderwijs’ zelfvertrouwen.
Zij delen het succes met elkaar, het applaus is voor iedereen. Muziek maken is
plezier maken en een kind dat muziek maakt, geeft zijn publiek het mooiste van
zichzelf. Mensen die muziek maken, maken de wereld mooier.

Rob Streevelaar
Algemeen directeur
Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest

Diploma-uitreiking Amsterdam Arena.



Inleiding

Leerorkest bestaat tien jaar! Het zal u niet zijn ontgaan. Reden voor feest. En
reden ook om terug te blikken en vooruit te kijken. Om enerzijds onze successen
te vieren en anderzijds te leren van onze uitdagingen. We hebben veel geleerd en
weten een aantal dingen zeker: het leren bespelen van een instrument – samen
met klasgenoten op school – doet iets met leerlingen, met leerkrachten, met ouders
én met de school. De vele stralende ogen die we zien tijdens lessen en concerten,
de verbaasde trotse blikken van ouders die hun kind vol concentratie zien en
horen spelen, de tranen van ontroering als de muziek meer wordt dan de noten
op het eigen instrument. Muziek verbindt. Muziek maakt kinderen gelukkiger. 

Waar Leerorkest voor staat, sluit aan bij de behoefte van de scholen. Dit blijkt uit
het groeiend aantal scholen dat met ons samenwerkt. In Amsterdam zijn dit er nu
al twintig, met vierduizend leerlingen en tachtig docenten. Leerorkest is echter
niet zozeer een instituut dat steeds groter wil worden, maar meer nog een bewe-
ging die wil bijdragen aan de democratisering van muziekeducatie. Want onze
droom is: instrumentaal muziekonderwijs mogelijk maken voor ieder kind.
Dat doen we niet alleen door Leerorkesten op te richten, maar ook door andere
organisaties te inspireren, ondersteunen en stimuleren om zélf een Leerorkest 
op te richten. Wij geloven in ‘de filosofie van het delen’: door met elkaar te delen
wat je hebt en kunt, ontketen je samen een ware revolutie. Vanuit die gedachte
hebben we het Expertisecentrum Leerorkest, Orkest in de Klas en het Instrumen-
tendepot Leerorkest opgericht. Een hoogtepunt van het afgelopen jaar was de
opening van het Instrumentendepot. Een teken dat de missie van Leerorkest
breed gedragen wordt in de stad Amsterdam en daarbuiten. Het depot repareert
en leent duizenden muziekinstrumenten uit aan Leerorkesten en andere muziek-
educatie-initiatieven in het land.

Met het groeien van de organisatie komen ook de uitdagingen: het bewaken en
ondersteunen van de kwaliteit van het muziekonderwijs, het zoeken naar geza-
menlijk draagvlak zodat er duurzame veranderingen kunnen plaatsvinden en het
vinden van voldoende middelen. Leerorkest werkt elke dag weer hard om deze
uitdagingen het hoofd te bieden. Wij willen niets liever dan de inzichten die we

10



hebben opgedaan en de leermiddelen die zijn ontwikkeld, delen met iedereen
die er belang bij heeft. Dat doen wij onder andere via de www.orkestindeklas.nl,
waar informatie en materiaal voor iedereen vrij beschikbaar zijn. 

Het handboek dat voor u ligt, is onze meest recente bijdrage op het gebied van
kennisdeling en kennisuitwisseling. In dit boek vindt u een aantal artikelen over
muziekonderwijs. Wij leren graag van iedereen die onze droom deelt. Vandaar
dat het handboek niet alleen onze bevindingen omvat, ook partners delen 
hun kennis en ervaring. Er is gezocht naar een zo divers mogelijke bijdrage 
van auteurs. Zij hebben allen (soms op ervaring en soms op wetenschappelijk 
onderzoek gestoelde) inzichten vergaard over het nut en de effecten van muziek-
onderwijs. Bij elkaar vormen de artikelen inspirerend leesvoer voor iedereen 
die geïnteresseerd is in onderwijs en in muziek. Specifiek kan het u als school 
inzichten geven over waarom het een goed idee is om muziekonderwijs in het
hart van uw curriculum te plaatsen. 

Ik wens u veel leesplezier!

Marco de Souza
Oprichter Leerorkest
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Leeswijzer 

U bent geïnteresseerd in muziekonderwijs zoals dat wordt vormge-
geven door Leerorkest. Wellicht heeft u al een Leerorkest op school
en wilt u dit onderwijs verder ontwikkelen. Misschien overweegt u
met Leerorkest te gaan samenwerken, maar ziet u allerlei beren op
de weg. Het zou ook kunnen dat u al lang besloten heeft dat het gaat
gebeuren, maar dat u het leuk vindt te horen hoe dat er in de praktijk
aan toe gaat. Het zou ook kunnen dat u gewoon leergierig bent en
heel graag wilt weten wat er nu eigenlijk bekend is over de effecten
van muziekonderwijs op de bredere ontwikkeling van kinderen. 
Goed nieuws: hierover gaat dit boek! 

Wilt u vooral ‘de mensen achter Leerorkest’ leren kennen dan is het een goed
idee om te beginnen met de portretten in dit boek. Wat voor drijfveren en 
dromen hebben de muziekdocenten, locatiemanagers, directeuren van scholen
en leerkrachten. U leert ze in de portretten beter kennen: Lucia, Marieke,
Froukje, Evelien, Cédie, Emilie en Lorraine.

In het eerste artikel leest u de 7 tips van Marijke van Amersfoort. Vanaf het 
allereerste begin heeft zij een Leerorkest bij haar op school. Als directeur heeft
ze zich heel actief bemoeid met dit Leerorkest. Van binnen uit neemt ze u mee.
Haar tips komen van diep uit de praktijk.

In het tweede artikel zal Tynke Hiemstra u meenemen op jacht. Zij stelt dat het
voor mensen die ervaring hebben met muziekles op school zo klaar is als een
klontje: het leren zingen of bespelen van een instrument is van grote waarde.
Toch zien scholen, ouders en muziekinstellingen ook veel beren op de weg. 
Tynke schiet ze voor u overhoop onder het motto: ‘het kan, omdat we het willen’.

Nelly van der Geest neemt u nog wat verder mee. Waar je vroeger als school 
misschien een ‘maaltijd to go’ bestelde bij een muziekinstelling, wordt muziek-
onderwijs anno 2016 steeds meer een co-creatie tussen school en culturele 
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instelling. Op zoek naar duurzame samenwerking ontpopt de school zich steeds
meer als gelijkwaardige partner als het gaat om de invulling en ontwikkeling 
van cultuureducatie. Geen eenvoudige opgave. Nelly geeft je handvatten.
Misschien bent u niet zo op zoek naar hoe je dat nou precies kunt doen, maar
bent u geïnteresseerd in waarom je eigenlijk muziekonderwijs zou aanbieden? 
Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van muziekonderwijs zoals Leerorkest dat 
aanbiedt op het cognitieve vermogen? Met andere woorden: kan muziekonder-
wijs ons denkvermogen beïnvloeden en kan er dan dus ook sprake zijn van 
positieve invloed op bijvoorbeeld taalontwikkeling of rekenvermogen? 

Petra Hurks neemt u mee op dit pad. In haar artikel bespreekt zij de vele verschil-
lende onderzoeken die gedaan zijn op dit vlak. Uiteindelijk komt zij in haar 
literatuurreview tot de conclusie dat de effecten van muziekonderwijs veel-
belovend zijn en muziek onze cognitieve functies wel degelijk kan beïnvloeden. 

Artur Jaschke neemt u dieper mee het brein in. Deze promovendus van de 
expressieve neuropsycholoog Erik Scherder kijkt elke dag in het brein. Op zoek
naar lichtjes, stroomsignalen en activiteit. Een fascinerend artikel over het nut
van ‘witte stof’, en hoe muziek ervoor zorgt dat die toeneemt in de hersenen. 

Peter van der Zant geeft ook een antwoord op de waarom-vraag. Wel vanuit 
een ander perspectief. Hij deed onderzoek naar kinderen en pubers die in jeugd-
orkesten spelen en bekeek de langetermijneffecten van dit spelen in een orkest
op de muzikale en sociale ontwikkeling. Opmerkelijk is dat je van het spelen in
een orkest een betere muzikant wordt, dat je eerder wordt aangenomen op een
vakopleiding en ook op latere leeftijd blijft spelen. Maar er zijn ook duidelijke 
effecten op het sociale vlak: het ontwikkelen van zelfvertrouwen in de groep en
het maken van vrienden voor het leven. Tenslotte geeft zijn onderzoek het belang
aan van de betrokkenheid van ouders en leerkrachten bij het muziekonderwijs
van het kind.

Mocht u op zoek zijn naar een meer filosofische insteek dan is het artikel van
Eelco van Es een aanrader voor het slapen gaan. Eelco kijkt naar muziek en 
onderwijs vanuit een culturele blik: wat zijn muziek en onderwijs eigenlijk, en 
wat is de culturele functie? Om tenslotte de beide dingen samen te brengen in
een bespiegelend betoog over muziekonderwijs. Eelco wil u geen antwoorden
geven, maar nodigt u uit om na te denken. Wat is voor u en uw school eigenlijk 
de waarde van muziek, en hoe kijkt u naar onderwijs? Als u dat helder heeft, 
kunt u ook gaan nadenken over waarom en hoe u muziekonderwijs dan een plaats
wilt geven bij u op school. 



Vervolgens laat Martje Diemer zien hoe de opzet van het Leerorkest-curriculum
binnen schooltijd er uit ziet. Het curriculum is de afgelopen 10 jaar uitgegroeid
van een 4-jarige tot een 10-jarige doorgaande leerlijn voor basisschoolkinderen
en VO-jongeren. Doorstromen van binnen- naar buitenschools en spelen in de 
naschoolse Talentorkesten geeft een interessante verdiepingsslag. Hier wordt
wat binnenschools is geleerd verder uitgebouwd tot de ervaringsrijkdom zoals
beschreven in het artikel van Peter van der Zant. 

Als toetje een helder verslag vol goede aanbevelingen voor muziekonderwijs in
school opgesteld door Jantien Westerveld in het kader van de beweging Méér
Muziek in de Klas.  

En zo is de cirkel rond.  
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Begin klein en 
denk groot
Marijke van Amersfoort
Directeur van basisschool Samenspel en basisschool Knotwilg

Tien jaar geleden klonk er geen muziek bij mij op school. Behalve af en toe een
liedje bij de kleuters. Dat wilde ik anders. Dat moest anders. Het Leerorkest
kwam als geroepen. De mogelijkheid om in mijn school alle kinderen de kans 
te geven om muzikaal onderwijs te krijgen en zelfs een instrument te leren 
bespelen, kon ik niet aan me voorbij laten gaan. Nu tien jaar later kijk ik met
groot enthousiasme terug. We hebben veel meegemaakt. We hebben op grote 
en kleine podia gestaan, met bekend en onbekend publiek in binnen- en buiten-
land. De trots die ik zie in de ogen van ouders, het grote gevoel van zelfvertrou-
wen dat leerlingen hebben als ze muziek maken: er is een hele nieuwe wereld
open gegaan. Dat realiseerde ik me voor het eerst toen ik een jongen van mijn
school naar zijn muziekles bracht en hij zei: ‘Juf, ik droom van die viool’. Toen 
begreep ik voor het eerst wat muziek kan doen met kinderen.
We hebben ook veel geleerd. Op deze manier muziek je school in brengen gaat
niet vanzelf. Dat vraagt bevlogenheid en inzet van alle betrokken partijen. 
Het betekent ook dat je je flexibel opstelt en dat je samen met de partners elke
keer weer op zoek gaat naar wat er beter of anders kan. Heel graag deel ik mijn
inzichten met u. Dit zijn mijn tips voor diegenen die overwegen om in hun school
aan de slag te gaan met het Leerorkest of vergelijkbare initiatieven. 

TIP 1 Kies heel bewust voor muziekonderwijs. Formuleer samen met je team
waarom je eigenlijk muziekonderwijs wilt. Wat je zou willen dat het betekent
voor jouw school. Mensen vragen me vaak naar het geld: hoe ik dat voor elkaar
krijg. Dat vind ik niet de goede startvraag. Wat je moet hebben is een goed plan.
Een goed idee dat verbonden is met de pedagogische grondslag van je school 
én dat gedragen wordt door je team. Zonder een bewust plan kom je niet ver. 
Je doet dit namelijk niet zomaar. Het heeft invloed op alles wat er op school 
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gebeurt. Soms ook meer dan je denkt. Ik herinner me nog goed mijn paniek-
gevoel toen er 24 kasten met instrumenten mijn school in werden gereden en 
ik me ineens realiseerde wat het betekende om een Leerorkest in mijn school 
te hebben.

TIP 2 Om tot een goed plan te komen, raad ik je aan om op bezoek te komen.
Je bent van harte welkom. Kom kijken wat het betekent om op deze wijze muziek-
onderwijs te geven. Dat kan ik je wel vertellen, maar je moet het komen zien,
horen en voelen.  

TIP 3 Maak in je school ruimte voor het muziekonderwijs. Niet alleen lokalen
en studieplekken, maar ook financiële ruimte in de vorm van uren voor iemand in
je school die de contactpersoon gaat zijn en die de verantwoordelijkheid vanuit
de school op zich gaat nemen. Een persoon die het aanspreekpunt is voor het
Leerorkest en die de weg in de school goed kent. Zonder een eindverantwoorde-
lijke gaat een samenwerking als deze zwemmen. Datzelfde geldt voor de partner
waarmee je gaat samenwerken. Wij hebben een fantastische medewerker van het
Leerorkest waarmee we een heel kort lijntje hebben als het gaat om de dagelijkse
praktische maar ook inhoudelijke zaken. Juist door deze korte lijntjes kunnen we
elke keer weer de kwaliteit van het onderwijs aanscherpen, verbeteren en meer
laten aansluiten bij wat individuele leerlingen nodig hebben.

TIP 4 Wat logisch voortkomt uit de vorige tip: wees betrokken bij de inhoude-
lijke invulling van het muziekonderwijs. Ik zorg ervoor dat mijn leerkrachten aan-
wezig zijn bij de lessen. Niet om het muziekinhoudelijke deel te doceren, maar
om vanuit de pedagogische grondgedachte van de school de muziekdocent te 
ondersteunen. Zo ontstaat er als vanzelf ook een gesprek tussen leerkrachten 
en muziekdocenten en gaan ze samen de verantwoordelijkheid nemen voor de
kwaliteit van het onderwijs.  Mijn leerkrachten weten wellicht niet hoe je iemand
kunt leren om viool te spelen maar wel welke leerlingen goed kunnen samen-
werken en hoe je dat kunt stimuleren. Ze weten ook wie er een moeilijke thuis-
situatie heeft of wie er jarig is die dag. Als je onderwijs wilt geven dat aansluit 
bij de verschillende behoeften van leerlingen is het combineren van kwaliteiten
van muziekdocenten en leerkrachten noodzakelijk. Stimuleer dus zoveel mogelijk
dat deze personen samen verantwoordelijkheid nemen en dat ze overleggen.

TIP 5 Waar leerkrachten en muziekdocenten van elkaar leren, leren ook 
organisaties van elkaar. Kies bewust voor je samenwerkingspartner. Misschien is
dit een muziekschool, een fanfare, een gospelkoor of een popband. Zorg ervoor
dat je samen door één deur kunt: heb je dezelfde opvattingen, deel je dezelfde
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droom, sluiten je normen en waarden op elkaar aan? Als je een samenwerking
aangaat dan betekent dit ook voor jou als school dat je daar een actieve rol in
blijft spelen. Blijf samen op zoek gaan naar wat beter en anders kan. Zorg ervoor
dat het onderwijs dat er wordt gegeven een co-product is. Dán kan de samen-
werking duurzaam worden. Er bestaat eigenlijk niet één Leerorkest: maak het
jouw Leerorkest (of koor of band).

TIP 6 Wees zichtbaar: zorg voor openbare concerten, op school en in de wijk.
Nodig ouders uit. Leg uit wat de bedoeling is. Vertel wat er gebeurt. Het is niet
altijd makkelijk om ouders te betrekken, maar daar waar het wel lukt, zie je de
trots. Ouderbetrokkenheid gaat niet alleen om aanwezig zijn. Dat is niet altijd
voor alle ouders weggelegd. Ga er dan niet als vanzelf vanuit dat ouders niet 
betrokken zijn bij hun kinderen. Blijf ze betrekken bij het verhaal.

TIP 7 Begin klein en denk groot. Het is nogal wat, het starten van muziek-
onderwijs op deze wijze. Het heeft invloed op van alles. Verandering heeft tijd
nodig. Geef iedereen die tijd. Zorg dan wel voor kwaliteit, goede organisatie en
duidelijkheid. Als je in het kleine trouw blijft aan waar je in gelooft, je drijfveren
om muziekonderwijs te integreren in je curriculum, dan kun je gaan bouwen. 
Ik ben ontzettend trots op de leerlijn die we nu hebben op school. In de onder-
bouw zijn er de voorbereidende muzieklessen waar gezongen, gespeeld en met
ritmes geoefend wordt. Vanaf groep 5 gaan de kinderen een instrument bespelen
en spelen ze in het Groot Leerorkest. Daarnaast hebben we nu een Klein Leer-
orkest, een naschools talentorkest, waar de kinderen in spelen die meer willen 
en kunnen. Dat had ik tien jaar geleden niet kunnen denken. 

Het is heel hard werken. En het is het allemaal waard. Als ik er over vertel of
schrijf, zoals nu, voel ik het enthousiasme opborrelen en heb ik de beelden in 
mijn hoofd van mijn leerlingen. Als ik op dinsdag zit te vergaderen, hoor ik het
Klein Leerorkest oefenen. Hoe fantastisch is dat? Nee, we zijn nog niet klaar. 
Ik ben samen met het Leerorkest bezig om de kwaliteit van de lessen verder te
verbeteren; er zijn wel degelijk uitdagingen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor 
dat elke leerling wordt uitgedaagd op zijn eigen niveau? Hoe kunnen we er samen
voor zorgen dat de muziekdidactiek nog beter aansluit bij de pedagogische
grondslagen van mijn school? Hoe ga ik om met de extra uitvoeringen en muzikale
happenings buiten schooltijd? Mooie en moeilijke vragen. Als je werkelijk op je
school kwalitatief muziekonderwijs wilt dat aansluit bij waar je in gelooft, moet
je bereid zijn samen met je culturele partner op zoek te gaan naar antwoorden.
Dat vraagt doorzettingsvermogen en tijd. Ik kan u wel volmondig vertellen dat
dit het meer dan waard is.  
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Muziekles op school:
waarom doen we het
niet gewoon?
Tynke Hiemstra
Voormalig programmacoördinator Cultuureducatie met Kwaliteit 
(Fonds voor Cultuurparticipatie) en Muziek telt!

Op 24 september 2010 lanceerden Muziekcentrum Nederland, Kunstfactor en 
het Fonds voor Cultuurparticipatie in Het Koninklijk Concertgebouw in Amster-
dam de campagne Muziek Telt! De campagne diende twee doelen: aan de ene
kant inspireren en verbinden en aan de andere kant draagvlak creëren voor het 
belang van muziekeducatie op school. Want, zo vonden de drie initiatiefnemers,
dat belang leek ondergesneeuwd. Terecht? Nee. Tenminste, niet als je de scholen
mag geloven. In opdracht van Muziek Telt! vroeg het onderzoeksbureau IVA 
Beleidsonderzoek in 2011 aan 450 directeuren van basisscholen naar het belang
dat er in hun scholen werd gehecht aan muzieklessen onder schooltijd. Maar liefst
driekwart van hen gaf aan dat zij hier groot tot zeer groot belang aan hechten.1

De scholen staan hierin niet alleen: drieduizend  ouders, beleidsmakers, muziek-
docenten, groepsleerkrachten en andere pleitbezorgers zetten in het najaar van
2010 hun handtekening onder een oproep tot meer binnenschoolse muzieklessen. 

Het soort belang dat er aan de lessen wordt toegekend, verschilt per groep 
betrokkenen. Vraag je het aan een kunstenaar of een beleidsmaker of een andere
believer, dan krijg je vaak een relaas over hoe kunst kinderen helpt betekenis te
geven aan de wereld om hen heen en hen middelen aanreikt hun bevindingen over
te brengen op anderen. De muzieklessen op school dienen er volgens hen toe om
kinderen te leren op welke manieren zij muziek in kunnen zetten om een stem te
geven aan al hun observaties en aan de emoties die deze observaties teweeg 
brengen. Het gaat dan om het wakker maken van creativiteit en het aanleren 
van basale vaardigheden om deze creativiteit los te kunnen laten op een muziek-
instrument. 
Vraag je een schooldirecteur of een groepsleerkracht naar het belang van muziek-
educatie, dan blijken zij vooral waarde te hechten aan de instrumentele waarde
van de lessen, zoals de positieve effecten op de groepsdynamiek en de invloed
van musiceren op de ontwikkeling van de hersenen. Want uit recente onderzoeken
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naar de effecten van muziek op het brein is naar voren gekomen wat muzikale 
training bijdraagt aan het leren luisteren, aan taalverwerving, aan leesvaardigheid
en aan de emotionele intelligentie. Muzikale training helpt bovendien bij de 
integratie van de hersenen, wat in verband wordt gebracht met eigenschappen als
creativiteit, associatief denken en verbeeldingskracht.2

Kinderen en ouders zullen, wanneer zij gevraagd worden naar waarom zij vinden
dat muziekles op school belangrijk is, negen van de tien keer antwoorden dat het
leuk is (zo leuk dat het een reden is om met plezier naar school te gaan); dat het
kinderen een kans biedt zich allround te ontwikkelen en talenten te ontdekken 
die misschien niet direct naar voren komen in de taal- of rekenles; dat het kinde-
ren in de gelegenheid stelt zich van een andere kant te laten zien; en dat het een
enorm gevoel van trots geeft om op een podium te stappen en je bloot te geven.
Kortom: voor mensen die ervaring hebben met muziekles op school, is het zo klaar
als een klontje dat het leren zingen of het leren bespelen van een instrument van
grote waarde is voor het onderwijs in het algemeen en de ontwikkeling van het
kind in het bijzonder. De grote vraag is dan ook waarom scholen niet massaal met
kinderen aan het muziek maken zijn. Als we het allemaal zo belangrijk vinden,
waarom doen we het dan niet gewoon?

Te incidenteel
Ik hoor u denken: maar we doen het toch? We luisteren met de klas regelmatig
naar een cd, de school heeft een goede muziekmethode aangeschaft en in ver-
schillende projecten neemt muziek een belangrijke plek in. Dat klopt: uit eerder
genoemd onderzoek van IVA blijkt dat 80 procent van de scholen muziekeducatie
heeft opgenomen in het schoolplan. Daarvan werkt 58 procent samen met 
externe partners zoals muziekscholen, culturele instellingen en centra voor 
cultuureducatie. Er gebeurt dus heus van alles. Maar is wat we doen ook goed 
genoeg? Helpt dat wat we doen kinderen zich daadwerkelijk te ontwikkelen?
Draagt het bij aan de creativiteit van leerlingen? 

Soms wel. Maar vaker ook niet. Misschien kent u het wel van uw eigen school: 
er wordt een leuk en goed project opgezet met een culturele partner (bijna drie-
kwart van de samenwerkingsverbanden tussen scholen en culturele instellingen
vindt plaats op projectbasis). Er komen muziekdocenten de school binnen die 
de les overnemen. Groepsleerkrachten hebben vooral een ondersteunende rol: 
ze delen muziekinstrumenten uit of helpen bij praktische zaken zoals de bediening
van het digibord. Soms is zelfs die ondersteuning niet nodig en maken leer-
krachten zich uit de voeten om de volgende les voor te bereiden of om huiswerk
na te kijken. Het project wordt afgesloten met een mooi optreden van de leerlin-
gen en met hernieuwd enthousiasme voor muzieklessen bij het team. Voor even.



Want als de muziekdocenten hun instrumenten hebben ingepakt en de deur 
achter zich dicht hebben getrokken, blijven de groepsleerkrachten alleen achter.
Nauwelijks wijzer, omdat ze tijdens het project geen coaching of begeleiding 
hebben gekregen en zich nog steeds (of misschien wel: steeds meer) incompetent
voelen de lessen zelf te geven. 
Veel van wat scholen aan cultuureducatie doen, is tijdelijk. Terwijl scholen eigen-
lijk een broertje dood hebben aan korte projecten zonder vervolg. En we weten
dat het bij kinderen veel beter beklijft wanneer het onderwijs in een breder kader
past en niet slechts een activiteit is die van langszij komt. 
Als we allemaal voelen dat het beter kan, waarom zorgen we er dan niet gewoon
voor dat de kwaliteit van het muziekonderwijs omhoog gaat?

‘Ik zou wel willen, maar…’
Het antwoord is ook hier weer afhankelijk van aan wie u de vraag stelt. De school-
bestuurder zal zeggen: ‘Ik zou wel willen dat we beter muziekonderwijs konden
geven, maar we hebben er het geld niet voor’. 
De schooldirecteur zal inbrengen dat muziekeducatie geen prioriteit heeft: 
‘De inspectie vraagt naar de resultaten van taal en rekenen, de rest is bijzaak’. 
De groepsleerkracht zal zeggen dat hij ook wel ziet dat het beter moet, maar 
dat hij de vaardigheden en kwaliteiten niet in huis heeft. 
Al deze antwoorden zijn legitiem: het onderwijs kampt met financiële tekorten, 
er wordt vanuit het Rijk gehamerd op citoscores en taal- en rekentoetsen en ga er
maar eens aanstaan voor de klas een lied in te zetten als je nauwelijks hebt geleerd
hoe je moet zingen. Maar waar we voor moeten waken is dat het een soort mantra
wordt. Een vrijbrief om het lastige onderwerp van muziekeducatie te laten rusten
– al onze overtuigingen over het nut ervan ten spijt – en generaties kinderen af 
te blijven leveren die zich niet volledig hebben kunnen ontwikkelen. 
Wat als we zouden stoppen met bezwaren opperen en zouden kijken naar de 
mogelijkheden? 

‘…we hebben er het geld niet voor’
Cultuureducatie kost geld. Net als alle andere vakken overigens. Maar omdat er
vaak hulp moet worden ingeroepen om de lessen te kunnen geven, valt het bij 
cultuureducatie vaak extra op. Daarom geeft het Rijk om te beginnen elke school
11,50 euro per leerling om te besteden aan de invulling van het vak kunstzinnige
oriëntatie. Het geld zit in de Prestatiebox Primair Onderwijs. Het risico bestaat
dat het verdwijnt richting andere noodlijdende en urgente posten (het voorbeeld
van het lekkende dak wordt vaak genoemd in dit verband). Het schoolbestuur 
beslist hierover, maar let op: het is een keuze. Het bestuur kan er nadrukkelijk ook
voor kiezen het geld wél voor cultuureducatie te reserveren. Voor het onderwijs
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klinkt die 11,50 euro misschien als een luttel bedrag, maar in de culturele sector
kom je er een eind mee. In ieder geval wel waar het gaat om de samenwerking 
met culturele instellingen. Zeker wanneer het gemeentelijk beleid een handje
meehelpt. Zoals in Amsterdam, waar scholen via het Basispakket Kunst- en 
Cultuureducatie gebruik kunnen maken van extra faciliteiten, waarbij het streven
is dat scholen twee à drie uur per week besteden aan cultuureducatie. Aan scholen
wordt gevraagd om minimaal twee leerlijnen uit te voeren in autonome of 
vakoverstijgende disciplines. Tevens hebben alle Amsterdamse leerlingen in het
primair onderwijs per schooljaar circa twintig euro aan vouchergelden te besteden
en is er tien uur gratis coaching voor muziek en dertien uur gratis muziekles voor
alle groepen. De gemeente biedt scholen ook gratis vervoer met de Cultuurbus
naar Amsterdamse culturele instellingen. Expertisecentrum Mocca begeleidt en
ondersteunt scholen en coördineert de invoer van het Basispakket Kunst- en 
Cultuureducatie en het vervoer met de Cultuurbus.

Wil een bestuur (ook) de groepsleerkrachten beter inzetten, dan vraagt dat om
bijscholing. En dat is kostbaar. Dat beseft het Rijk ook. Daarom is het landelijke
programma Cultuureducatie met Kwaliteit ontstaan: binnen dit programma 
kunnen scholen en instellingen samen een doorlopende leerlijn ontwikkelen,
waarbij extra middelen zijn vrijgemaakt voor de deskundigheidsbevordering 
van diegenen die de lessen geven. Toegegeven, dit zijn tijdelijke middelen, maar
wanneer een school deze op de juiste manier inzet, is het effect van de bijscholing

Zingen en Swingen op Basisschool De Tamboerijn.
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van het team nog jaren en jaren merkbaar. Een bestuur zou kunnen inbrengen 
dat het geen tijd heeft en geen know how om een aanvraag te schrijven om in 
aanmerking te komen voor deze middelen. Ook daar is over nagedacht: in elke
provincie en in alle grotere steden zijn instellingen die de school daarbij kunnen
helpen. Zij kennen de regelingen en mogelijkheden op hun duimpje. Soms is 
de muzikale toekomst van een school maar één telefoontje verwijderd.

‘…cultuureducatie heeft geen prioriteit’
Cultuureducatie is verplicht.3 Misschien zou het helpen wanneer de inspectie
beter zou controleren of de kerndoelen behaald worden, maar feitelijk is dat niet
relevant. Het is een beetje zoals wanneer je een treinkaartje gekocht hebt en er
geen conducteur langskomt: je baalt dat je goede gedrag niet wordt gezien en 
beloond, maar je weet dat de trein niet zou kunnen rijden als niemand een kaartje
kocht. Het is terecht dat minister Bussemaker overlegt met de Inspectie hoe het
toezicht op de uitvoering van cultuureducatie kan worden verbeterd. Zodat 
gesignaleerd wordt wanneer het goed gebeurt en wanneer het beter kan. 
Bovendien is het van belang dat de Inspectie overtuigd raakt van het feit dat het
niet per se effectief is om bij scholen met het predicaat ‘zwak’ de tijd voor taal en
rekenen op te schroeven ten nadele van vakken als cultuureducatie. Maar in de
tussentijd doet een school er goed aan zich te realiseren dat hij aan zijn wettelijke
taken moet voldoen en dat er dus tijd moet worden ingeruimd voor kunst en 
cultuur.

En nu we toch eerlijk zijn: is erkenning door ouders en kinderen niet veel belang-
rijker dan erkenning door een inspectie? Iedere schooldirecteur die zijn deuren
opende voor muziekonderwijs zal het beamen: het kostte veel tijd en moeite, 
iedereen heeft er hard voor moeten werken, het team heeft met enige regelmaat
de moed opnieuw bij elkaar moeten rapen, maar het resultaat mag er zijn. Het 
klimaat in de school is verbeterd, de kinderen komen met plezier naar de lessen 
en de plek van de school in de wijk is bestendigd. Deze scholen gebruiken hun
inzet op muziekeducatie om zich te profileren: gelukkige, musicerende kinderen
zijn prachtige PR voor een school. Bij gebrek aan harde bewijzen dat cultuur-
educatie een direct effect heeft op de hoogte van de citoscores, zullen we het
moeten doen met deze zachte effecten. Ze zijn het levende bewijs dat het loont
om van cultuureducatie een prioriteit te maken. Als het dan toch moet, dan 
toch beter goed?  

‘…ik kan geen muziekles geven’
Hierop is het antwoord veel te lang geweest: dan doe je het toch niet? Onder 
het mom van ‘de leerkrachten voelen zich onzeker’ werden vakdocenten en 

25



muziekdocenten de school ingehaald. De vakdocenten gaven de lessen vaak 
geheel zelfstandig. Bij de muziekdocent was het vaak de groepsleerkracht die 
de muziekdocent begeleidde en niet andersom. Omdat muziekdocenten vaak 
de pedagogisch-didactische competenties missen die nodig zijn voor klassen-
management en groepsinstructie, had de groepsleerkracht vooral de rol van 
politieagent. Zowel bij de inzet van de vakdocent als van de muziekdocent was
dus weinig ruimte voor het ontwikkelen van muzikale vaardigheden bij de 
groepsleerkracht. 

De laatste jaren verdwenen de vakdocent en de muziekdocent door bezuinigingen
en het verleggen van prioriteiten steeds meer uit de scholen. De verplichting om
aan cultuureducatie te doen verdween echter niet. Het gevolg: de groepsleer-
krachten van nu worden geacht goede muzieklessen te geven, maar voelen zich
daar niet toe in staat. Logisch. Het is dan ook niet realistisch van hen te verwach-
ten dat zij lessen geven zoals de vakdocent of de muziekdocent dat deed. Maar
laten we kijken wat wel kan. Er zijn prachtige laagdrempelige programma’s waar-
bij groepsleerkrachten leren zingen met de klas of met slaginstrumenten en body-
clapping muziek leren maken. Wil je meer, dan vul je dat aan met kennis en kunde
van buiten. Als je vervolgens een goede vorm van co-teaching ontwikkelt, waarbij
zowel de muziekdocent als de groepsleerkracht van elkaar leren, dan zet je een
beweging in gang die alleen maar kan leiden tot meer kwaliteit. En tot een hoop
plezier. 

Gewoon doen
We hebben elkaar veel te lang bevestigd in de aanname dat muzieklessen op
school alleen dan gegeven kunnen worden wanneer er een leuk gesubsidieerd
project voorbij komt dat in te passen valt in het rooster. Toegegeven, daardoor
zijn er prachtige projecten ontstaan. Maar het is nog veel te incidenteel. En ook 
te lokaal. ‘Dat is niet eerlijk’, zouden mijn kinderen zeggen. En gelijk hebben ze:
want het is niet eerlijk wanneer kinderen in plaats X wél muziek kunnen maken,
maar kinderen in plaats Y niet. Elke school is verantwoordelijk voor zijn onderwijs-
kwaliteit. Laten we er dus niet langer over praten en fronsen, maar laten we het
gewoon doen. Het kan. Omdat we het willen.  

1 Tamara van Schilt-Mol et al (2011). Muziek telt! Over muziekeducatie in het basisonderwijs
2 Mark Mieras (2010). Wat muziek doet met kinderhersenen.
3 De kerndoelen, 54, 55 en 56 hebben betrekking op kunstzinnige oriëntatie:

54. 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. 
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
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Als je kiest voor instrumentaal muziekonderwijs in je 
curriculum wordt het een succes als je er als school actief bij
betrokken bent. Zowel bij de samenwerking met de muziek-
docenten en de dirigent als de inhoudelijke vormgeving van
het curriculum. Dit komt duidelijk naar voren in het gesprek
met Froukje de Visser. In het artikel van Nelly van der Geest
over vormen van samenwerking tussen kunstinstelling 
en school wordt hier nog dieper op in gegaan. De kracht 

van samen creëren en elkaar versterken wordt in het 
portret van leerkracht Lorraine van Nieuwkerk helemaal

duidelijk. 
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Leerorkest 
Basisschool De Punt.



In gesprek met Froukje de Visser, adjunct-directeur van IKC NoordRijk

De haren overeind, vijf kleuters om zich heen en iedereen die langs komt, groetend.
Ze kijkt scherp om zich heen om de ouders van de kleuters te spotten en heeft 
ondertussen nog oog voor alles wat er gebeurt op het schoolplein. Froukje de 
Visser, schoolleider midden tussen ‘haar’ leerlingen. Ze kent iedereen bij naam,
kijkt en vraagt hoe de dag was, en hoe het met oma is en of het zusje nog ziek is. 
‘Ik geloof echt in het dingen samen doen, een relatie aangaan met de ander, hoe eng 
dat soms ook is. De docent doet ertoe!’  De school staat in een gloednieuwe wijk die
op de TomTom nog niet te vinden is. Het zand vliegt je om de oren. ‘Een wijk als
deze moet nog groeien. De mensen moeten nog meer oog voor elkaar krijgen. Dat
draagt bij aan de sfeer.’ Froukje is een onderwijsmens in hart en nieren. Na twee
weken in de kleuterklas wist ze als vierjarige al dat ze zelf ook kleuterjuf wilde 
worden. En zo geschiedde. Ze deed de KLOS, later de PA. Werd remedial teacher
en rolde het schoolleiderschap in. Steeds vanuit een grote bevlogenheid om samen
met leerlingen en docenten onderwijs te maken. Juist in het contact met kinderen
ontstaan prachtige inzichten. ‘Vraag ze vooral wat ze ervan vinden. Wat een 
prachtige ideeën hebben ze dan! Wij kunnen een heleboel leren van kinderen.’

Zo moet het!
De kracht van het Leerorkest werd Froukje volstrekt duidelijk tijdens een van 
de eerste concerten die ze meemaakte waar groep 5 en 6 zich lieten horen. Ze wist
meteen: zo moet het! Kinderen die vol trots met hun instrument met andere kinderen
samen zijn. Ouders, opa’s en oma’s die voor het eerst hun (klein)kind met een viool
of een contrabas zien. ‘En het klinkt! Ik vind het echt enig!’  Froukje is trots op haar
school, trots op haar kinderen en trots op wat het Leerorkest al bereikt heeft. 
Ze droomt ervan dat meer kinderen aandacht hebben voor muziek. Dat ze er mee
uit de voeten kunnen. Dat muziek ook een plek in het leven van ‘haar’ kinderen
krijgt. Voor Froukje is het glas altijd half vol. Ze geniet van het leven, van haar
werk. Elke dag ziet ze als een nieuwe positieve uitdaging. De blijdschap en trots 
die ze bij haar kinderen ziet als ze muziek maken in het Leerorkest maken haar dag 
helemaal compleet.  
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De vonk
Co-creatie van, voor, door directeuren
Nelly van der Geest
Leider van het team van Creatief Vermogen Utrecht (HKU)

De vonk tussen kind en muziek
Afife speelt trompet in de MuziekRoute. Het leukste van trompet spelen vindt ze
om zelf ‘een muziek te maken. Want dan weet je hoe je het anders wil en dan maak
je er nieuwe noten in’.1 Sommige van haar nieuwe noten gaan door een vierhonderd
koppig kinderorkest in Tivoli-Vredenburg gespeeld worden. Ze heeft het de
meester gevraagd. Daarmee geeft Afife een recept voor co-creatie: je weet hoe 
je het anders wilt, stopt er nieuwe noten in en stapt naar voren om met de 
samenwerkingspartners jouw muziek te laten klinken. Zo eenvoudig als het 
klinkt, zo complex kan samenwerken zijn. 
Aan de basis van muziekprojecten als het Leerorkest in Amsterdam en de rest van
Nederland, de MuziekRoute in Utrecht, de Rijdende Popschool in Groningen en
vele andere mooie initiatieven ligt een duurzame samenwerking tussen scholen en
culturele instellingen. Samenwerken gaat hier niet meer om het regelen dat de

MuziekRoute
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musici met kinderen in de klas muziek kunnen maken. Duurzame samenwerking
vraagt een omslag van een school die een aanbod van cultuureducatie ontvangt,
naar een school die zich actief bemoeit met de ontwikkeling van dat culturele 
aanbod. Idealiter zou een school zich tot een ‘co-creërende’ partner van de 
experts uit de culturele instellingen moeten ontpoppen. 
Een mooie ambitie, maar een hoofdpijndossier voor veel schooldirecteuren. Hoe
maak je je deze nieuwe ambitie eigen en hoe maak je hem passend voor je school?
En hoe faciliteer je leerkrachten om nieuwe noten te kraken, naast al die andere
prioriteiten? Kortom: hoe laat je co-creatie ontstaan bij je leerkrachten en welke
plek neemt cultuuronderwijs in dat geval in het leerplan van de school in? 

Afnemen, vragen of co-creëren
Samenwerken met cultuurpartners wordt als middel ingezet om vernieuwing in
het basisonderwijs te bereiken. We leven in de tijd van 21st Century Skills en 
volgens het hoofdlijnadvies van platformonderwijs 2032 wordt onderwijs relevant
als het leerlingen prikkelt om ‘hun capaciteiten niet alleen cognitief in te zetten,
maar ook creatief en fysiek’.2 Een model van Cas Himmelreich3 (figuur 1, pagina
32) is een handvat om inzichtelijk te maken welke rollen samenwerkende scholen
kunnen ambiëren en wat dat betekent voor de plek van cultuur in het leerplan.
Himmelreich maakt onderscheid tussen ad hoc en planmatige samenwerking 
tussen cultuurinstellingen en scholen. Hij ziet daarbij drie manieren waarop de
scholen hun samenwerking met een culturele instelling kunnen invullen: een
school die aanbod afneemt, een vragende school die zelf geen bijdrage levert aan
het ontwerp en uitvoering van het aanbod en een co-creërende school die actief
inhoudelijk betrokken is. Hieronder zal ik ingaan op deze verschillende posities 
en wat het betekent voor de rol die muziek speelt in het leerplan. Hierbij richt ik
me op de planmatige samenwerking, want bij Leerorkest zijn er meerjarige 
afspraken over investering in muziekonderwijs. De omslag van een vragende
school naar co-creërende school lijkt moeizamer te gaan. 

Weten hoe je het anders wil
De transitie van aanbodgericht werken naar co-creatie komt voort uit een andere
opvatting over de rol van het cultuuronderwijs en een andere opvatting over 
muziek maken. IJdens en Van Hoorn wijzen erop dat tot 2012 de belangrijkste
doelstelling van het cultuuronderwijs cultuurparticipatie is: dus gericht op de 
culturele sector zelf en op het vermogen kunst en cultuur te kunnen consumeren.4

Dit werd perfect gefaciliteerd door muziekscholen of educatieve diensten van 
orkesten en muziekpodia. Zij leverden de experts en de te bezoeken concerten.
Als school hoefde je slechts een plek in je rooster in te ruimen en wat ouders of
een bus te organiseren om met de kinderen op stap te gaan en je had je culturele
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participatiedoelstelling in huis. De school kon zich beperken tot de rol van afne-
mer. Cultuur werd onderwezen om te kunnen participeren. In het leerplan was 
cultuur een zelfstandig vakgebied, uitgevoerd door externe experts. 

Sinds 2013 treedt er een verschuiving op in de functie van cultuuronderwijs. 
Het beweegt zich naar het centrum van het leerplan van het primair onderwijs.
Cultuuronderwijs wordt gezien als onderdeel van een bredere vorming van de
leerling, waarbij eigen talent en creativiteit als aspect van de eenentwintigste- 
eeuwse vaardigheden meer op de voorgrond schuift. Muziekonderwijs wordt niet
meer alleen aangeboden omwille van het muziek maken zelf of om ervan te leren
genieten. De leerling moet de kans krijgen eigen muzikaliteit te leren kennen en
via muzikaliteit een meer creatieve werknemer en burger van de toekomst te 
worden. De motivatie hierachter is dat de beroepen van de toekomst nu nog 
niet bestaan en dat de werknemer en burger van de toekomst zijn eigen pad zal
moeten kunnen kiezen en vormgeven. De verwachting is dat mensen tijdens hun
leven flexibel zullen moeten reageren op veranderingen en vaker individuele 
keuzes zullen maken in wat voor hen betekenisvol is. Daarvoor is zelfreflectie 
op wie je bent en wat jou inspireert essentieel. Met deze opvatting wordt creati-
viteit, onder andere te leren door cultuuractiviteiten, een houding en vaardigheid
die ook buiten de culturele sector bruikbaar is. In plaats van ‘extra’ komt muziek 
in het hart van het schoolleerplan te staan. Dat stelt eisen aan de inhoud van het
muziekonderwijs en aan een interactie tussen school en culturele partner. 

Figuur 1–
Horizontaal: tijdslijn
Verticaal: manier waarop 
cultuuraanbieder werkt.
(Cas Himmelreich)
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In de overgang van afnemende school naar co-creërende school schetst Himmel-
reich de vragende school: een school die planmatig samenwerkt met een culturele
partner, maar de lessen niet mee ontwerpt of uitvoert. Vaak wordt aan de cultu-
rele partner gevraagd muziekonderwijs thematisch te verbinden aan wat belang-
rijk is op die school. Het aanbod wordt meer op maat. Zo is in de MuziekRoute
sprake van vragende scholen. De scholen van De Brede School Overvecht zijn
Vreedzame Scholen en gebruiken deze methodiek in hun onderwijs. Op verzoek
van de scholen werken alle muziekdocenten met deze aanpak. De scholen binnen
de MuziekRoute hebben echter niet de ambitie de creativiteit van kinderen 
buiten de muziekles aan te wakkeren. Dat kan een mooi neveneffect zijn, maar 
cultuurparticipatie is het primaire doel. 

Als scholen zich als vragende scholen opstellen is er sprake van een ambivalente
tussenpositie die groeikansen biedt om muziek op een organische manier in 
het hart van het leerplan te brengen, maar deze positie kan leiden tot verschil 
van verwachtingen tussen culturele partner en schoolpartner. 
Veel scholen, onder andere binnen het Leerorkest, lijken met de drie posities: 
afnemende school, vragende school en co-creërende school, te worstelen. 
Hoe wordt je van een afnemende of vragende school een co-creërende school? 
Dit is het gebied waar je als schooldirecteur het voortouw kan nemen.

Nieuwe Noten
Ook voor muziekaanbieders vraagt muziek in het hart van het leerplan nieuwe
competenties. Het doel van muziek is verbreed van kennismaken met bestaande
muzikale genres naar het leren kennen van de eigen individuele muzikaliteit. 
Eigen muzikaliteit is per definitie genrevrij en kan ook in digitale vorm bestaan. 
Is Rap immers niet even muzikaal als Klassiek? Dat is al een pittige uitdaging 
voor de hedendaagse muzikant in de klas. Daarbovenop komt dan nog de kans 
om muziek als vehikel voor de creatieve vorming van de leerling in te zetten. 
Zo’n dubbele omslag vergt samen optrekken. Het koppelen van het leren kennen
van de individuele muzikaliteit aan het aanwakkeren van persoonlijke creativiteit,
vraagt een ander palet van onderwijsactiviteiten. Het vraagt om het herhalen van
creatieve aanpakken, het vraagt om muziek ook buiten de muziekles, het vraagt
om het opnieuw gebruiken van bijvoorbeeld rekencreativiteit in muziek. Het gaat
niet meer uitsluitend om het aanbieden van ervaringen. Creativiteit wordt een
‘leer’onderwerp. Muzikanten hebben daarvoor een bevlogen compagnon met 
onderwijskundige en pedagogische vermogens nodig. De bal ligt bij diegenen 
die in het primair onderwijs centrale spelers zijn: de groepsleerkrachten. Om 
de omslag naar deze rol van muziekonderwijs te maken, hebben we co-creatie 
tussen leerkracht en musicus nodig: de vlam moet in de pan. 
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Een co-creërende directeur? 
De omslag van cultuur als extra naar cultuur in het hart van het leerproces is vaak
impliciet. Verwachtingen over samenwerking gaan daardoor schuren, temeer 
daar onderwijs en cultuur elk een eigen organisatiecultuur hebben. Dan komt het
erop aan dat je als schooldirecteur de overgang weet te markeren en te coachen.
Dat gaat verder dan aanwezig zijn bij het kerstoptreden en een YouTube filmpje
op de schoolsite. Dan komt het erop aan als leider te laten zien wat deze rol van
cultuur in de school vraagt. Je kunt – Afife indachtig – het voortouw pakken om
een gezamenlijke, maar nieuwe muziek tot klinken te brengen. 

‘Hoe doe jij dat?’, vroeg ik een van de schooldirecteuren uit het netwerk Creatief
Vermogen Utrecht. Eerder was zij het aanspreekpunt geweest voor het creatief
partnerschap, maar na een jaar had ze het binnen school overgedragen. ‘Ik heb 
gekeken wie echt geraakt is door wat er gebeurt in het partnerschap. Ik heb haar
tijd gegeven om een aanpak en werkplan te ontwikkelen. Ik heb haar ook een
scholingsbudget en invloed op inhoud van onze scholingen gegeven. Ik werk 
resultaatgericht: bespreek de jaardoelstelling en laat het aan haar over een plan 
te ontwikkelen waarbij zij de andere leerkrachten betrekt. 
Een mooi moment in haar aanpak – samen met de culturele partner – was, toen 
we met ons allen het museum zijn ingegaan. Iedere leerkracht koos een schilderij
uit het museum en vertelde wat dat voor hem of haar betekende. We gingen het
gesprek aan over of je jezelf als creatief zag en wat je weerhield om jezelf zo te
noemen. Dat veranderde ons idee dat je alleen maar creatief bent, als je kunst-
vakken gebruikt. Eén van ons voelde zich absoluut niet creatief, maar bleek toen
we erop ingingen sterk in creatief denken. Dat is hij nu meer gaan inzetten in 
zijn klas. De intimiteit van dat gesprek heeft veel betekend voor ons als team. 
De educatiemedewerkster van het museum werd door dat gesprek teamgenoot.
Creativiteit in je school betekent voor mij dat je leerkrachten aanmoedigt zich 
te blijven ontwikkelen.’

Het buiten je eigen organisatie durven denken, vormt de kracht van co-creatie. 
Bij duurzame samenwerking ga je een school-overstijgend groeiproces aan. 
De zoektocht naar het gemeenschappelijk verhaal maakt het mogelijk dat beide
organisaties een meerwaarde voor elkaar gaan vormen. Een andere schooldirec-
teur formuleerde het zo: ‘Wij werken meestal met mensen uit het onderwijs, 
je begrijpt elkaar en morrelt niet aan elkaars waarheden. Sinds ik in Creatief 
Vermogen intensief met mijn partner en het netwerk werk, zie ik opeens allerlei
kansen, hoor ik nieuwe kennis en aanpakken. Ik word verrast en ben meteen aan
de slag gegaan om een portfolio te ontwikkelen dat het gesprek van het kind met
zijn eigen kunstwerken stimuleert. Wij van het onderwijs weten over reflectie,



35

maar de culturele partner daagt ons uit de vragen open en vanuit verbeeldings-
kracht te stellen’. 

Expertise en co-creatie
Een veel voorkomend misverstand over co-creatie is dat er geen experts meer 
gewenst zouden zijn. Het doel van co-creatie zou zijn dat de leerkracht op termijn
alle kunstvakken zelf kan gaan geven. Zeker op muziekgebied zien veel leerkrachten
dat niet zitten, evenmin als de muzikanten. De rollen in een co-creatieproces zijn
slecht uitgewerkt. 

In een ideaal co-creatieproces zorgt de leerkracht voor verbinding van het 
muzikale met alle talenten die de leerling in de school ontwikkelt. De muzikant
zorgt voor de verdiepende uitdagingen op muziekgebied en biedt een meer 
informele leeromgeving. Een creatief proces heeft oog voor toeval, voor wat 
onverwachts is en stelt het oordeel en ordenen uit. Het gaat om uitdagende 
opdrachten, waarop je heel verschillend kan ingaan en die niet tot één goed 
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product leiden, zoals de nieuwe noten van Afife. Daar wijkt een creatief proces
fundamenteel af van de veelal stapsgewijze didactiek van andere leerprocessen.
De muzikant kan helpen meer variatie in leeromgevingen te ontwikkelen door zijn
of haar manier van werken in de klas. Maar ook door de leerkracht te bemoedigen
meer variatie in leerprocessen te gaan benutten. Omgekeerd kan de muzikant 
van de groepsleerkracht leren hoe je de dynamiek van een klas tot klinken brengt.

De vonk aanblazen
Co-creatie kan de mooiste smaken van onderwijs en cultuur doen versmelten. 
Het zou toch mooi zijn als niet alleen de leerlingen zich binnen school ontwikke-
len, maar de leerkrachten dat ook blijven doen. Wat kan je als directeur van een
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school doen om je team uit te nodigen om co-creatie met de culturele partner 
aan te gaan?
Allereerst is het belangrijk de omslag van cultuur als extra naar cultuur in het 
hart van het onderwijs te markeren. Dat markeren vraagt erom een ritueel, 
een moment te creëren waarbij de betrokkenen voelen dat de aanpak van het 
onderwijs verandert en wat zij aan die verandering bijdragen. In het voorbeeld
hierboven werkte het museumgesprek over ieders eigen creativiteit als zo’n 
moment. Markeren veronderstelt ook dat je weet waar je vandaan komt. Hoe
maken jullie de stap van afnemende of vragende school naar co-creërende school?
Dan is het belangrijk zichtbaar te maken wat die omslag betekent. Dat kun je doen
door voorbeeldgedrag: stel je lerend op en neem deel aan de collectieve sessies,
bijvoorbeeld door zelf mee te spelen als er instrumentlessen zijn.

Draag er zorg voor dat degene die de samenwerking naar het schoolteam vertaalt,
het team met gezag én middelen kan leiden. Investeer in de creativiteit van je
leerkrachten. Bekrachtig degene die het project gaat trekken. 

Creativiteit vraagt een dynamische aanpak. Je weet de richting, maar het stappen-
plan wordt steeds weer bijgesteld. Vier de vorderingen van de kinderen én van de
leerkrachten. Daarmee worden de stappen voor het team tastbaar én inspirerend. 

Hou tijdens het co-creatie proces de vijf verschillende niveaus van samenwerking
in de gaten. Goede samenwerking is mensenwerk, maar dat alleen is niet genoeg.
Vergeet niet met elkaar aan het overstijgende verhaal te werken, elkaars verschil-
lende belangen te respecteren, taken goed te verdelen en de pieken en hobbels
in het groeiproces tot inzet te maken.5

Co-creatie verbindt proces en taak in een gezamenlijk leerproces. 

En tenslotte: benader co-creëren als muziek. Improviseer met de verschillende
rollen en ga op zoek naar rasa, het ongrijpbare extra, dat muziek tot een van de
mooiste leerervaringen van het onderwijs kan maken. 

1 Creatief vermogen Utrecht, De MuziekRoute Bredeschool Overvecht 
www.youtube.com/watch?v=8Nv8b0m1Z-s.

2 Platformonderwijs 2032, hoofdlijnadvies, een voorstel, pag. 4.
3 Werkzaam bij Kaap C, Advies Cultuuronderwijs.
4 IJdens, T en Van Hoorn, M, Kunst van het sturen, Cultuureducatiebeleid 1985-

2013, in Jaarboek Actieve Kunsteducatie, Uitgave LKCA, Utrecht, 2014, pag. 55
5 Van der Geest, N, Creatief partnerschap, evenwicht tussen creativiteit en samen-

werking, Uitgave IF&TB, Amsterdam 2014, pag. 144.



In gesprek met Lorraine van Nieuwkerk, 
leerkracht van groep 7 van basisschool ‘t Koggeschip

Bruisend praat ze. Vol enthousiasme en energie. Lorraine van Nieuwkerk is al
achttien jaar leerkracht bij ‘t Koggeschip. Nu in groep 7. Ze voelt zich thuis 
op school. De kinderen maken dat ze zich thuis voelt. Met een ontroerende 
eerlijkheid geven ze haar terug waar het over gaat in het leven. Wie wil nu niet
begroet worden met de tekst ‘juf, ik word blij van binnen als ik je zie’? Ze vindt 
de vele culturen in haar school boeiend. De manier waarop de kinderen open zijn
over hun geloof en de gebruiken uit hun cultuur en zich zo verbinden aan elkaar.
De spontaniteit waarmee ze elkaar en de juf feedback geven. Ze wordt er heel 
blij van. 
Daar gaat misschien het onderwijs wel over: elkaar verhalen vertellen en aan-
dachtig en zonder oordeel naar elkaar kunnen luisteren. Lorraine vertelt ook
graag verhalen aan haar leerlingen. Over bijvoorbeeld haar eigen gezin. Samen
verhalen delen: een machtige manier om culturen met elkaar te verbinden.

Daar gaat het ook over in de muziek. Vol bewondering schetst Lorraine het beeld
van één van de muziekdocenten van het Leerorkest. Hoe deze docent de kinderen
om haar vinger wond door ze mee te nemen in het verhaal van muziek en ze te
vragen naar wat ze hoorden en voelden. Ze mee te nemen in de magie van haar 
instrument. Met zoveel spontaniteit, lef en professionele muzikaliteit dat de 
kinderen niets anders wilden dan mee met de muziek. De perfecte muziekdocent
voor ‘haar’ kinderen: vol humor, enthousiasme en ‘in verbinding’.

Verborgen muzikale talenten
Juist voor deze kinderen is het Leerorkest zo belangrijk. De afgelopen jaren heeft
ze verborgen muzikale talenten ontdekt. Kinderen die anders nooit in aanraking
waren gekomen met muziek en zeker niet met muziekinstrumenten. Die vaardig
bleken, aanleg hadden om prachtig te leren spelen. Daarmee is het Leerorkest
echt een cadeautje voor de school. Want die kwaliteit zegt Lorraine als leerkracht
zelf niet te hebben. Ze houdt van muziek, ze speelde dwarsfluit en heeft nu 
gitaarles. Voor zichzelf, omdat het haar zo blij maakt. Maar ook voor de klas: dan

‘Juf, ik word blij 
als ik je zie!’
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kunnen ze nog meer samen muziek maken! Hoe gaaf zou dat zijn? Muziek troost
namelijk, ontroert en maakt je blij of verdrietig. En muziek verbindt. 

Daarom is Lorraine bij zoveel mogelijk repetities van het Leerorkest aanwezig. 
En ze merkt dat dat belangrijk is. Zo ziet ze wat er met de kinderen gebeurt als 
ze samen muziek maken. Ze voelt dat ze grip krijgt op wat muziek doet met de
kinderen. Zo kan ze het ook weer mee terug nemen de klas in: dan hebben ze het
namelijk samen meegemaakt, zij mét de klas. Het zou prettig zijn als dat nog veel
meer zou kunnen. Als de muzieklessen van het Leerorkest een samenwerking zou-
den zijn tussen leerkrachten en muziekdocenten. Ieder met zijn eigen specifieke
kennis en talent. Lorraine begint al te stralen bij de gedachte. Dan zou er nog veel
meer kunnen gebeuren in de klas. Kleine en grotere muzikale momenten. 

Muziek doet ertoe
Ook Lorraine heeft soms last van het grote ‘moeten’ op school. Er moet zoveel!
Maar voor haar staat als een paal boven water dat muziek ertoe doet. Lorraine
leeft in het moment en geniet van de schittering in de ogen van haar klas. Ze
vindt het fantastisch dat het Leerorkest haar kinderen de kans geeft ‘eruit te
halen wat erin zit’. Dat door samen muziek te maken de kinderen de kans krijgen
om op een andere manier hun verhaal te vertellen, en zich zo met elkaar te 
verbinden vol respect en plezier. Het leven zonder muziek is saai. In muziek zit 
de kracht van leven: dát wil ze haar klas graag meegeven. 

In samen creëren en in samen muziek maken, zit de
kracht van het leven. Dat zijn de woorden van 
leerkracht Lorraine. Iets wat ze graag samen met 
Leerorkest aan haar klas meegeeft. Maar wat is dan die
kracht van het leven, wat doet muziek eigenlijk 
met onze kinderen? Hierover gaan de twee volgende
artikelen van Petra Hurks en Artur Jaschke, waarin 

de effecten op de ontwikkeling van het kind worden
beschreven en neurowetenschappelijk worden 

onderbouwd. 



Klein Leerorkest 
in Barcelona.
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De effecten van het beluisteren
of zelf maken van muziek op
het cognitief functioneren van
kinderen en volwassenen
Petra Hurks, neuropsycholoog Universiteit Maastricht

Muziek beïnvloedt ons leven (vrijwel) dagelijks. Zo kan muziek troost bieden of
zorgen voor verbintenissen tussen mensen, die bijvoorbeeld eenzelfde soort 
muziek mooi vinden. In dit artikel staat de volgende vraag centraal: kan muziek
ons vermogen tot denken, ofwel onze cognitieve functies, beïnvloeden? De term
‘cognitie’ wordt hierbij gedefinieerd als ‘een verzamelnaam voor denkfuncties,
die in samenspel met elkaar bepalen hoe goed men in staat is om de wereld om
zich heen te begrijpen en, indien gewenst, te manipuleren’ (Hurks, Hendriksen, 
& De Moor, 2015). Voorbeelden van deze denkfuncties zijn: het vermogen om 
informatie – zoals een route naar een locatie of een boodschappenlijstje – te 
kunnen onthouden en het vermogen om de aandacht te kunnen richten op 
relevante informatie en daarmee het vermogen om irrelevante informatie te 
negeren. In dit artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen het (passief) 
beluisteren van muziek en het (actief) bespelen van een instrument. De literatuur,
die in dit artikel wordt besproken, is bedoeld om de lezer een indruk te geven 
van het type onderzoek dat gedaan wordt op dit gebied. 

De effecten van een passieve muziekervaring
op ons denken
In 1993 publiceerden Rauscher, Shaw en Ky een onderzoek naar de effecten 
van het luisteren naar muziek op het cognitief functioneren. Zij lieten een groep
studenten tien minuten (passief) luisteren naar een sonate van Mozart. Daarna
vroegen zij deze studenten een test te maken waarmee de non-verbale redeneer-
vaardigheden van de studenten in kaart gebracht konden worden. De redeneer-
vaardigheden van de studenten waren direct na het beluisteren van de sonate 
van Mozart significant beter dan voorafgaand aan het beluisteren van het 
muziekstuk. Het tien minuten lang omringd zijn door stilte of het luisteren naar
relaxatie-instructies had een dergelijk effect niet. Het fenomeen, dat het beluis-
teren van muziek een positief effect kan hebben op de cognities, is inmiddels 
een aantal keren in onderzoek gerepliceerd (o.a. Aheadi, Dixon, & Glover, 2009;
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Hetland, 2000). Hoe verklaren we dit effect van het passief luisteren naar 
muziek? 
Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is het van belang te weten of
(a) het hier gaat om een generalistisch effect, dat altijd optreedt als iemand naar
muziek luistert en waarbij het niet uitmaakt of het om een sonate van Mozart
gaat of een willekeurig ander muziekstuk, of (b) dat het effect enkel optreedt 
tijdens of na het beluisteren van specifieke soorten van muziek, in dit geval na
het beluisteren van de sonate van Mozart. Het laatste blijkt het geval. Schellen-
berg, Nakata, Hunter en Tamoto (2007) vonden bijvoorbeeld dat het beluisteren
van een ‘up tempo’ muziekstuk van Mozart een positieve uitwerking had op het
cognitief functioneren (en meer specifiek op de visuele aandacht), terwijl een
‘rustigere’ compositie van Albinoni beluisteren deze uitwerking niet had. 
Thompson, Schellenberg en Husain (2001) vonden vergelijkbare resultaten, waar-
bij ‘hun’ proefpersonen relatief vaak aangaven ‘vrolijk’ te worden van het beluis-
teren van de compositie van Mozart, maar dat het gemoed niet veranderde
tijdens het beluisteren van de muziek van Albinoni. Sterker nog: het verschil in
effect dat het beluisteren van de twee muziekstukken op de prestaties  behaald
op de aandachtstaak heeft, lijkt enkel op te treden als er een verschil optreedt 
in hoe een persoon de twee muziekstukken ervaart (Schellenberg e.a., 2007). 

OpMaat Orkest Antwerpen.
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Als dit verschil in gevoel niet optreedt binnen een persoon, worden er geen 
verschillen geobserveerd in hoe de muziekcomposities de prestaties op de 
aandachtstaak beïnvloeden. Een dergelijk effect van het luisteren naar verschil-
lende soorten muziek op de cognitie werd ook gevonden bij kinderen (Mckelvie
& Low, 2002; Schellenberg en collega’s, 2007). 

Het lijkt er dan ook op dat het beluisteren van muziek een positief effect kan
hebben op de cognitieve functies van zowel kinderen als volwassenen, echter
met die kanttekening dat dit effect ten eerste vooral optreedt als het muziekstuk
een positief gevoel oproept bij de persoon. Dit sluit aan bij de wet van Yerkes en
Dodson die stelt dat er enkel een maximale prestatie op cognitieve tests behaald
kan worden als er een optimale gemoedstoestand of niveau van prikkeling bij 
de persoon in kwestie bereikt wordt. Onder- of overprikkeling leidt tot minder
goede prestaties op cognitieve tests. Factoren, zoals cafeïnegebruik, slaap-
gebrek, maar dus ook het beluisteren van specifieke soorten muziek, lijken 
invloed te hebben op de gemoedstoestand van een persoon en beïnvloeden 
daarmee ook de prestaties op tests die het cognitief functioneren meten. 
Een tweede kanttekening is dat het effect van het beluisteren van muziek op het
cognitief functioneren vooral gevonden is voor taken die een beroep doen op de
visuele, ruimtelijke functies en de visuele aandacht. Andere cognitieve functies
zijn nauwelijks onderzocht. 

Een derde kanttekening is dat deze studies kijken naar het cognitief functioneren
direct na het beluisteren van muziek, terwijl er mogelijk ook effecten optreden
tijdens het beluisteren van de muziek. Thompson, Schellenberg en Letnic (2012)
bestudeerden de effecten van het afspelen van muziek tijdens het lezen. Het
tempo (langzaam/snel) en de intensiteit (zacht/hard) van de muziek waar naar 
geluisterd werd, werd hierbij gemanipuleerd. Wat bleek? Het lezen werd alleen
slechter wanneer er op de achtergrond snelle, harde muziek klonk. 
Een vierde kanttekening is dat het effect van muziek op cognities aangetoond is
binnen verschillende (Westerse en niet-Westerse) culturen. Dit neemt niet weg
dat culturen ook van elkaar kunnen verschillen, bijvoorbeeld in de hoeveelheid
ervaring met en voorkeuren voor specifieke muziekstukken dan wel melodieën.
Mensen blijken beter in staat muziek die ze nog nooit gehoord hebben maar die
lijkt op andere muziekstukken uit hun eigen cultuur te onthouden dan nog niet
eerder gehoorde muziekstukken afkomstig uit een andere cultuur (Morrison, 
Demorest, en Stambaugh, 2008). 

Een vijfde kanttekening is dat de positieve effecten van het beluisteren van 
muziek op de cognities doorgaans verdwijnen binnen tien tot vijftien minuten 



na het eindigen van het muziekstuk. Het lijkt daarbij niet uit te maken of een 
individu eenmalig naar het muziekstuk heeft geluisterd of iedere dag. Dat is 
spijtig daar in bijvoorbeeld het onderwijs juist gezocht wordt naar methoden 
die langdurige effecten op de cognities bewerkstellingen. Het zou in deze 
context interessant zijn om te kijken wat het effect is als leerlingen dagelijks 
in de klas muziek aangeboden krijgen, terwijl zij bezig zijn met het leren. 
Het enige probleem daarbij is dat de muziekkeuze en/of het volume van afspelen
van de muziek niet bij iedere leerling eenzelfde gemoedstoestand oproept. 
In een dergelijk onderzoek zou men al bijvoorbeeld met koptelefoons en 
persoonlijke voorkeuren ten aanzien van muziek moeten gaan werken. 

De effecten van het actief zelf muziek
maken op ons denken
Naast het bestuderen van de effecten van het (passief) beluisteren van muziek 
op het cognitief functioneren, richten wetenschappers hun onderzoek op de 
zogenaamde ‘transfer’ effecten van het (actief) zelf bespelen van een muziek-
instrument. In deze context, wordt gesproken van ‘near transfer’ effecten, 
waarbij verondersteld wordt dat de kinderen door oefenen (alleen en/of in 
een groep) steeds bekwamer worden in het bespelen van het instrument en de
muziekwaarneming (een term die bijvoorbeeld verwijst naar het vermogen om 
te beoordelen of een opvolging van twee noten vals klinkt of niet). En ‘far 
transfer’ effecten, waarbij onderzocht wordt of het bespelen van een muziek-
instrument leidt tot een verbetering in cognitieve functies of academische 
vaardigheden (zoals het lezen). Het luisteren naar muziek dan wel het zelf 
bespelen van een muziekinstrument is een multi-sensorische motorische 
ervaring. We veronderstellen dat verschillende cognitieve functies – zoals de 
auditieve waarneming, aandacht, timing, het kunnen lezen (in dit geval) van 
een muziekschrift, geheugen en leren, fijne motoriek en het kunnen overbrengen
van emoties via muziek – aangeboord worden bij het beluisteren van een 
muziekstuk en/of bij het bespelen van een muziekinstrument  (Hurks, 
Schuurmans, & Conijn, 2014; Schlaug, Norton, Overy, & Winner, 2005; 
Watanabe, Yagishita, & Kikyo, 2007). 

Een groot aantal van al deze cognitieve functies worden verondersteld ook 
aangeboord te worden wanneer een individu leest of rekent. Deze overlap wijst
mogelijk op een link tussen muziek beluisteren of maken enerzijds en het lezen 
of rekenen anderzijds, een relatie die gemedieerd wordt door de onderliggende
cognitieve functies. Anvari, Trainor, Woodside en Levy (2002) vonden inderdaad
dat muziekwaarneming gemeten bij vier- en vijfjarigen voorspellend is voor de 
latere leesvaardigheden van kinderen, zelfs als er gecorrigeerd wordt voor 
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andere, in de literatuur beschreven, voorspellers van het lezen, zoals het fonolo-
gisch bewustzijn. Het lijkt derhalve dat muziekwaarneming een beroep doet 
op mechanismen – hoogstwaarschijnlijk de cognitieve functies auditieve waar-
neming, aandacht en timing – die ook betrokken zijn bij het lezen. In de rest van
dit artikel wordt ingegaan op de effecten van het bespelen van een instrument.
Echter, vooral wanneer iemand samen met anderen muziek maakt, kunnen deze
laatstgenoemde effecten niet los gezien worden van de effecten beschreven in
de paragrafen over het beluisteren van muziek. Bij samenspel is het namelijk 
essentieel om parallel aan het zelf bespelen van een instrument ook de muziek
van anderen te beluisteren.  

De vraag is of het herhaald bespelen van een instrument inderdaad leidt tot een
verbetering in cognitieve functies (Brandler & Rammsayer, 2003, Hetland, 2000,
Orsmond & Miller, 1999, Rauscher, 2002, Vaughn, 2000). Longitudinaal onder-
zoek laat zien dat het antwoord op deze vraag mogelijk ‘ja’ is, bij zowel groepen
kinderen als volwassenen (Hurks, Schuurmans, & Conijn, 2014, Schlaug e.a.,
2005; Zaff, Moore, Papillo, & Williams, 2003). Echter, de resultaten van studies
op dit gebied zijn niet eenduidig qua uitkomst. Een groot aantal studies laat een
positief effect van muziek zien op het gebied van de auditieve informatieverwer-
king, zoals het kunnen discrimineren tussen geluiden en de auditieve aandacht,
zowel bij kinderen als volwassenen (Amer, Kalender, Hasher en collega’s, 2013;
Magne, Schon, & Besson, 2006; Putkinen, Saarikivi, & Tervaniemi, 2013). 
Amer, Kalender, Hasher en collega’s (2013) vonden daarnaast bij personen (in 
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dit geval volwassenen) dat visueel korte termijn geheugen en cognitieve contro-
leprocessen, als flexibiliteit, beïnvloed worden door het bespelen van een 
muziekinstrument. Positieve veranderingen na muziekbeoefening op laatstge-
noemde cognitieve functies alsmede auditieve informatieverwerking (en meer
specifiek fonetische discriminatie) werden ook gevonden in een groep dove 
kinderen (Rochette, Moussard, & Bigand, 2014). Daarentegen zijn er ook studies
die geen tot slechts summier ‘far transfer’ effecten vonden van het bespelen 
van muziekinstrumenten bij bijvoorbeeld kinderen met ADHD (Maloy & Peterson,
2014) of kinderen met dyslexie (Cogo Moreira, Andriolo, Yazigi, Ploubidis, 
Brandão de Ávila, & Mari, 2012).

De studies op dit onderzoeksgebied zijn echter moeilijk onderling te vergelijken
daar ze sterk verschillen qua onderzoeksopzet – bijvoorbeeld qua cognitieve
functies die gemeten worden, tests die gebruikt worden, de leeftijd van de
proefpersonen en de steekproefgrootte. Meer onderzoek in deze is derhalve
nodig. Hoe lang (en daaraan gekoppeld de frequentie waarmee) een persoon een
muziekinstrument beoefent, lijkt eveneens een relevante factor in deze context.
Kraus, Slater, Thompson, Hornickel, Strait, Nicol en White-Schwoch (2014) 
vonden bijvoorbeeld dat kinderen, die twee jaar een muziekinstrument bespeeld
hadden, beter in staat bleken om klanken of lettergrepen te onderscheiden, 
een vaardigheid die sterk gekoppeld is aan het kunnen lezen en taalvaardig-
heden. Na een jaar training in het bespelen van een muziekinstrument waren
deze verschillen in klank- en lettergreepperceptie nog niet zichtbaar. 

Verder is het zo dat veel van deze studies de effecten van het bespelen van een
instrument baseren op een vergelijking tussen een groep mensen die een muziek-
instrument bespelen en een controlegroep, bestaande uit mensen die geen 
muziekinstrument bespelen, maar ook niets vervangends aangeboden krijgen.
Hierdoor is het mogelijk dat het effect veroorzaakt wordt door het deelnemen
aan een activiteit an sich (in een groep of alleen) en niet zo zeer door de speci-
fieke oefening van het bespelen van een instrument (Hurks, Schuurman, & Conijn,
2015; Schellenberg, 2006). Of dit inderdaad het geval is, is niet tot nauwelijks
onderzocht. Als er een vergelijking met een ander type activiteiten wordt 
gemaakt, dan is dat vaker met dramalessen als controle conditie. Dramalessen 
en het bespelen van een muziekinstrument doen allebei een beroep op het leren
door herhaling (of wel automatiseren), leren van nieuwe scripts en stukken, uiten
van emoties, etc. en hebben allebei een auditieve component (Hurks, Schuur-
mans, & Conijn, 2014). Schellenberg (2004) vond dat zesjarigen na één jaar 
muzieklessen beter presteerden op taken die redeneervaardigheden meten. 
Dit effect werd niet gevonden in de groep kinderen die dramalessen volgden.
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Daar tegenover staat dat de dramalessen een positieve uitwerking hadden op 
het sociaal functioneren van de kinderen – iets dat niet terug gevonden werd 
in de groep kinderen die muzieklessen had gevolgd. 

Roden, Kreutz en Bongard (2012) vonden vergelijkbare resultaten als Schellenberg
en collega’s (2004). Zij hebben in hun onderzoek kinderen in kleine groepjes 
muzieklessen aangeboden (45 minuten per bijeenkomst), waarbij de kinderen
een muziekinstrument naar keuze leerden bespelen. Ter vergelijking werden
twee controle condities geïntroduceerd: (1) een groep kinderen kreeg ‘science
lessen’, waarbij de nadruk onder meer lag op het mathematische  vlak (maar dan
anders dan in de reguliere lessen op school) en (2) een groep kinderen die geen
extra-curriculaire activiteiten aangeboden kregen. De onderzoekers vonden 
dat na een periode van achttien maanden de leerlingen die een muziekinstrument
bespeelden meer vooruitgingen op taken die een beroep deden op verbaal leren
dan de andere leerlingen. Er werden geen verschillen gevonden tussen de drie

Generale repetitie Leerorkest groep 5 Basisschool Samenspel.



groepen op het gebied van visueel leren. Tenslotte vonden Moreno, Bialystok,
Barac, Schellenberg, Cepeda en Chau (2011) bij kinderen een positief effect van
muzieklessen op verbale intelligentie taken, dat ze niet vonden na het volgen van
lessen over niet-verbale vormen van kunst (anders dan muzieklessen). 

Niet alle studies vonden echter een uniek effect van muzieklessen of het cogni-
tief functioneren: bijvoorbeeld Hurks, Schuurmans en Conijn (2014) vergeleken
een drietal, inhoudelijk uiteenlopende typen extra-curriculaire activiteiten met
elkaar, namelijk het leren bespelen van een instrument (muzieklessen), het leren
spreken van een vreemde taal en technieklessen. Daarnaast werd er een vierde
groep kinderen geïntroduceerd, die geen extra-curriculaire activiteiten aange-
boden kregen. De auteurs vonden dat het volgen van muzieklessen positieve 
effecten heeft (op het gebied van cognitieve flexibiliteit en de snelheid waarmee
complexe informatie verwerkt kan worden) ten opzichte van de controle groep
die geen andere extra-curriculaire activiteiten aangeboden kreeg. Maar dat 
dezelfde positieve effecten qua cognitieve functies gevonden werden wanneer
de proefpersonen een andere extra-curriculaire activiteit, zoals een taalcursus 
of een techniekcursus, volgden. Het is dan ook mogelijk dat de ‘far transfer’ effec-
ten variëren als een functie van het type extra-curriculaire activiteit dat gevolgd
wordt en/of de soort oefeningen die gedaan worden. Maar, zoals boven gemeld, 
wordt dit type onderzoek nog altijd zeer beperkt uitgevoerd. Meer kennis op 
dit terrein geeft inzicht in eventuele differentiële effecten van extra-curriculaire
activiteiten op het cognitief functioneren en sluit aan bij individuele, en de grote
variabiliteit in interesses van kinderen (Hurks, Schuurmans, & Conijn, 2014).

In het kader van het onderzoek naar de effecten van het beluisteren van muziek
werd al eerder gesproken over de effecten van muziek op de gemoedstoestand
van personen en dat de veranderingen in gemoedstoestand mogelijk zorgen voor
een verandering in prestaties op de cognitieve tests. Of het bespelen van een 
muziekinstrument direct de cognitieve prestaties verandert, of dat de relatie tus-
sen het bespelen van een muziekinstrument en cognitieve prestaties eveneens
gemedieerd wordt door veranderingen in de gemoedstoestand is onbekend.
Waarschijnlijk zijn beide scenario’s in deze van toepassing. Aanvullend kan 
gemeld worden dat er recent onderzoeken zijn gepubliceerd die kijken naar de
effecten van muziekbeoefening op het emotioneel en sociaal functioneren, 
wanneer de muziekbeoefening in een groepsverband plaatsvindt. Kirschner en
Tomasello (2010) vonden bijvoorbeeld dat als jonge kinderen samen muziek
maken dit een positieve uitwerking heeft op de kinderen qua het willen samen-
werken en het willen helpen van anderen. Rabinowitch, Cross, en Burnard (2012)
vonden daarnaast dat het in groepen volgen van muzieklessen zorgt voor meer
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emotionele empathie bij kinderen. Hallam (2010) liet echter zien dat deze posi-
tieve bevindingen van betrokkenheid alleen geobserveerd worden als de lessen
als aangenaam beoordeeld worden door de proefpersonen en hen voldoening
geven. Dit soort bevindingen heeft belangrijke implicaties voor bijvoorbeeld het
onderwijs. Het zou in deze context interessant zijn om te zien hoe de effecten 
van het in groepen bespelen van instrumenten zich verhouden tot het individueel
volgen van muzieklessen, dan wel het individueel bespelen van een instrument.

Verder rijst de vraag of deze bevindingen op sociaal en emotioneel gebied uniek
zijn voor muzieklessen die in een groep plaats vinden of dat het effect in deze
vooral veroorzaakt wordt doordat de proefpersonen in groepen moeten samen-
werken. Het eerder genoemde onderzoek van Hurks, Schuurman en Conijn (2014)
laat zien dat niet alleen muzieklessen maar ook taal- en technieklessen die in
groepen gegeven worden een positief effect hebben op het zelfvertrouwen 
(sociaal gezien) van kinderen. De kinderen voelden zich doorgaans minder 
angstig en meer geaccepteerd na deelname aan de lessen. Wanneer de onder-
zoekers specifiek vroegen naar de gevoelens van de kinderen in de klassen-
situatie, bleken vooral de kinderen die de technieklessen volgden zich in verloop
van tijd meer zelfverzekerd te zijn gaan voelen.

Samenvattend dient geconcludeerd te worden dat de effecten van muziek maken
dan wel beluisteren op de cognitieve functies veelbelovend zijn. Echter, meer 
onderzoek is nodig om te bepalen wat de reden is dat deze effecten optreden en
onder welke voorwaarden (zoals de leeftijd van de proefpersonen, frequentie 
van de lessen en variatie in muziekkeuze) deze effecten optreden. Daarnaast is 
het van belang om te bepalen wat de langetermijneffecten zijn van het bespelen
van een muziekinstrument. Eerder is gevonden dat het beluisteren van muziek
enkel tijdens het luisteren of in de eerste tien tot vijftien minuten na het beluis-
teren van het muziekstuk een positief effect heeft op het cognitief functioneren
en de gemoedstoestand van personen. De vraag is of het bespelen van een 
muziekinstrument langdurige(re) effecten bewerkstelligt en hoe deze effecten
dan verklaard kunnen worden. 
Maar ondanks deze kanttekeningen kan de aan het begin van dit artikel gestelde
vraag ‘kan muziek ons vermogen tot denken, ofwel onze cognitieve functies,
beïnvloeden?’ met een ‘ja’ beantwoord worden! Het merendeel van weten-
schappelijke studies laat zien dat het zelf maken van muziek en/of beluisteren
van specifieke soorten muziek van anderen een stimulerend effect heeft op
zowel de gemoedstoestand als een scala aan cognitieve functies bij kinderen 
en volwassenen. 
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Het voorgaande artikel bestond uit een literatuur-
overzicht van alle onderzoeken die zijn gedaan over 
de effecten van muziekbeoefening op de cognitieve 
ontwikkeling van het kind. In het volgende artikel 

van Artur Jaschke worden de effecten gevolgd die 
muziek maken heeft op de ontwikkeling van de 

kinderhersenen. 
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Muziek maakt 
van het brein 
een discotent!
Artur Jaschke
Neurowetenschapper en musicoloog

Muziek stilt onze honger en dorst niet en toch kunnen de meeste mensen niet
zonder. Mensen ervaren muziek als voedsel voor de ziel. Muziek troost, verbindt,
stimuleert, ontroert en herinnert ons aan andere tijden dan het nu. Hoe het komt
dat muziek hiertoe in staat is, is een mysterie.  Onderzoekers naar de effecten
van muziek op de hersenen zijn als Crime Scene Investigators op zoek naar de 
oplossing van dit mysterie. Wat gebeurt er in de hersenen als wij met muziek 
om gaan, hoe gaan onze hersenen eigenlijk met muziek om en hoe belangrijk is 
muziek voor onze hersenen? Vragen waar wij steeds meer antwoorden op vinden.
Antwoorden die nog veel meer nieuwe vragen opwerpen. 

Onze kennis over de hersenen is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. 
Dankzij technologische ontwikkelingen is het mogelijk om steeds dieper in de
hersenen door te dringen en zo de verbindingen binnen het brein én effecten 
van prikkels (stimuli) van buiten op het brein te onderzoeken. 

Muziek is wat de wetenschap een multisensorische stimulus noemt: zij prikkelt en
activeert verschillende hersengebieden. Deze hersengebieden worden 
globaal met verschillende functies geassocieerd zoals geheugen, emoties 
en motoriek. Ook activeert muziek cognitieve functies zoals het nemen van 
beslissingen en plannen van taken. Deze functies worden ‘executive functions’
genoemd (vrij vertaald: uitvoerende functies). Deze cognitieve functies heeft 
elk mens elke dag nodig en past zij zonder veel moeite toe. Naast het nemen van 
beslissingen en het plannen van taken is ook het werkgeheugen onderdeel van
deze uitvoerende functies. Het werkgeheugen is de cognitieve vaardigheid om
bijvoorbeeld een telefoonnummer kort in ons geheugen te houden voordat wij
deze in een telefoon intoetsen, een vaardigheid die tegenwoordig meer naar 
de achtergrond verdwijnt door het gebruik van smartphones. Tenslotte is ook 
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de vaardigheid om ons cognitief te remmen een cruciaal onderdeel van de uit-
voerende functies van ons brein. Net als de andere cognitieve functies speelt
deze remming, ook inhibitie genoemd, een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van kind tot volwassene en blijft ook in latere stadia van ons leven van belang.
Zonder remming zou men geen (of alleen met heel veel moeite) nieuwe informa-
tie kunnen leren en niet kunnen focussen of emoties kunnen onderscheiden. 
Alle prikkels om ons heen zouden dan ongefilterd binnenkomen. Alles wat we
waarnemen, ruiken, zien, horen en voelen, zou dan tegelijkertijd binnen komen.
Dit zou onherroepelijk leiden tot een cognitieve overload.

Muziek heeft invloed op alle van de boven genoemde functies. Ons geheugen
wordt aangestuurd, emoties getoond, de drang om mee te bewegen gestimu-
leerd en zelfs onze uitvoerende functies worden geprikkeld. Maar dat is slechts
een deel van de hersengebieden die gestimuleerd worden als ons brein in aan-
raking komt met muziek. Afbeelding 1 toont de complexiteit van ons brein. 
We zien alle hersengebieden die actief zijn bij het luisteren naar en spelen van
muziek en hoe deze met elkaar verbonden zijn (lijntje met pijltjes van het ene
naar het andere hersengebied). Nadat muziek door ons oor is doorgegeven aan
de hersenen worden de signalen via de hersenstam (waar primaire verwerking 
van geluid plaatsvindt) naar de Thalamus geleid (donkerblauwe diamantvormige
centrale structuur in afbeelding 1). De Thalamus is een belangrijk diep en centraal
gelegen gebied in de hersenen, dat inkomende informatie verwerkt en naar de
‘juiste’ hersengebieden stuurt. Zij werkt als het ware als een doorgeefluik voor
de geluidsprikkel richting de gehoorschors. Deze gehoorschors is het deel van de
hersenen dat de geluidsprikkel verwerkt tot toonhoogte, toonlengte, klankkleur
en eventueel tekst. Dat doet de gehoorschors niet alleen. Zij roept de hulp in van
allerlei onderdelen van de hersenen: de motorische gebieden, de frontaalkwab,
de basale ganglia en de insula. Als iemand naar muziek luistert of muziek maakt
lijkt het brein kortom wel een discotent: het licht aan alle kanten op. 

Verschillende soorten van muziekbeleving
Het beleven van muziek brengt dus ingewikkelde hersenprocessen op gang.1

Muziek kun je echter op verschillende manieren beleven. In de wetenschap 
worden drie processen van muziekbeleving onderscheiden: passief luisteren, 
actief luisteren en spelen (het maken van muziek). Alle drie zijn belangrijk als 
muziek in de hersenen onderzocht wordt. 

Passief luisteren is nodig om actief te kunnen luisteren, en passief en actief 
luisteren zijn nodig om muziek te kunnen spelen. Het één kan dus niet zonder 
het ander. Dat maakt het belangrijk om in te zoomen op wat we precies met deze 
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drie vormen van muziekbeleving bedoelen. Passief luisteren is het ‘onbewuste’
luisteren naar muziek. Als wij bijvoorbeeld in een restaurant zitten en er in de
achtergrond muziek gespeeld wordt, nemen wij dit onbewust waar. Wij besteden
geen aandacht aan de muziek en zijn in gesprek met onze tafelgenoot. Ondanks
dit ‘onbewust zijn’, dringt de muziek door in onze hersenen. Zodra er een 
nummer gespeeld wordt dat ons raakt (een bepaalde emotie of herinnering 
in ons opwekt) shift onze aandacht voor een nanoseconde naar dat nummer 
en maken wij een ‘bewuste’ beslissing om met aandacht naar het nummer te 
luisteren en misschien zelfs onze gesprekspartner hiervan op de hoogte te stellen
en tot onderwerp van gesprek te maken (dit gebeurt in de dorso-laterale prefron-
tale cortex). Vanaf dit moment wordt van actief luisteren gesproken. Er wordt de
tijd genomen om met aandacht de muziek helemaal te laten bezinken, ze neemt
als het ware de focus van onze hersenen over. Deze manier van luisteren maken
wij ook mee als wij bewust muziek opzetten om naar te luisteren. Als we van 
passief naar actief luisteren gaan, worden er meer hersengebieden actief. 
De derde vorm van muziekbeleving is het maken van muziek. Dit toont zowel 

Afbeelding 1: Neuraal netwerk van bij muziek betrokken hersengebieden.
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activiteit in de hersengebieden geassocieerd met passief en actief luisteren, 
als ook sterke activatie in de motorische gebieden. Dit zijn de gebieden die 
daadwerkelijk het bespelen van het instrument mogelijk maken (afbeelding 2).  
Al deze aspecten bij elkaar genomen, is het proces van muziek maken dus een 
ingewikkelde taak voor het brein. Alle hersengebieden worden aangesproken 
en geprikkeld.

Als je samenspeelt in een orkest komen daar extra uitdagingen bij. De muzikant
moet van te voren zoveel mogelijk zelfstandig het repertoire instuderen. Vervol-
gens moet het geleerde binnen een orkest samen met anderen ten gehore wor-
den gebracht. Muziek die in dit kader uitgevoerd wordt, toont veel activiteit in
de hersenen.
Zo worden tijdens het spelen van muziek in bijvoorbeeld een orkest hersengebie-
den geactiveerd die de controle over cognitieve processen aanstuurt (in dit geval
het bespelen van het instrument binnen de orkestrale context). Verder worden er
hersengebieden geactiveerd om emoties te controleren en verdere beslissingen
te nemen hoe het gespeelde binnen het orkest past. Zet je bijvoorbeeld op tijd
in, zijn je tonen zuiver, ben je hard of zacht genoeg en speel je wel gelijk met jouw
instrumentgroep. Samen muziek maken in een orkest zet dus een groot deel 

Afbeelding 2: Hersenactiviteit bij het bespelen van een instrument.
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van je brein aan het werk. Het is een kunst om vrijwel foutloos te spelen binnen
een orkest of een groep/band en zo goed naar elkaar te luisteren dat je een 
werkelijke eenheid vormt. 

Voeg daar het aspect van muzikale improvisatie aan toe en je hersenen moeten
echt aan de slag. Improviseren is het spelen van muziek die je ter plekke, in het
moment, verzint. Om succesvol te kunnen improviseren moet je, om met John
Coltrane te spreken, alle technieken voor je instrument leren en deze weer zo
snel mogelijk vergeten als je begint te improviseren. Hersenonderzoek bevestigt
deze theorie. 
Als wij naar de hersenen kijken tijdens improvisatie komt een oude bekende weer
langs; de dorso-laterale prefrontale cortex. Dit hersengebiedje is tijdens de 
improvisatie heel druk bezig om de hersenen ‘aan’ en ‘uit’ te schakelen. Het beslist
eigenlijk welke noot we met welk ritme en wat voor intentie als volgende gaan
spelen. Deze beslissing gebeurt in milliseconden en vele malen achter elkaar. 
De dorso-laterale prefrontale cortex is eigenlijk de draaideur tussen de innerlijke 
beleving van de muzikant en zijn muzikale spel op dat moment. Je moet dan ener-
zijds op routine kunnen terugvallen en tegelijkertijd blind varen op die routines. 

Near transfer en far transfer
Het is vanzelfsprekend dat als een kind muzieklessen krijgt, het beter wordt in
muziek gerelateerde aspecten zoals luisteren in het algemeen, ritme gevoelig-
heid of fijn motorische vaardigheden die bij het bespelen van het instrument 
geleerd worden. Dit effect wordt het ‘near transfer’ effect genoemd: een nieuw
geleerd proces bevordert de voor dit proces noodzakelijke vaardigheden. 
Maar heeft muziek ook invloed op vaardigheden, die in eerste instantie niet 
aan dit proces gerelateerd zijn, zoals bijvoorbeeld rekenen, taal of ruimtelijk 
inzicht? Hierover verschillen de meningen. 

Een aantal wetenschappelijke studies heeft geen effect kunnen vinden van 
muziek op andere vaardigheden zoals rekenen en taal. Aan de andere kant zijn 
er een groot aantal studies die dat juist wel beweren. Wat is nu waarheid? 
Over het algemeen kun je stellen dat er een  probleem is in de uitvoering van de
studies. De duur van muzieklessen is vaak te kort om een effect te kunnen laten
zien of de meetinstrumenten waren niet gevoelig genoeg. Aan de andere kant
zijn studies in het ‘ja kamp’ vaak moeilijk te reproduceren omdat bepaalde 
methodes en/of deelnemende populaties niet representatief zijn. Een bekend
voorbeeld van dit laatste is het zogenaamde Mozart-effect. Dit effect, aangetoond
door Rauscher in 1993, veronderstelde dat kinderen die tien minuten naar Mozart
luisteren intelligenter werden. Deze studie kon echter nooit gereproduceerd
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worden, maar heeft de slag naar de grote media wel gehaald. Tegenwoordig
weten wij dat het Mozart-effect niet bestaat. Het kan ook het Beyonce-effect 
of Miles Davis-effect zijn. Als de luisteraar positieve affiniteit heeft met de 
muziek dan kan die muziek een positieve invloed op de hersenen hebben. 
Kan dit positieve effect nu invloed hebben op rekenen of taal of ruimtelijk inzicht 
of geheugen? 
Hierboven hebben we laten zien dat muziek beluisteren en maken een groot 
aantal hersengebieden activeert die niet alleen met muziek te maken hebben.
Deze gebieden overlappen met de plekken in de hersenen die noodzakelijk zijn
voor taal of bij het oplossen van bij voorbeeld een rekensom. Er bestaat geen 
‘rekenknobbel’ maar wel gebieden die onder andere bezig zijn met planning, 
redeneren, logica, werkgeheugen, korte termijn geheugen, ruimtelijk inzicht 
en beslissingen maken. Juist deze gebieden worden geactiveerd bij het luisteren
naar muziek en nog sterker bij het maken van muziek. 

Hersenontwikkeling bij kinderen en
jonge volwassenen
Om het ‘far transfer’ effect beter in context te kunnen brengen is een uitstapje
naar de ontwikkeling van de hersenen noodzakelijk.
Onze hersenen ontwikkelen ons hele leven lang door en blijven nieuwe verbin-
dingen maken (afbeelding 3, hiernaast). Dit wordt hersenplasticiteit genoemd. 
Tijdens onze kindertijd en pubertijd is deze ontwikkeling op zijn hoogtepunt. 
Zo neemt in de ontwikkeling van kind tot volwassenheid (tussen het 25ste en
30ste levensjaar) het volume van de grijze stof langzaam af en neemt de witte
stof toe. Deze zogenaamde witte stof vormt de verbindingen tussen de verschil-
lende hersengebieden. Hoe langer een verbinding is hoe complexer de cognitieve 
vaardigheid. Bij het maken van muziek zijn de meeste lange verbindingen actief,
wat erop duidt dat muziek maken een hogere/complexe cognitieve uitdaging
voor de hersenen is. Dit is juist tijdens de cruciale fase van hersenontwikkeling
die een kind of puber doormaakt ontzettend belangrijk. Door het luisteren naar
en maken van muziek worden er verschillende nieuwe verbindingen aangemaakt
en versterkt en deze hersenengebieden zijn ook verantwoordelijk voor processen
tijdens rekenen, emoties, geheugen en taal.

Tenslotte
Om duidelijkheid te verkrijgen over de invloeden van muziekonderwijs op de 
hersenen en cognitieve functies zoals rekenen en taal, zijn longitudinale studies
nodig die kinderen over langere tijd volgen en zo hun ontwikkeling en de invloed
van muziek op deze ontwikkeling over drie tot vier jaar meten. Sinds begin 2014
wordt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een dergelijk longitudinaal onder-
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zoek uitgevoerd. In samenwerking met basisscholen in Amsterdam en Den Haag
wordt gekeken wat de toevoeging van muziekonderwijs aan het bestaande 
curriculum voor effect heeft op de uitvoerende functies en vaardigheden zoals 
intelligentie, rekenen en taal. De deelnemende kinderen worden elk half jaar met
een neuropsychologische testbaterij individueel getest. Door elke zes maanden
te testen over een periode van drie tot vier jaar, ontstaat een duidelijk beeld van
de hersenen van deze kinderen. Zij worden vergeleken met een groep kinderen
die geen muziekonderwijs op school hebben. Zijn er verschillen tussen de 
groepen? Ontwikkelen de kinderen zich gelijk of zijn wellicht de kinderen zonder
muziekonderwijs in het voordeel? Antwoorden op deze vragen worden officieel
gepubliceerd in 2018.  
Dit onderzoek zal veel helderheid geven over de invloed van muziek maken op 
de ontwikkeling van de hersenen. We weten namelijk nog heel veel niet. Wel is
duidelijk dat muziek veel verschillende hersengebieden stimuleert en vooral 
ook de verbinding tussen de delen (de witte stof) stimuleert. Juist het feit dat we
het effect van muziek maken terug zien in verschillende delen van onze hersenen
geeft het belang aan van muziek maken voor kinderen. Muziek ontwikkelt je
brein. 

1 Sloboda en O’Neill, 2001; Zatorre, 2001, 2005, 2007; Koelsch, 2014.

Afbeelding 3: De ontwikkeling van de hersenen.



SKVR Ieder Kind 
een Instrument – 
Muziekles op OBS de Schalm

Nu we helemaal overtuigd zijn van het belang van 
muziekeducatie in het schoolcurriculum, gaan we een
kijkje nemen in de Leerorkest-lessen. Hoe ervaren de

muziekdocenten het lesgeven op een basisschool?
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In gesprek met Cédie Hooftman, Evelien Graat en Emilie Ganderup Jensen, 
docenten van het Leerorkest

Samen zitten ze lekker voor de verwarming. Kop thee erbij, een pak met koekjes,
rode wangen en schitterende ogen. Emilie, Evelien en Cédie zijn alle drie docent
bij het Leerorkest. Ze vinden elkaar in hun gedeelde passie. Ze delen hun mooie
momenten, vullen elkaar aan en bevragen elkaar. Ze zijn allemaal strijkdocent.
Evelien en Emilie doceren viool en Cédie cello. Emilie doet het voor het eerste
jaar en met een lichte Deense tongval vertelt ze vol humor over wat ze dagelijks
tegenkomt in de scholen. Haar verhalen getuigen van ambitie en inspiratie en 
de wil dit vak echt te leren. Cédie en Evelien zijn ondanks hun jonge leeftijd door
de wol geverfd. Beiden groot geworden bij het Leerorkest.

Droombaan
Voor Evelien was het thuiskomen. De allereerste keer dat ze mocht invallen wist
ze: dit is mijn droombaan. Na haar studie aan het Conservatorium durfde Cédie
bijna geen les te gaan geven, bang het fout te doen. Maar als docent bij het 
Leerorkest constateerde zij verbaasd dat ze het goed kon. Dat ze contact kon
maken met de kinderen en hen verder kon helpen. Emilie wilde al heel lang bij het
Leerorkest werken en voor haar was er gelukkig ook dit jaar plek. Ze beschrijven
zichzelf als betrokken, invoelend, flexibel en ook zoekende. De weerbarstige
werkelijkheid van alle dag maakt dat ze steeds weer op zoek moeten naar manieren
om muziek te doen ontvlammen in de kinderen. Samen het verhaal te zoeken en
vinden in de muziek. Want daar gaat het ze om. Dat kinderen geraakt worden
door de schoonheid die muziek en samen muziek maken, brengt. Dat kinderen
zelf voelen dat zij dat ook kunnen. Laagdrempelig beginnen, met succeservaringen,
samen spelen. Cédie vertelt dat ze al in de eerste les een duet speelt: de leerlingen
op losse snaren pizzicato, terwijl zij daarover heen een prachtige melodie speelt.
Vanzelf komt dan wel de vraag: ‘Juf, waarom klinkt het bij jou mooier dan bij mij?’
Dat is het moment waarop ze aanwijzingen kan gaan geven bijvoorbeeld over hoe
je de stok moet vasthouden. ‘Ze vragen het zelf wel als ze bepaalde technieken
nodig hebben, daar ben ik van overtuigd!’

‘In de eerste les spelen 
we al samen een duet’



Rolmodel
Ze willen graag een rolmodel zijn. Niet alleen als muzikant, maar ook als mens. 
Ze willen leidend zijn, maar niet drillen. In contact zijn. Voor Evelien zijn de 
mooiste Leerorkest-momenten de momenten waarop ‘haar’ kinderen haar in 
vertrouwen nemen over wat er in hen omgaat. Ze probeert gelijkwaardig te zijn,
als een grote zus. De leerlingen vertrouwen te geven, want dan komt er vanzelf
zelfvertrouwen. Emilie wil graag de kinderen bij de les houden, in de les houden,
met aandacht en concentratie. Daarom luistert ze goed naar wat haar leerlingen
zeggen en vertellen en kijkt ze heel goed naar wat ze meemaken. Ze probeert
dicht bij zichzelf te blijven. Waar dat lukt is er meteen glans. Zoals de leerling, 
die het in de les moeilijk had. Tijdens de orkestrepetitie gaat ze achter hem zitten,
om hem een beetje te helpen. Halverwege draait hij zich met een grijns om: 
‘Ik heb het hoor juf! Ik kan het wel!’ 

Enthousiast vullen de docenten elkaar aan met verhalen over de momenten
waarop er concentratie, betrokkenheid en focus was bij de leerlingen. 
De enorme mogelijkheden die kinderen hebben als ze in staat zijn dat aan te 
spreken. Ze delen goede lesideeën met elkaar. Stellen elkaar vragen: ‘Hoe doe 
je dat dan? Hoe ga je om met…?’ En ze zijn het eens. Als Leerorkest-docent moet 
je een innerlijke passie voelen om de kinderen echt te leren kennen, echt te 
zien en hen proberen te begrijpen. Dat komt eerst. Daarna komt de muziek, 
of misschien wel tegelijkertijd. Je moet misschien wel loslaten waarmee je zelf
bent opgeleid. Niet beginnen bij ‘perfect spel’, maar bij de leerling die daar zit.
Wat beweegt hem of haar? Hoe kan ik hem of haar meenemen in de muziek? 
Wat heeft die van mij nodig? Veeleisend zijn op het gebied van relatie, samenspel
en concentratie. Dan komt er motivatie en dan ook kan de techniek van het 
muziek maken een plek krijgen. 

De koekjes zijn op en de thee is koud. De passie en bevlogenheid van deze drie
jonge docenten trilt nog na in het lokaal.  
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We weten nu hoe volwassenen het Leerorkest ervaren
maar hoe is het nu eigenlijk voor een kind? Wat doet 
orkestspel met een kind? Deze vraag is onderzocht 
en wordt beantwoord door Peter van der Zant in het 

volgende artikel over jeugdorkesten. Ook hebben we
het een aantal leerlingen zelf gevraagd.   

Klein Leerorkest repeteert met het NedPhO.



Diploma-uitreiking 
Amsterdam Arena.
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Peter van der Zant, onderzoeker talentontwikkeling

‘Het jeugdorkest heeft ervoor gezorgd dat ik persoonlijk een enorme ontwikkeling
doormaakte op muziekgebied. Het heeft mij gestimuleerd om uiteindelijk het vak in
te gaan. Het spelen in een dergelijk orkest is nog steeds wat ik mijn (viool)leerlingen
gun en waar ik naartoe werk met ze. Daarnaast heeft het mij vrienden voor het leven
opgeleverd’ en ‘Het was fantastisch! Ik heb er ontzettend veel geleerd’. Twee 
typerende opmerkingen van leden van een jeugdorkest. Spelen in een orkest
draagt niet alleen bij aan de muzikale ontwikkeling van jongeren. Het stimuleert
ook om later actief muziek te blijven maken. 
Bovendien helpt spelen in een orkest ook om vrienden te maken en allerlei 
sociale vaardigheden te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoeken van Bureau 
ART en de Erasmus Universiteit naar de ontwikkeling van jonge talenten in de
muziek. Er is nog geen onderzoek beschikbaar naar de effecten van het spelen 
in een Leerorkest op langere termijn. Maar de onderzoeken van Bureau ART, 
een onderzoeksbureau in de sector van kunst en cultuur, en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam geven wel een indicatie van de mogelijke effecten. 
Bureau ART deed enkele jaren geleden onderzoek onder oud-orkestleden van 
het JeugdOrkest Nederland (JON) en van het Nationaal Jeugd Orkest (NJO).1

Ook volgt het onderzoeksbureau samen met de Erasmus Universiteit Rotter-
dam een grote groep jonge talenten in de kunsten gedurende vier jaar in 
hun ontwikkeling; tot deze groep behoren veel jongeren die hun talenten 
ontwikkelen in de (klassieke) muziek.2

De inzichten opgedaan in deze onderzoeken lijken goed overdraagbaar naar
vooral de steeds groter groeiende naschoolse talentklassen bij het Leerorkest
waar geïnspireerde en getalenteerde jonge spelers de kans krijgen hun spel 
verder te verbeteren.

Twee sporen van talentontwikkeling
Jongeren ontwikkelen hun talenten in de muziek vooral via twee sporen: door
kennismaking met muziek op school en door het actief beoefenen van muziek in

‘Het was fantastisch!’
Invloed van orkestspel op 
muzikale en sociale vaardigheden



de vrije tijd. Op school volgen zij muzieklessen en kunnen zij soms zelf instrumenten
leren bespelen. Uniek is de mogelijkheid om op school al in een orkest te 
kunnen spelen, zoals bij het Leerorkest. In de vrije tijd kunnen jongeren hun 
talenten verder ontwikkelen door lessen te nemen bij een lokale muziekschool 
(of bij een particuliere docent) en/of door in een orkest te spelen. Zelf spelen in
een orkest buiten schooltijd begint meestal op lokaal niveau met beginnende 
musici. Talentvolle orkestleden stromen vaak door naar een provinciaal (jeugd)-
orkest of zelfs naar een landelijk (jeugd)orkest, zoals het JeugdOrkest Neder-
land of het Nationaal Jeugd Orkest. Ambitieuze talenten schrijven zich in voor
wedstrijden en concoursen, zoals het Prinses Christina Concours of het Britten-
concours, of nemen deel aan speciale masterclasses. 
Idealiter versterken de ervaringen in beide sporen elkaar. Bijvoorbeeld doordat
jongeren op school enthousiast worden gemaakt om ook in de vrije tijd muziek 
te gaan beoefenen. Het Leerorkest is daarvan een goed voorbeeld door samen-
werking met lokale muziekcentra. Of omgekeerd: talentvolle jongeren in een 
orkest worden gestimuleerd om op latere leeftijd naar een muzikale opleiding 

SuperSymphonics op Scholengemeenschap Reigersbos SGR.
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in het middelbaar beroepsonderwijs te gaan of zelfs naar het Conservatorium 
(zie schema). 

Muzikale ontwikkeling
Uit de onderzoeken van Bureau ART en de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt
allereerst dat spelen in een orkest, volgens de deelnemers zelf, bijdraagt aan 
hun muzikale ontwikkeling. Zo vroeg Bureau ART aan 780 oud-leden van het
JeugdOrkest Nederland of spelen in het orkest had bijgedragen aan hun muzikale
ontwikkeling. Vrijwel alle oud-leden (97 procent) antwoordden bevestigend.
Dankzij het spelen in het orkest hadden zij zich verder kunnen ontwikkelen in 
uiteenlopende aspecten van hun muzikale ontwikkeling, zoals  samenspel, reper-
toirekennis, ritmegevoel, leren luisteren, muzikale interpretatie en repetitie-
discipline. Ook gaf 93 procent van de oud-leden aan dat zij in het algemeen veel
hadden geleerd van het spelen in het orkest. In het onderzoek bij het Nationaal
Jeugd Orkest waren deze percentages vrijwel hetzelfde. 

Schema: Ontwikkeling van muzikale talenten. 



Bijna alle oud-leden van beide orkesten waren nog altijd actief in de muziek, 
hetzij als professional (docent, lid van een professioneel orkest of ensemble),
hetzij als amateur (lid van bijvoorbeeld een amateurorkest, fanfare, harmonie 
of brassband). 

In het huidige onderzoek naar talentontwikkeling denkt meer dan de helft 
van de deelnemers aan muziekprojecten (onder andere Ricciotti Ensemble, 
Vocaal Talent Nederland en JeugdOrkest Nederland) dat zij dankzij hun deelname
makkelijker toegelaten worden bij een muzikale vakopleiding, zoals het Conser-
vatorium. Van degenen die al een muzikale vakopleiding volgden, gaf bijna de
helft aan dat deelname aan dergelijke muziekprojecten inderdaad had geholpen
om tot de vakopleiding te worden toegelaten. 

Bij beginners is het vaak ook al een winstpunt dat zij door deelname aan een 
orkest een realistischer beeld krijgen van hun eigen talenten en zich meer bewust
worden van wat ze later op kunstzinnig of creatief gebied willen gaan doen. 
Sommige jongeren ontdekken dat zij muzikale talenten hebben en dat er mogelijk
een muzikale carrière in het verschiet ligt. Anderen bemerken juist dat zij beter
muziek uitsluitend als hobby kunnen blijven beoefenen. 

Ontwikkeling van sociale vaardigheden
Opmerkelijk is dat uit de onderzoeken duidelijk naar voren komt dat jongeren 
in een orkest ook allerlei belangrijke sociale vaardigheden ontwikkelen. Bijna
driekwart van de oud-leden van het JON vond dat zij door het spelen in het 
orkest meer zelfvertrouwen hadden gekregen. Zij waren zich bijvoorbeeld 
bewust geworden van hun eigen kwaliteiten of hadden dankzij het orkest hun 
onzekerheid in een groep overwonnen. Bij de oud-leden van NJO vond meer 
dan de helft (58 procent) dat zij dankzij hun deelname aan het orkest meer zelf-
vertrouwen hadden gekregen. 
Driekwart van de oud-leden van JON en meer dan de helft van de oud-leden van
het NJO vond ook dat zij in het orkest sociale vaardigheden hadden opgedaan die
ook nu nog van pas komen. Het betrof vaardigheden die jongeren in elk orkest
kunnen opdoen, zoals het leren omgaan met mensen, het functioneren in een
groep en het omgaan met hiërarchie in een groep. 

In het huidige talentonderzoek gaf 86 procent van de deelnemers aan muzikale
projecten aan dat de sociale contacten die zij er opdoen erg belangrijk voor hen
zijn. 88 procent was ervan overtuigd dat zij er meer zelfvertrouwen door hadden
gekregen. Meer dan de helft vond dat het je stimuleerde om je school of studie 
af te maken. 
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Steun van bekenden
Uit de onderzoeken naar talentontwikkeling blijkt hoe cruciaal de steun van 
familieleden, docenten, leerkrachten en anderen is. Bij muziek zijn het vooral 
de ouders en (oudere) broers en zussen die jongeren stimuleren om actief muziek
te gaan beoefenen. Daar schuilt meteen een gevaar in. Meer dan driekwart van
de jonge deelnemers aan (jeugd)orkesten en andere muzikale projecten bleek 
ouders te hebben die op zijn minst een studie in het hoger beroepsonderwijs of
aan de universiteit hadden afgerond. Meer dan 80 procent van de deelnemers
bleek één of twee ouders te hebben die zelf ook actief muziek beoefenen of 
beoefend hadden. Zo dreigt muziekbeoefening in een orkest beperkt te blijven
tot een bepaalde laag van de bevolking. 
Daarom is het zo belangrijk dat jongeren al op school kennismaken met muziek 
en met het spelen in een orkest. Daarmee worden ook jongeren bereikt die van
huis uit niet of nauwelijks worden gestimuleerd om te gaan deelnemen aan een
orkest of ensemble. Ook zij verdienen een kans om hun muzikale talenten te 
ontwikkelen. 
In het licht van deze onderzoeken over talentontwikkeling lijkt het dan wel 
belangrijk om zowel binnen als buiten de school de volwassenen rondom het kind
te betrekken bij de muzieklessen. Het creëren van een stimulerende omgeving
thuis en op school zal het kind verder helpen in zijn of haar muzikale en sociale
ontwikkeling.  

1  Omzien naar een orkest, 2012 en Omzien naar het NJO, 2012.
2  Van Eijck e.a., 2015.
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Groep 5: 
Wat vind je van het Leerorkest?
L: ‘De leerorkest-lessen zijn elke keer leuk, vandaag vond ik het wel een beetje
spannend. De eerste keer samen spelen met de andere kinderen. Ik ben nu ook 
al een beetje zenuwachtig voor het kerstconcert volgende week.’

Wat vond je zo leuk aan de deelrepetitie vandaag?
I: ‘De docenten spelen allemaal zo mooi, ze zijn er echt heel goed in. Bij ons ging
het eigenlijk ook heel goed. We hebben nog niet zoveel lessen gehad, maar toch
al heel veel geleerd.’

Groep 6:
Wat vind je van de liedjes van het leerorkest?
A ‘Het zijn leuke liedjes, de kinderen krijgen er geen nachtmerries van.’

Hoe vond je het om een instrument te kiezen?
A: ‘Moeilijk, ik vond alle instrumenten leuk!’
S: ‘Ik wilde graag trompet of drum. Het liefste trompet en dat is ook gelukt.’ 

Is het leerorkest belangrijk?
A: ‘Ja, het is leuk voor kinderen die dromen van een instrument, maar als ouders
geen geld hebben dan kunnen die kinderen niet spelen. Nu kan het wel, dus dat 
is leuk voor die kinderen.’
S: ‘Je krijgt ook een heel blij gevoel als je je instrument bespeelt. Maar soms ook
wel droevig als het een droevig liedje is.’
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‘Ik krijg een blij gevoel van
een instrument bespelen’
Een interview met leerlingen uit groep 5 en 6 
van het Leerorkest van de J.P. Coenschool
Mirte Moes
Locatiemanager Leerorkest



Wat vind je leuker, orkestrepetitie of gewone leerorkest lessen?
S: ‘Orkest, dan zie je ook de andere instrumenten. Je hebt het gevoel dat je in een
echt orkest speelt waar heel veel mensen komen kijken. Alsof het een beroemd
orkest is. Het is soms wel een beetje chaos, maar als de dirigent begint, wordt 
het wel weer stil.’

Hoe is het om in een orkest te spelen met kinderen van andere scholen?
S: ‘Leuk maar ook een beetje gek. In de klas zit je allemaal bij elkaar en in het 
orkest zitten er ook andere kinderen tussen. En iedereen zit verder weg, dat 
voelt raar. Als het aardige kinderen zijn en ze spelen een instrument dan kan 
je samen een liedje spelen en andere mensen blij maken.’  
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Klein Leerorkest tijdens uitreiking Erasmusprijs i.s.m. NedPhO.
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In het laatste artikel beschrijft Eelco van Es de ontstaans-
geschiedenis van het onderwijs en van het muziekonderwijs.
Vervolgens gaat hij in op de vraag welke aanvulling we in 
het onderwijs op de natuurlijke muziekoverdracht tussen ouder
en kind zouden kunnen geven. Zo kan het muziekonderwijs-
ideaal aansluiting vinden bij het klassieke onderwijsideaal 
waarbij muziekles voor iedereen toegankelijk moet zijn. En 
bij het negentiende-eeuwse Bildungsideaal waarbij ervan
wordt uitgegaan dat muziekonderwijs helpt bij persoonlijke 
en sociale vorming. Maar ook bij het ontwikkelen van en 

de aandacht voor de hedendaagse 21st Century Skills. De 
basiselementen van muziek zijn tenslotte van nature met

deze vaardigheden verbonden. 

Muziek=Klasse project De Nieuwe Muziekschool Druten.
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Muziekonderwijs 
in de lift
Eelco van Es
Onderzoeker cultuuronderwijs

In de Handreiking Muziekonderwijs 2020, opgesteld door de Commissie Verken-
ning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs, in opdracht van de Rijksoverheid,
lezen we het dringende advies om de muziekkennis en kunde van docenten in het
primair onderwijs per direct te vergroten. De muziekles moet weer een structu-
reel onderdeel van het lesprogramma worden.1 In dit kader stelt het Fonds voor
Cultuurparticipatie vanaf oktober 2015 extra subsidies beschikbaar, te besteden
aan impulsen voor muziekonderwijs. 
Muziek en school proberen elkaar dus weer te vinden, waar ze elkaar al een tijdje
kwijt waren. In onderstaand stuk wil ik niet direct ingaan op de (on)wenselijkheid
van deze ontwikkeling, maar een stap terug nemen en bekijken waar we nu eigen-
lijk mee bezig zijn als het gaat om muziekonderwijs. Hierbij stel ik de volgende
vragen: wat is muziek eigenlijk? Wat is onderwijs? En hoe vinden deze pijlers 
van ons bestaan elkaar in muziekonderwijs? Hierbij gaat het me er niet om tot
sluitende antwoorden op deze vragen te komen, maar eerder om de lezer aan 
te zetten ook zelf deze kwesties nog eens te overdenken, alvorens hij of zij de
praktijk weer te lijf gaat.

Wat is muziek?
Muziek is een natuurlijk fenomeen, een noodzakelijk onderdeel van ons leven.
Het is ook een specifiek menselijk fenomeen – wij zijn de enige wezens die 
muziek maken.
Hoe zit dat? We delen met alle vormen van leven dat we ons staande moeten 
houden in een veranderende omgeving. Al het leven, ook het onze, draait om 
het bewerkstelligen van een bepaalde harmonie met de wereld om ons heen. 
De sleutel hiertoe is het geheugen. Alle levende organismen bezitten een 
geheugen dat ervoor zorgt dat de wereld adequaat geregistreerd wordt, zodat 
er een gepaste motorische reactie op de veranderingen in deze wereld kan 
volgen.2 De meest basale motorische reacties die we hebben zijn naar iets toe 
bewegen (zodat we het op kunnen eten, beminnen of bewerken) of van iets af 
bewegen (omdat het ons op kan eten of op een andere manier een gevaar vormt).
We weten wat we moeten doen omdat ons geheugen ons daarbij helpt. 
We herkennen de wereld als de onze.
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Zoals vaak bij organismen met een hogere intelligentie3 treedt de mens de 
wereld niet alleen tegemoet, maar in groepen. We onderscheiden ons van 
andere sociale dieren door de manier waarop we deze groepen vormgeven. 
Waar bijvoorbeeld onze naaste familieleden de chimpansees gebonden zijn 
aan stereotype gedragspatronen, gebaseerd op de individuele, geïsoleerde 
geheugens van elke afzonderlijke chimpansee, kenmerken menselijke culturen
zich door het vermogen van individuen om hun geheugens te uiten en zo te delen
met anderen. Verhalen zijn hier een goed voorbeeld van. Met verhalen kunnen 
we delen wat we ons herinneren van ons leven. De toehoorder kan zich het 
vertelde eigen maken, er iets aan toevoegen of vanaf halen, en het verhaal 
doorvertellen. Zo ontstaat een gedeeld geheugen, dat we gezamenlijk constant
onderhouden, vernieuwen en aanpassen. Chimpansees vertellen (onder andere)
geen verhalen en blijven opgesloten zitten in hun eigen individuele geheugens;
het collectieve gedrag dat ze vertonen is daarmee lang niet zo gevarieerd als dat
van de mens.4 Het vermogen om geheugens gezamenlijk vorm te geven markeert
het begin van de menselijke soort zo’n 2,5 miljoen jaar geleden, en ook de 
individuele ontwikkeling wordt gekenmerkt door de toenemende mate waarin
we ons deze specifiek menselijke omgang met het leven eigen maken.5

Enkele basiskenmerken van muziek zijn terug te voeren op de werking van dit 
gezamenlijke geheugen. Hieronder zal ik kort ingaan op ritme en stemmodulatie
die niet alleen het fundament vormen van de moderne muziek, maar ook van 
onze levenslange pogingen om ons eigen individuele geheugen op dat van 
anderen af te stemmen.
Ritme is het vermogen om patronen die zich ontwikkelen in de tijd te herkennen,
erop te anticiperen en te reproduceren met behulp van het lichaam. Wij zijn 
eigenlijk het enige wezen op aarde dat het gehele lichaam, of willekeurig welk
onderdeel ervan, kan inzetten als een instrument dat inkomend geluid vertaalt
naar bijpassende bewegingen. Dit vereist een hoge mate van zelfcontrole: we
moeten om ritmisch te bewegen een totaal overzicht hebben van ons lichaam 
bewegend in de ruimte, daarbij moeten we dit beeld van onszelf kunnen koppe-
len aan de patronen die ons gehoor aanlevert. Dit complexe vermogen, verre-
gaande zelfregulatie of ‘self-management’, ontstaat in een mensenleven
waarschijnlijk in interactie met onze directe sociale, verzorgende omgeving. 
In de ontwikkeling van zeer jonge kinderen speelt ritme bijvoorbeeld een 
hoofdrol bij de totstandbrenging van een gedeeld geheugen en een gezonde
hechting met de ouder. 

Afstemming tussen kind en ouder vindt onder andere plaats door het synchroni-
seren van motorische patronen, zoals gebaren en gezichtsuitdrukkingen. 
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Naast ritme is ook stemmodulatie, dat ik hier ruim opvat als een verzamelterm
voor het intentioneel variëren van toonhoogte, klankkleur, geluidssterkte en 
melodie, in de vroege ontwikkeling een belangrijk instrument om geheugen en
gedrag van moeder en kind te synchroniseren. Dit uit zich bijvoorbeeld duidelijk
in het zogenaamde ‘motherese’ (of ‘moeders’): de typische manier van commu-
niceren tussen moeder en kind, die gekenmerkt wordt door korte, afgebakende
(taal)uitingen, met uitvergrote variaties in melodie, volume en klankkleur. 
Ritme en stemmodulatie zijn manieren van afstemming die waarschijnlijk ver
terug gaan in onze evolutie en al miljoenen jaren oud zijn (ter vergelijking: 
ons taalvermogen heeft zich waarschijnlijk pas 300.000 tot 150.000 jaar geleden
volledig geopenbaard). 

Generale repetitie Leerorkest Basisschool Samenspel.



74

Muziek zoals wij die kennen moet op een of andere manier afstammen van deze
basis. Daarbij kunnen we opmerken dat de moderne muziek sinds een paar eeuwen
sterk autonoom geworden is, gericht op individuele expressie en ervaring en 
afgezonderd van andere segmenten van ons leven. De hedendaagse muziek, 
zoals alle kunstvormen, lijkt deze trend weer te doorbreken. En ook in het 
onderwijs waardeert men muziek steeds meer als een mogelijke bijdrage aan 
het ontwikkelen van vakoverstijgende vaardigheden, zoals ‘culturele vorming’ 
en creativiteit.

Wat is onderwijs?
Onderwijs is, anders dan muziek, geen noodzakelijk onderdeel van ons leven. 
Onderwijs is iets wat mensen willen. De basis van onderwijs is de beslissing van
een groep mensen, of een maatschappij als geheel, om de natuurlijke ontwikke-
ling van kinderen op een bepaalde manier aan te vullen. Hiermee is het onderwijs
een specifiek onderdeel van het veel bredere begrip overdracht, of acculturatie,
waarmee we de invoering van volgende generaties in een bepaalde cultuur 
aanduiden.
Overdracht, in de zin van het traditioneel doorgeven van vaardigheden en 

Eerste les in Basisschool de Schakel.
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ambachten, is zo oud als de mensheid zelf. Onderwijs zoals we dat nu kennen is
een veel recenter verschijnsel, en is terug te voeren op de klassieke oudheid. 
De behoefte aan onderwijs ontstaat als een samenleving erkent dat het menselijk
bestaan vaardigheden vereist die in de natuurlijke ontwikkeling niet of te weinig
aan bod komen. In de Romeinse tijd was er bijvoorbeeld dringend behoefte aan
scribenten, om het uitdijende Romeinse Rijk administratief in kaart te brengen.
De natuurlijke ontwikkeling voorziet niet vanzelf in het ontwikkelen van schrijf-
en leesvaardigheden, zoals we nu nog steeds moeten erkennen. Hier is systemati-
sche instructie voor nodig. In deze systematische instructie werd voorzien door
middel van de school. Meer in het algemeen kunnen we stellen dat de behoefte
aan onderwijs ontstaat in zogenaamde theoretische culturen en samenlevingen
die mede vormgegeven worden door technologische instrumenten, zoals het
schrift. Dit zijn instrumenten die we stapsgewijs en onder professionele begelei-
ding moeten leren beheersen. Systematische instructie, onderwijs, bestaat uit het
zich stap voor stap eigen maken van dergelijke instrumenten.

Dit antieke ideaal van de school is in de loop van de tijd wel wat uitgebreid en
aangepast. Zo is het in de zeventiende eeuw vermengd met een democratisch
ideaal, wat betekende dat de school in toenemende mate gelijke kansen moest
gaan bieden aan alle burgers, ongeacht hun afkomst en achtergrond. In de 
negentiende eeuw was het idee van Bildung populair, wat grofweg inhield dat
het onderwijs werd ingezet als beschavingsmiddel dat een brede, ook culturele
ontwikkeling van leerlingen moest stimuleren.6 In onze huidige eeuw kennen we
de 21st Century Skills, vaardigheden die aan kinderen zouden moeten worden
bijgebracht zodat ze zich staande kunnen houden in een steeds sneller verande-
rende wereld. Deze vaardigheden – waaronder het vermogen tot samenwerking,
empathie en creativiteit vallen – zijn ver verwijderd van de originele idealen
waarmee de school ooit in het leven is geroepen. Ze lenen zich niet of slecht voor
systematische instructie, omdat het niet duidelijk is wat de beoogde leerdoelen
zijn en dus kan ook moeilijk worden bepaald welke opeenvolgende stappen 
moeten worden gezet in het curriculum om deze vaardigheden bij te brengen.7 

Elke tijd staat weer voor de vraag hoe ze volgende generaties wil vormen en 
hoe het onderwijs daar het best bij aan kan sluiten. Ook in onze tijd kunnen 
of moeten we onze onderwijsidealen ter discussie stellen. De basisvraag is altijd
dezelfde: wat willen we doorgeven, hoe vullen we de natuurlijke ontwikkeling
van kinderen aan? Meer specifieke vragen van deze tijd hebben betrekking op 
de eenentwintigste-eeuwse vaardigheden. Om deze echt recht te doen, kunnen
we ons bijvoorbeeld afvragen of we systematische, doorlopende leerlijnen niet
beter gedeeltelijk los kunnen laten; ze lijken immers niet van toepassing op zeer
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persoonlijke, moeilijk objectiveerbare vaardigheden als samenwerking, empathie
en creativiteit. Onderzoek zou moeten uitwijzen of het überhaupt zin heeft om
dergelijke natuurlijke eigenschappen van de mens middels onderwijs te stimule-
ren. Treedt de gewenste stimulatie ook daadwerkelijk op, en zo ja, op welke manier?

Wat is muziekonderwijs?
In muziekonderwijs komen een natuurlijk verschijnsel en de collectieve wil van
een gemeenschap samen. Muziek is een noodzakelijk onderdeel van ons leven, 
of we dat nu willen of niet, maar muziekonderwijs is een specifieke keuze die we
samen al dan niet maken.
Muziekonderwijs is een onderdeel van een veel breder verschijnsel: de muziek-
overdracht. Muziekoverdracht begint al vroeg in een mensenleven, als een 
cruciaal onderdeel van de afstemming tussen ouder en kind, en een natuurlijke
bouwsteen van onze sociale cognitie. Ook het doorgeven van het muzikale 
ambacht aan volgende generaties is een vorm van overdracht en ook dit is een 
oeroud principe: één van de onderscheidende kenmerken van de menselijke
soort is dat zij kennis over het gebruik van gereedschap en instrumenten (‘tools’)
kan behouden, door deze kennis onderling te delen en door te geven. Zo blijven
ambachten behouden in tradities, die op zichzelf weer kenmerkend zijn voor 
de gemeenschap die ze gebruikt.   
De kernvraag voor muziekonderwijs is hoe het deze overdracht zou willen aan-
vullen of verbreden, en hoe dit vorm zou moeten krijgen in een curriculum. 
Voor het formuleren van een dergelijk muziekonderwijsideaal zijn er volop 
mogelijkheden om aan te sluiten bij klassieke onderwijsidealen. Zo zouden we
een democratisch betoog kunnen houden dat muziek in principe voor iedereen
op dezelfde wijze – los van afkomst en achtergrond – beschikbaar zou moeten
worden gesteld. We zouden een Bildungs-betoog kunnen houden, waarin we
stellen dat muzikale vorming in belangrijke mate bijdraagt aan het in stand 
houden van een burgerlijke beschaving – een betoog dat goed zou passen bij de
hoge status die men in de negentiende eeuw aan de (klassieke) muziek toekende.
En we zouden in de huidige tijd kunnen betogen dat muziekonderwijs bijdraagt
aan het ontwikkelen van eenentwintigste-eeuwse vaardigheden en dat het
daarom een plaats in de school verdient.

Hierbij moeten we opmerken dat muziekonderwijs niet naadloos aansluit bij 
de karakteristieken van de school. Zo lijkt het me uitgesloten dat deze praktijk
uitsluitend te vangen is in doorlopende leerlijnen en een bepaalde systematiek.
Zeker, muziekonderwijs kent systematische elementen, zoals de beheersing van
lichaam en instrument en het leren kennen van muziekgeschiedenis en eventueel
muziekwetenschap. Voor deze leerprocessen zijn eindtermen en afgebakende
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leerstadia goed voor te stellen. Maar belangrijke onderdelen van muziekonder-
wijs zijn toch ook zaken als zelfexpressie, afstemming met andere muzikanten 
en publiek, improvisatie, het ontwikkelen van een zekere gevoeligheid voor het
moment en een performance. Voor dergelijke vaardigheden, die zeer persoonlijk
kunnen worden ingevuld en op verschillende manieren kunnen werken, lijkt het 
al minder eenvoudig om tot eindtermen en curricula te komen. 

Vragen voor de praktijk
De maatschappij hecht weer in toenemende mate belang aan muziekonderwijs.
Dit zou goed te maken kunnen hebben met de opkomst van de zogenaamde 
‘subjectieve’, assimilerende vaardigheden in het huidige onderwijsdiscours 
– de 21st Century Skills. Zoals hierboven betoogd zijn de basiselementen van 
muziek van nature met deze vaardigheden verbonden: in de kern is muziek niets
anders dan het op een concrete, verbeeldende manier samenwerken, empathie
opbrengen en naar creatieve oplossingen zoeken. 
Goed nieuws dus voor muziekdocenten. Een vaste plaats in de school lijkt weer
verzekerd. Dit betekent ook dat er wat meer tijd komt om de fundamentele 
vragen ‘achter’ ons muziekonderwijs op de agenda te zetten. Kunnen en willen
we de natuurlijke muzikale groei stimuleren in het onderwijs – en zo ja, welke 
onderdelen van muziek  bieden we hier aan, en welke laten we juist achterwege?
Hoe verloopt de muzikale groei van een kind precies? Maakt het uit wat we 
buiten- of binnenschools aanbieden? Stellen we de muziek of juist de leerling
centraal? Of is dit misschien wel hetzelfde? Als we ons op deze manier afvragen
wat muziekonderwijs eigenlijk is en dit gezamenlijk (zowel beleidsmakers, 
aanbieders van muziekeducatie, scholen, als wetenschappers) blijven doen, 
ontstaat er vanzelf een natuurlijk raamwerk waarbinnen verschillende partijen,
met vaak heel andere belangen, constructief kunnen samenwerken. 

1 Zie www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/10/24/
handreiking-muziekonderwijs-2020.

2 Voor een verdere uitwerking van een dergelijke benadering van de mens, 
zijn natuur en cultuur, zie Van Heusden 2010.

3 Hogere intelligentie wordt gedefinieerd door het vermogen om complexe 
patronen in tijd en ruimte te kunnen verwerken. Mensapen, zoals de 
chimpansee en de bonobo, zijn onze naaste nog overgebleven verwanten, 
die dit vermogen in hoge mate bezitten.

4 Voor een uitgebreide uitwerking van dit perspectief, zie Donald 1993.
5 Dit perspectief op de ontwikkeling van kinderen in het licht van de menselijke evolutie

wordt uitgewerkt in Van Dorsten 2015.
6 Voor een uitgebreid betoog over de eigenlijke functie van de school, 

zie Masschelein en Simons 2012.
7 Zie Zernitz 2014, pp. 31-35.
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Harp-workshop op basisschool Mobiel Holendrecht.

Tot slot nog een kijkje in de Leerorkest-keuken. Schoolleider
Lucia Te Vrede-Elshot vertelt hoe instrumentaal onderwijs op
haar school is vormgegeven. Marieke Harmsen legt uit wat een

locatiemanager Leerorkest doet en in ‘Leerorkest, hoe werkt
dat?’ leest u hoe het Leerorkest-curriculum is opgezet. 



Instrumentaal 
onderwijs op de
Holendrechtschool
Lucia Te Vrede-Elshot, schoolleider

Ieder kind heeft recht op het ontwikkelen van zijn of haar talenten en muziek is
voor iedereen: dat is de inspiratie voor de Holendrechtschool om instrumentaal 
onderwijs te geven. Tot vier jaar geleden was muziek een onderdeel op het rooster
waar niets mee gedaan werd. Daar waren we niet tevreden over. We kozen ervoor
om een paar muziekprojecten de school in te halen: in groep 1 tot en met 3 de 
methode ‘ZingZo’, in groep 4 het voortraject van het Leerorkest en in groep 5 tot
en met 8 het Leerorkest. Het instrumentaal onderwijs (het Leerorkest) vinden we
belangrijk omdat we weten dat niet alle kinderen van de Holendrechtschool de
kans krijgen om een (klassiek) instrument te leren bespelen. Laat staan dat zij op
welke manier dan ook muziekles krijgen. Als school zagen wij dan ook een schone
kans om ons op te geven voor het Leerorkest. Vanaf groep 5 wordt instrumentaal
onderwijs gegeven. Dit doen we nu drie jaar. Dat houdt in dat er nu drie jaargroepen
meedoen aan het Leerorkest, iedere vrijdagochtend. Het is fantastisch om op 
vrijdagochtend drie uur lang kinderen te horen spelen op de verschillende 
instrumenten. Ze doen dit met volle overgave.

Muziek is net zo belangrijk
De muziekles is net zo belangrijk als taal en rekenen en behoort nu tot ons onder-
wijsaanbod. Het team staat hier volledig achter. Kinderen vinden het geweldig 
om voor hun ouders en andere kinderen in de school op te treden. Dit inspireert
hen om steeds beter te oefenen en te spelen. Daarnaast spelen de muziekdocenten
een grote rol. Zij motiveren en inspireren de kinderen om te blijven oefenen 
en hun instrument te koesteren. De manier waarop zij hun liefde en enthousiasme
voor muziek en de instrumenten overdragen aan de kinderen is heel inspirerend.
Wij hebben vier enthousiaste docenten en hebben een doorgaande leerlijn voor
muziek binnen onze school. Scholen die willen starten met instrumentaal onderwijs
wil ik adviseren om te  beginnen bij groep 1 met een vorm van muziekles, zodat de
kinderen gewend zijn om te zingen en muziek te maken. ‘Oefening baart kunst’,
vooral bij het bespelen van een instrument. Het is zinvol om te zorgen dat de 
kinderen ook thuis kunnen oefenen. Geef hen een instrument mee naar huis!  
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In gesprek met Marieke Harmsen, locatiemanager Leerorkest

Een dinsdagochtend in februari. Terwijl een waterig zonnetje doorbreekt zit 
Marieke aan een grote tafel in de personeelskamer. Om zich heen allerlei 
gekleurde briefjes met aantekeningen, haar laptop, telefoon en een welver-
diende kop koffie. Marieke stond al om acht uur op de stoep van de school 
met een auto vol instrumenten die gerepareerd zijn in het Instrumentendepot. 
Eigenlijk niet haar taak om die instrumenten mee te nemen, maar het is zo druk
op het depot en zonder instrumenten zijn er geen lessen, dus: ‘Als de rieten op 
zijn dan moet je gewoon nieuwe spullen hebben. Dus het is een beetje zoeken. 
Ik vind dat je docenten die aan het werk zijn niet moet laten wachten.’

Dit blijkt een kenmerkende opmerking van deze jonge vrouw. Het welzijn van
‘haar’ Leerorkest-docenten ligt haar zeer na aan het hart. Als de telefoon gaat
blijkt het een docent op een andere locatie te zijn. Wat opvalt is de warme toon
waarmee Marieke met de docent praat, en vooral ook de tijd die ze neemt om
echt te luisteren naar wat de docent dwars zit. Na het telefoongesprek veront-
schuldigt ze zich: ‘Ik heb eigenlijk geen educatieve achtergrond dus echt verder 
helpen kan ik de docenten niet. Maar ik wil wel dat ze zich gehoord en gezien voelen
en dat ze weten dat ik iets zal doen met hun vragen en opmerkingen.’ 
Marieke voelt zich verantwoordelijk voor haar team. Ze kenmerkt zichzelf als 
de spin in het web tussen de school, Leerorkest en de docenten. Voor haar is 
het menselijk contact een belangrijke drijfveer. Ze wil dat mensen oog hebben
voor elkaar. Dat is ook direct haar grote drijfveer om bij Leerorkest te werken.
‘Muziek helpt kinderen verder. Cognitief, maar vooral ook sociaal. Ik hoop en denk
dat muziekonderwijs ervoor zal zorgen dat er meer verdraagzaamheid en respect is
tussen kinderen. Dat het vanzelfsprekend is dat we allemaal mens zijn én anders.’ 

In relatie zijn dus. Zonder relatie geen prestatie. Daar waar docenten de leerlingen
zien en de leerlingen elkaar zien, hoort Marieke dat de kwaliteit van het muziek
maken ook omhoog gaat. Daar is een positieve sfeer waarin kinderen zichzelf

‘Manusje van alles, 
troubleshooter, kopieerder,  
planner, luisterend oor.’
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kunnen zijn en elke keer weer opnieuw mogen beginnen. 
Marieke is goed in plannen en heeft bij Leerorkest geleerd flexibel te zijn. Waar
er vroeger mappen waren met indelingen en lijstjes verzamelt ze nu de gekleurde
papiertjes. Op goede dagen kan ze aan het einde van de dag de papiertjes in de
prullenmand gooien. 

Als er leerlingen of docenten binnenkomen verplaatst haar aandacht zich direct.
Aandachtig luistert ze naar de vragen en problemen. Ze kan niet alles oplossen,
maar zorgt er wel voor dat alles steeds een beetje soepeler verloopt. Na de lunch
praat ze met de schooldirecteur, een leerling die les zou moeten hebben maar
‘zoek’ was en de leerkracht en muziekdocent van die leerling. Terwijl ze door de
school loopt, zet ze wat instrumenten terug, regelt een lokaal en luistert nog
even bij de trombones die vandaag samen met de baritons tuba’s oefenen. 
Als ik haar vraag wat ze aan haar vrienden vertelt over haar werk bij Leerorkest
antwoordt ze: ‘Ik zorg ervoor dat een paar honderd leerlingen muziekonderwijs 
kunnen krijgen.’

Kerstconcert Basisschool De Schakel.



Leerorkest, 
hoe werkt dat?
Martje Diemer, Hoofd Educatie Leerorkest

Inleiding
Tien jaar geleden ontwikkelde muziekschooldirecteur Marco de Souza in nauwe
samenwerking met basisscholen in Amsterdam Zuidoost het concept Leerorkest.
Alle kinderen leren vanaf groep 5, op school en onder schooltijd, een muziekin-
strument spelen: dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet, trombone,
tuba, harp, viool, altviool, cello, contrabas en slagwerk. Vervolgens spelen 
ze samen in hun eigen symfonieorkest op school: het Leerorkest.
Er startte een unieke samenwerking met het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en het enthousiasme in Zuidoost breidde zich uit over de hele stad. 
In alle hoeken van Amsterdam omarmden basisscholen ‘het Leerorkest’ als vorm
van muziekeducatie waarbij alle kinderen groeien en hun talenten kunnen
bloeien. En samen muziek maken verbindt, niet alleen met elkaar op school, 
maar ook met het grotere geheel van rijke muziektradities van stad en land. 
Door de expertise te delen, verspreidde het Leerorkest-concept zich al snel door
het hele land. Overal in Nederland gingen op scholen Leerorkesten van start naar
het Amsterdamse voorbeeld, met hulp van het Expertisecentrum Leerorkest en
met muziekinstrumenten van het landelijk Instrumentendepot Leerorkest.

De afgelopen tien jaar hebben ongelooflijk veel mensen zich met hart en ziel voor
Leerorkest ingezet. Schoolbestuurders, leerkrachten, muziekdocenten, musici,
ouders, vrijwilligers, donateurs en vooraanstaande Nederlanders. Er is steun 
gevonden in alle hoeken, bij de overheid, fondsen, stichtingen, bedrijfsleven,
media, in de muziek- en onderwijswereld. Ook over de grenzen is er veel 
belangstelling.

Doorgaande Leerlijn
Leerorkest verzorgt een doorgaande leerlijn binnen schooltijd die loopt van
groep 1 in het primair onderwijs tot en met de derde klas in het voortgezet 
onderwijs. Daarnaast investeert Leerorkest samen met haar schoolpartners 
intensief in de naschoolse Talent- of wijkorkesten, die het binnenschoolse en 
naschoolse curriculum verbinden en de doorgaande leerlijn versterken. 
De doorgaande leerlijn binnen schooltijd bestaat uit een aantal fases die de 
leerlingen doorlopen vanaf hun vierde tot en met hun vijftiende levensjaar. 
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Vierjarigen starten met het Voortraject Leerorkest. De leerlingen worden 
vertrouwd gemaakt met de klank van de muziekinstrumenten en met orkestspel,
ze leren het liedrepertoire en passen speelse werkvormen toe die voorbereiden
op het gebruik van het notenschrift. In groep 4 worden alle instrumenten 
geprobeerd en kiezen de kinderen hun eigen instrument. Vanaf groep 5 tot en
met groep 8 volgen de leerlingen wekelijkse lessen op het gekozen instrument 
en wordt er in orkestverband samengespeeld. 

Als follow-up in het voortgezet onderwijs heeft Leerorkest een concept 
ontwikkeld dat goed aansluit bij jongeren, genaamd ‘SuperSymphonics’. 
In samenspraak met de schooldocenten worden lessen verzorgd en orkest-
repetities gehouden met de eerste klas tot en met de derde klas. De leerlingen 
hebben wekelijks les in groepjes van circa acht leerlingen. Leerorkest heeft de 
intentie om de leerlijn door te trekken tot en met het eindexamenjaar van de 
middelbare school en onderdeel uit te laten maken van het eindexamenvak Muziek. 

Voor elk leerjaar zijn er speciale leermiddelen ontworpen en samenspeelstukken
gearrangeerd die worden uitgewisseld met andere initiatieven in het land en
daarbuiten. Feedback en input van andere projecten wordt van harte ontvangen.
Leerorkest stelt haar ontwikkelde leermiddelen en ervaring ter beschikking, 
maar wil ook graag leren van andermans ervaringen en ideeën.  

Doorgaande leerlijn van binnenschools naar naschools
In de afgelopen tien jaar ontstonden er vrij snel naschoolse Talent- of wijkorkes-
ten waaraan gemotiveerde kinderen deelnemen die graag nog meer muziek 
willen maken met elkaar. Wat binnen schooltijd is geleerd kan na schooltijd 
verder worden uitgebreid en verdiept. De naschoolse lessen en repetities vinden
op de eigen school plaats waardoor deelname voor leerlingen laagdrempelig is.
De sociale kracht en meerwaarde van deelname aan deze orkesten is te lezen 
in het artikel van Peter van der Zant. 
Scholen kunnen zelf in samenspraak met de Leerorkest-docenten talenten 
spotten en stimuleren om mee te doen. Het orkest wordt actief ondersteund
door de scholen, wordt ingezet op hoogtijdagen en wordt als meerwaarde 
gezien door de school.
Leerorkest ziet in de naschoolse Talent- of wijkorkesten een grote kans om 
talentontwikkeling structureel handen en voeten te geven. Hier liggen mogelijk-
heden tot uitbouw en doorgroei voor de toekomst.

Meer informatie:  www.leerorkest.nl     www.orkestindeklas.nl
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Als toetje het verslag van Jantien Westerveld
over het werkbezoek van Koningin Máxima aan het
landelijk Instrumentendepot Leerorkest waarbij
belangrijke conclusies en aanbevelingen zijn 

uitgesproken, die wij van harte meegeven aan 
iedereen die muziekonderwijs een warm hart

toedraagt!
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Werkbezoek Koningin Máxima 
aan het Instrumentendepot 
Leerorkest 
Jantien Westerveld, directeur Méér Muziek in de Klas

De kiem van de fascinatie voor muziek ligt op school. Bij aansprekend muziek-
onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat kinderen muziek nodig
hebben. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikke-
ling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Het samenspelen verbindt, versterkt
sociale vaardigheden en – niet onbelangrijk – muziek draagt bij aan betere
schoolprestaties.
Het belang van meer muziek in de klas wordt inmiddels breed erkend. Het is 
een belangrijke ambitie van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Ze heeft ter stimulering een aantrekkelijke subsidieregeling voor
scholen beschikbaar gesteld en een Handreiking laten opstellen. In deze Hand-
reiking staan concrete actiepunten om de doelstelling, structureel muziekonder-
wijs voor alle kinderen, te bereiken. Dit doen we onder andere door het opleiden
van vakdocenten, het stimuleren van samenwerking tussen scholen en andere
muziekinstituten en meer aandacht voor muziek in de media.
De Handreiking is het startschot voor een beweging met inmiddels een veelvoud
aan partners en ambassadeurs. Die beweging noemen we ‘Méér Muziek in de
Klas’. Hiermee wordt niet alleen de minister in haar ambitie geholpen, maar 
ook schoolbestuurders, docenten, ouders en uiteindelijk de leerlingen.

Op 16 september 2015 organiseerde Méér Muziek in de Klas samen met het 
landelijke Instrumentendepot Leerorkest een werkbezoek over hoe muziek-
onderwijs een plek kan krijgen binnen het basisonderwijs. H.M. Koningin Máxima
was als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs bij het 
bezoek aanwezig, samen met leerkrachten, schooldirecteuren, schoolbestuurders,
fondsen en opleidingsinstituten. De uitkomst van het werkbezoek is een aantal
conclusies en aanbevelingen die wij vanuit Méér Muziek in de Klas van harte 
meegeven aan iedereen die muziekonderwijs een warm hart toedraagt!

Conclusies
Uit het gesprek kan een aantal conclusies getrokken worden over wat 
er nodig is om (instrumentaal) muziekonderwijs een plek op scholen te geven.
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Samenwerken
– Samenwerking tussen school en culturele organisatie is noodzakelijk.
– Samenwerking moet langdurig zijn, niet alleen voor een project.
– Het is een klus om alle stakeholders in beweging te krijgen, daar 

moet veel energie in worden gestoken. 

Kennis delen
– Er zijn veel goede voorbeelden in het land (bijvoorbeeld uit Kinderen

Maken Muziek en Vroege starters). Het is belangrijk om deze voor-
beelden te delen. 

Faciliteren
– Het is belangrijk het muziekonderwijs zo makkelijk mogelijk te 

maken voor scholen. 
– De eigen ideeën van de school zijn belangrijk, we moeten niet 

een te strak stramien maken.
– Scholen hebben hulp nodig bij het financieringsvraagstuk 

en het inhoudelijke vraagstuk.
– Het is belangrijk dat muziekscholen opereren binnen de school. 

Modellen en maatwerk
– De kans van slagen is het grootst als initiatieven klein beginnen, 

de structuur volgt dan vanzelf. 
– Het is een kwestie van steeds weer afwegen: wat moet centraal 

en wat kan lokaal of regionaal?

Aanbevelingen per partij

Scholen
– Werk samen met partijen rondom de school, zoals de muziekschool.
– Verken de mogelijkheden bij het Instrumentendepot Leerorkest.
– Faciliteer buitenschoolse activiteiten in de school.
– Laat groepsleerkrachten samenwerken met muziekdocenten.
– Betrek de ouders bij de muziekles, maak hen trots. 

Instrumentendepot
– Meer aanbodgericht gaan werken. Laat zien welke instrumenten 

beschikbaar zijn.
– Eventueel met lesmateriaal erbij, zodat scholen met een totaalpakket

meteen aan de slag kunnen. 



Leerorkest Groningen.

Muziekscholen/centra voor de kunsten
– Zoek samenwerking met scholen.
– School muziekdocenten bij, zodat ze groepslessen kunnen 

verzorgen.
– Laat muziekdocenten samenwerken met de groepsleerkracht.

Opleidingsinstituten
– Zorg voor goede bijscholingsprogramma’s, zowel voor groeps-

leerkrachten als vakdocenten.
– Zorg dat leerkrachten deze programma’s weten te vinden. 

Verenigingsleven
– Stel instrumenten ter beschikking aan scholen.
– Werk daarin samen met het Instrumentendepot Leerorkest. 

Gemeente
– Breng in kaart welke randvoorwaarden er nodig zijn om 

muziekles op school te kunnen geven. 
– Denk met scholen mee over slimme (financiële) oplossingen.
– Stel een basisbudget ter beschikking aan scholen.

Fondsen
– Draag bij aan landelijke en regionale projecten.  
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Nawoord

We hopen dat u door het lezen van dit handboek inspiratie, kennis en handvatten
heeft gekregen om aan de slag te gaan met instrumentaal muziekonderwijs op
school. Het is onze droom dat het leren bespelen van een muziekinstrument 
een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het curriculum van een school. 
Want een instrument leren bespelen zou niet alleen weggelegd moeten zijn 
voor een selecte groep getalenteerde kinderen. Nee, íeder kind verdient 
instrumentaal muziekonderwijs. Dat deze droom binnen handbereik ligt, 
bewijzen de bevlogen verhalen uit dit boek, de inspirerende artikelen over 
het nut van het leren bespelen van een instrument en het groeiend aantal 
scholen dat zich hier al voor inzet.

De tip ‘begin klein en denk groot’ uit het artikel van Marijke van Amersfoort is 
mij uit het hart gegrepen. Tien jaar geleden is Leerorkest – zonder financiële 
middelen en met geleende instrumenten – gestart. Destijds was er nog weinig
kennis en ervaring op het gebied van binnenschools instrumentaal muziekonder-
wijs en geen lesmethode of leerlijn over samen leren musiceren in een orkest. 
We zijn gewoonweg begonnen. Soms was er weerstand vanuit de scholen, 
want: maken de instrumenten niet te veel lawaai? Nemen ze niet te veel ruimte
in? Maar bij het eerste concert verdwenen deze bezwaren als sneeuw voor de 
zon en werd iedereen gegrepen door de magie van een orkest in de school.  

Dit handboek is niet ontwikkeld om scholen een kant en klaar recept te geven
voor instrumentaal muziekonderwijs. Mijn advies aan scholen is om – net als wij
tien jaar geleden – gewoon te beginnen. Kijk naar de eigen mogelijkheden en
zoek partners die je kunnen helpen. Leerorkest geeft u graag een zetje in de rug
door alle opgedane kennis en ervaring met u te delen middels dit handboek en 
de website www.orkestindeklas.nl. Op deze website – opgezet door Leerorkest
samen met Ieder Kind een Instrument (IKEI) en Muziek in de Klas (MIK) – is 
een schat aan pedagogisch en didactisch materiaal gratis voor u beschikbaar. 
Het platform is interactief, zodat alle deelnemers lessen en good practices 
kunnen uploaden met als doel: uitwisselen en delen. Ook staat onze deur 
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altijd voor u open, zodat u met eigen ogen kunt zien wat het effect is van 
een Leerorkest op school. 
Ik roep u van harte op om samen met Leerorkest een revolutie te ontketenen en
instrumentaal muziekonderwijs voor ieder kind – op uw eigen manier en passend
bij de mogelijkheden van de school – mogelijk te maken. Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat het leren bespelen van een instrument op school vanzelf-
sprekend wordt. Doet u mee?!

Marco de Souza
Oprichter Leerorkest

Muziekonderwijs op Basisschool De Punt.
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Uitreiking 
Janusz Korczakprijs in 
Muziekgebouw aan ‘t IJ.



Biografieën

Tynke Hiemstra studeerde Theater-, film- en televisiewetenschap en Kunst-
beleid en -management. Na haar studie werkte ze bij diverse fondsen, waaronder
het Fonds voor Cultuurparticipatie, waar zij projectleider was van Muziek Telt!
(een landelijke campagne voor het belang van muziekeducatie in de klas) en 
programmacoördinator van Cultuureducatie met Kwaliteit. In 2015 zette ze
WIRED op, een Rotterdams festival over cultuureducatie in het voortgezet 
onderwijs. 

Nelly van der Geest, theatermaker en socioloog, is verbonden aan HKU 
Expertisecentrum Educatie. Ze heeft onder andere ‘Creatief Partnerschap, 
evenwicht tussen creativiteit en samenwerking’ (2014) gepubliceerd en is leider
van het HKU kennisteam dat ontwikkelingstraject Creatief Vermogen Utrecht 
ondersteunt. Creatief vermogen Utrecht is onderdeel van Cultuureducatie met
Kwaliteit. Zie ook: www.creatiefvermogenutrecht.nl

Dr. Petra Hurks is als universitair hoofddocent en directeur Bachelor’s 
programma’s Psychology FPN verbonden aan de Faculteit der Psychologie en
Neuroscience (FPN) van de Universiteit Maastricht. Zij is ‘van huis uit’ neuro-
psycholoog. Haar wetenschappelijke werk richt zich op (a) het in kaart brengen
van variabiliteit in cognitieve ontwikkeling en (b) het ontwikkelen en evalueren
van methodieken (waaronder muzieklessen) ter stimulering van deze cognitieve
ontwikkeling. Samen met collega Dr. Jos Hendriksen, is zij de officiële bewerker
van een Nederlandstalige intelligentietest voor kleuters (WPPSI-III-NL, 2009;
2010).

Artur Jaschke is muzikant (contrabas en drums), musicoloog en neuroweten-
schapper. Hij onderzoekt de effecten van muziek op de hersenen in klinische 
en niet klinische populaties. Met dit onderzoek is hij verbonden aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. Hij hoopt op het onderzoek te promoveren bij 
Erik Scherder, professor in de neuropsychologie verbonden aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en Henk Jan Honing, professor Music Cognition van 
de Universiteit van Amsterdam.
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Peter van der Zant is bestuurskundige. Hij richtte in 1992 Bureau ART op, 
een advies- en onderzoeksbureau dat zich specialiseert in kunst, cultuur, 
cultureel erfgoed en cultuureducatie. Peter van der Zant voerde de afgelopen
jaren, deels samen met professor Koen van Eijck van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, diverse onderzoeken uit naar talentontwikkeling in de kunsten, 
in opdracht van gemeenten, provincies en het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
Zie ook: www.bureau-art.nl 

Eelco van Es is docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
vakgroep Cultuur en Cognitie. Van 2013 tot 2015 coördineerde hij daar de 
leergang cultuuronderwijs. In 2012 promoveerde hij op een studie naar de 
Engelse dominee en dichter George Herbert, bijgenaamd ‘the Sweet Singer 
of the Temple’. In deze studie is de oorsprong en sociale functie van muziek 
een belangrijk onderwerp.

Leerorkest Stichtse Vecht.
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