
Een lichaamsgerichte methode met muziek
werkwijze



Vincent Lamers is een twintig jaar werkzaam als muziekdocent in het speciaal onderwijs en heeft 
zich gespecialiseerd in muziekbelevingslessen. Namens het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten deed hij samen met Carolien Hermans en Melissa Bremmer onderzoek naar 
de BiM-werkwijze. Er zijn voor het onderzoek video-opnamen van lessen geanalyseerd en op basis van die 
observaties is een model beschreven waarin de succesfactoren worden benoemd die ervoor zorgen dat er 
een zogeheten ‘belichaamde muzikale beleving’ bij de leerling ontstaat.



Waarom BiM werkt             

Multimodale muzieklessen

De BiM-werkwijze leidt tot positieve resultaten, maar hoe komt dat nu? Waarom doet de BiM-specialist wat 
hij doet en welk gedrag brengt dat teweeg bij de deelnemers? Prof. Silke Schmid is verbonden aan de univer-
siteit van Freiburg en deed literatuur- en empirisch onderzoek naar muziekbeleving in het reguliere onderwijs 
(2015). Ze beschrijft dat de vier dimensies ‘sociality’, ‘materiality’, ’embodiment’ en ’narrativity’ bepalend zijn 
voor het kunnen ontstaan van waardevolle muzikale ervaringen bij leerlingen. In 2018 werd het onderzoek 
‘De multimodale muziekbubbel’ gepubliceerd. Dit onderzoek bouwt voort op de theorie van Schmid en hierin 
worden deze dimensies vertaald naar de BiM-praktijk. Op bladzijde 42 staat een schematische weergave van 
de vier dimensies.

Sociality
BiM-lessen spelen zich in een voor de deelnemer bekende sociale context. Het gaat bijvoorbeeld om een groep 
leerlingen in het speciaal onderwijs die samen met hun groepsleerkracht en muziekleerkracht gaan bimmen of er 
is een één op één situatie tijdens een muziektherapiesessie. Belangrijk is dat er binnen die sociale context sprake 
is van Voorspelbaarheid, Vertrouwen en Veiligheid. De deelnemers krijgen door een herhaling van de werkvor-
men het vertrouwen in de BiM-lessen en degene die ze geeft. Er ontstaat een veilige sfeer waarin deelnemers 
gemotiveerd zijn om mee te doen. Deze veiligheid is een basisvoorwaarde.

Embodiment
Volgens Schmid wordt een muzikale ervaring groter als je de muziek ook via je lichaam beleeft. Bij BiM is dit de 
kern van de werkwijze. Muzikale klankeigenschappen als puls, ritme, hard-zacht, snel-langzaam, melodie en 
sfeer worden via een materiaal vertaald op het lichaam van de deelnemer. In het onderzoek wordt benadrukt 
dat deze belichaamde didactiek zich op verschillende zintuigen kan richten. Naast horen en voelen zijn ook zien, 
ruiken, het evenwicht, proprioceptie en zelfs proeven in te zetten om een muzikale ervaring te bewerkstelligen.



In deze figuur zijn de vier dimensies in hun onderling verband te zien.
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Materiality
Schmid stelt dat een bewuste keuze voor esthetisch vormgegeven en goed klinkend materiaal de muzikale 
ervaring kan intensiveren. Materiaalkeuze is bij de BiM-werkwijze van groot belang. Aangeraakt worden door 
een microvezel handschoen met dreadlocks levert een andere beleving op dan aangeraakt worden met een 
scrubhandschoen. Het is daarom van belang vooraf goed na te denken over de aard en kwaliteit van het materiaal. 
Behalve een bepaalde aard en kwaliteit heeft het materiaal vaak ook een functie. Door een materiaal te laten zien 
weet de deelnemer welke BiM-activiteit en soms zelfs welke muziek er gaat komen. Het materiaal werkt dan als 
verwijzer.

Narritivity
Veel BiM-mers gebruiken een BiM-box, een kist of een koffer waaruit de BiM-materialen tevoorschijn komen. 
Zodra leerlingen de koffer zien, weten zij dat er gebimd gaat worden. De koffer is daarmee ook een verhalend 
element (narritivity) geworden. Het verhaal dat elke keer weer spannend is: wat komt er vandaag uit? Daarnaast 
kunnen de BiM-activiteiten aansluiten bij een thema of verhaal dat in de klas speelt. Het zorgt ervoor dat de 
muzikale betekenisgeving vergroot wordt.

Rekening houdend met de dimensies die hierboven genoemd worden, kan je al bimmend in een momentum 
terecht komen waarin de deelnemer helemaal opgaat in de belichaamde muzikale ervaring. De rest van de 
wereld doet er even niet meer toe, de deelnemer lijkt zich in een muzikale bubbel te bevinden. De BiM- bubbel. 
Een prachtige ervaring die je alle deelnemers – maar ook alle Bimmers – zo vaak mogelijk toewenst.
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