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Een aantal aspecten van het huidige muziekonderwijs aan jonge 

 kinderen (literatuuronderzoek)

‐

 
muziek en instrumenten voor kinderen 

‐

 
muziekonderwijs binnen de schoolmuren

‐

 
klassikaal onderwijs met nadruk op reproduceren muziek

‐

 
muziekdocent als enige volwassene in onderwijs



Uit recent (hersen)onderzoek blijkt

1.

 
Jonge kinderen kunnen op muzikaal gebied meer dan 

 (h)erkend wordt (Gruhn, 2002; Woodward, 2005);

2.

 
Kinderen leren in interactie met elkaar en met volwassenen 

 (Wexler, 2008; Mieras, 2008).



Onderzoek

Hoe kan muziekonderwijs gecreëerd worden voor kinderen uit 

 groep 1 en 2 dat aansluit bij het beeld van het competente 

 kind? 

Doel
Inzicht in mogelijkheden en moeilijkheden van dit type 

 muziekonderwijs



Het beeld van het competente kind

Het competente, rijke, krachtige kind, begiftigd vanaf zijn 

 geboorte met vele potenties. Een kind dat een onderzoeker 

 en uitvinder is, vervuld van hypotheses, theorieën, ideeën, 

 gedachten en gevoelens. Een persoon die erop uit is zich uit 

 te drukken en te communiceren met zijn leeftijdgenoten, 

 volwassenen en zijn omgeving.  Een kind dat in staat is 

 nieuwsgierig en geïnspireerd de complexe wereld te 

 onderzoeken en te interpreteren.



Het beeld van het competente kind in relatie tot 
 muziekonderwijs

Uitgangspunt

kinderen

 
kunnen

 
met elkaar

 
en met volwassenen

 
muziek

 onderzoeken

 
zoals

 
deze

 
in een

 
cultuur

 
verschijnt

Hoe ziet

 
muziekonderwijs

 
er

 
dan

 
uit?



De gekozen interventies (literatuuronderzoek)

‐

 
complexe muziek en echte

 
instrumenten

‐

 
muzikale procedures en ‐artefacten

‐

 
zelf muziek leren in interactie 

‐

 
verschillende rollen

‐

 
kinderen leren van elkaar en met volwassenen 



Interventies vormgeven met samenwerkingspartners

‐

 
Basisschool de Venser

 
te Diemen

‐

 
Muziekschool Diemen: muziekdocente/onderwijskundige Melissa 

 Bremmer

‐

 
Expert in de Reggio

 
Emilia‐benadering/pedagoge: Annemieke 

 Huisingh

‐

 
Musici en gehele strijkorkest Amsterdam Sinfonietta

‐

 
Lectoraat kunst‐

 
en cultuureducatie



Interventies uitgevoerd

3 groepen 1 / 2 

2 keer half uur per week 

gedurende een half jaar (jan‐juni)



Het project nader bekeken

Complexe muziek  zingen / luisteren

‐

 
volks‐

 
en werkliederen zingen;

‐

 
verschillende maatsoorten en tonaliteiten

 
binnen een les;

‐

 
muziek uit repertoire orkest en musici gebruiken;

‐

 
CD: jazz, pop, wereldmuziek, klassiek.
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Kinderen leren zichzelf muziek in interactie

‐

 
liederen/ritme rijmpjes als geheel aanbieden, ook zonder tekst

‐

 
ruimte voor één‐op‐één

 
muzikale interactie 

‐

 
geen gerichte reactie afdwingen

Liedjes niet doel maar middel 



Uitspraak uit interviews met musici

M: ‘Kinderen vinden het ontzettend leuk om naar muzikanten te 

 kijken die serieus aan het spelen zijn, kinderen gaan mee in de 

 concentratie van muzikanten. Bij stukjes voor kinderen zijn ze 

 ‐

 
ook de musici ‐

 
eerder afgeleid.’

20



Verbinding
 

jonge
 

kinderen
 

met de professionele
 muziekwereld

Driehoek: jonge

 
kinderen, kunstenaars

 
en een

 
kunstinstelling

‐

 
Musici

 
en viooltjes

 
op school

‐

 
Rollen

 
kinderen: luisteraar, uitvoerder, improvisator , 

 componist, dirigent

‐

 
Concert in het Bimhuis, waaraan

 
kinderen

 
deelnamen







24



25



26









30

















Uitspraken uit interviews met de musici

M:’Met een kleine club communiceren met elkaar en muziek 

 maken wat je door de poriën heen voelt. Open communiceren 

 bij repetities: je zegt alles, verschillende meningen zijn ook in 

 de muziek te horen. Daar hebben we met de kinderen aan 

 gewerkt. Dat was wat de kinderen met de violen konden 

 doen: zelf steeds denken ‘hoe kan het anders’, dat is een heel 

 open instelling en hoe je met elkaar muziek maakt.’

M:’Dat hebben wij ook op het conservatorium gedaan: steeds 

 maar oefenen, je leeft altijd naar moment toe dat anderen het 

 ook mogen horen. Dat blijf je je

 
herinneren en daardoor wil je 

 het daarna nog een keer doen.’



Moeilijkheden
‐

 
tijd voor één‐op‐

 
één muzikale interactie?

‐

 
onderzoeken op instrumenten zonder vioolles te geven

‐

 
compositie en improvisatie met jonge kinderen?

Mogelijkheden
‐

 
luisteren naar ‘complexe’

 
muziek 

‐

 
echte instrumenten bieden onderzoeksmogelijkheden

‐

 
verbinding met professionele muziekwereld



Discussie

Wat is volgens jullie de kracht van zo’n project?

Wat is volgens jullie problematisch aan zo’n project?
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