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Woord vooraf
Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek. Met veel motivatie, interesse en enthousiasme heb ik
kwalitatief onderzoek gedaan naar ontwikkelingsgericht muziekonderwijs in het basisonderwijs.
Daarnaast heb ik stage gelopen om een mooie koppeling vanuit de theorie naar de praktijk te maken.
De tekst van Benjamin Franklin op de titelpagina kwam ik min of meer toevallig tegen. In oktober zat
ik midden in mijn literatuuronderzoek (met alle nieuwsgierigheid, belangstelling en toch ook
onzekerheid die daarbij hoort) toen ik op mijn werk een workshop bijwoonde voor de
basisschoolleerkrachten die ik begeleid bij het geven van muziekeducatie. De persoon die de
workshop gaf, inspireerde mij enorm en haar workshop sloot zonder dat ik dat van te voren wist heel
mooi aan bij mijn afstudeeronderzoek. Toen ik haar opzocht op internet kwam deze tekst vrijwel
direct naar voren. De tekst zegt eigenlijk waar het in onderwijs en zo ook in muziekonderwijs om
gaat. Deze toevallige ontmoeting was wellicht niet zo heel toevallig, maar wie zal het zeggen…
Ik wil mijn afstudeerbegeleider, Hans Bakker, heel hartelijk danken voor zijn motivatie en kennis.
Ik wens u allen veel leesplezier!
Petra Wouters
Mei 2015
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding en motivatie
In deze scriptie komen mijn twee grote passies samen: muziekonderwijs en het basisonderwijs. Na
zeven jaar muziekles te hebben gegeven was ik toe aan een nieuwe uitdaging die ik heb gevonden in
het basisonderwijs. Ik wil naast het geven van muziekles namelijk bezig zijn met de totale
ontwikkeling van kinderen. Zelf ben ik van mening nooit uitgeleerd te zullen zijn en het onderwerp
van deze scriptie zal mij als muziekdocent en als basisschoolleerkracht laten groeien. Als
muziekdocent zie ik in de praktijk dat veel leerkrachten het een enorme opgave vinden om met
muziek aan de slag te gaan in het onderwijs. Dit is ook zo op basisschool ‘De Fontein’ te Barneveld. Er
is slechts projectmatig muziekonderwijs van een externe muziekvakleerkracht. Ik vind dit ontzettend
jammer, want muziek vind ik zo belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen. Uit vele
onderzoeken is namelijk gebleken dat muziek invloed kan hebben op de motorische, sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen (Hogenes, Van Oers, & Diekstra, 2014). De
lessen van muziekvakdocenten zijn heel erg welkom, maar ik vind dat leerkrachten er ook zelf mee
aan de slag moeten. Veel muziekonderwijs is leerkrachtgestuurd, maar er is bewezen dat de kinderen
meer betrokken zijn bij de muzieklessen als we hen ook zelf aan het woord laten en ze eigen inbreng
hebben tijdens de lessen. Het zelf produceren van muziek leidt tot meer betrokkenheid (Hogenes,
Van Oers, Diekstra, & Sklad, 2014). Tijdens dit onderzoek wil ik dan ook ingaan op het geven van
OGO-muziekonderwijs. Mijn doel is veel leerkrachten een aanzet te geven tot meer muziek in de klas
en onderzoeken of het ook mogelijk is OGO-muziekonderwijs op het programma te zetten als men
als leerkracht minder ervaren is in het geven van muziek.

1.2 Probleemstelling
Ik heb mijn afstudeeronderzoek opgezet vanuit de volgende probleemstelling:
“Welke competenties vraagt het aanbod van muziekonderwijs vanuit het OGO-concept van de
leerkracht en op welke wijze is dit aanbod concreet in te passen tijdens muzieklessen in groep 3 /4?”
Hierbij heb ik de volgende hypothese geformuleerd:
‘Vanuit de theorie en de praktijk verwacht ik dat er een duidelijk profiel naar voren komt van een
OGO-leerkracht ten aanzien van het vak muziek. Ik verwacht dat OGO op vele manieren in lessen in
te passen is voor groep 3/4 en dat leerkrachten in het basisonderwijs hier ook zelf mee aan de slag
kunnen. Zij kunnen hier meer mee dan ze van tevoren denken.’

1.3 Deelvragen
Naar aanleiding van de probleemstelling heb ik de volgende deelvragen opgesteld, die zijn
onderverdeeld in theorievragen en praktijkvragen:
Theorie
1. Wat houdt het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs in?
2. Wat is inhoudelijk de theorie achter muziekonderwijs en welke visie op muziekonderwijs past bij
de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
3. Welke leerkrachtcompetenties zijn er nodig voor een muziekles vanuit Ontwikkelingsgericht
perspectief?
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Praktijk
4. Hoe ziet het competentieprofiel van een OGO-muziekdocent eruit?
5. Hoe krijgt Ontwikkelingsgericht Onderwijs vorm in concrete muzieklessen in groep 3/4 en op welke
wijze en in welke mate kunnen leerkrachten hiermee aan de slag?

1.4 Uitleg begrippen van de probleemstelling








Competenties: Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende
situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te
handelen, dat wil zeggen passende procedures te kiezen en toe te passen om de juiste
resultaten te bereiken (Online encyclopedie, 2014).
Leerkracht basisonderwijs: Leraar of onderwijzer die lesgeeft aan een school voor kinderen
van 4 tot 12 jaar (Online encyclopedie, 2014).
Aanbod muziekonderwijs: Datgene wat aangeboden wordt tijdens het geven van lessen in
het basisonderwijs op het gebied van muziek (Online encyclopedie, 2014).
OGO-concept: Het begrip OGO is de afkorting van Ontwikkelingsgericht Onderwijs en is
een onderwijsvisie. De visie legt de nadruk op de ontwikkeling van de leerlingen en is daarbij
schatplichtig aan de leerpsychologie van Lev Vygotsky. Hij verbindt een leerling-gerichte
pedagogiek met een activerende didactiek. Een centraal concept is daarbij Vygotsky 's zone
van naaste ontwikkeling; het verschil tussen wat het kind zonder hulp kan en wat het met
hulp kan (Online encyclopedie, 2014).
Groep 3/4: Middenbouwgroepen met kinderen van 6 t/m 8 jaar in het basisonderwijs.

1.5 Doelstellingen
Vanuit de deelvragen heb ik de volgende doelstellingen opgesteld:
1.5.1 Theoriedoelstellingen
 Aan het einde van dit onderzoek weet ik wat ik kan verstaan onder het begrip
Ontwikkelingsgericht Onderwijs en kan ik dit verder toepassen en gebruiken in mijn
onderzoek naar het antwoord op mijn eerder geformuleerde hoofdvraag.
 Aan het einde van dit onderzoek heb ik vanuit de literatuur helder geformuleerd wat
inhoudelijk de theorie achter muziekonderwijs is en welke visie op muziekonderwijs past bij
de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hieruit heb ik vervolgens een eigen
visie gevormd.
 Aan het einde van dit onderzoek heb ik vanuit de literatuur een duidelijk geformuleerde lijst
met leerkrachtcompetenties die nodig zijn voor een muziekles vanuit Ontwikkelingsgericht
perspectief.
1.5.2 Praktijkdoelstellingen
 Aan het einde van dit onderzoek heb ik, door het interviewen van een Pabo-muziekdocenten
en OGO-leerkrachten, een duidelijk competentieprofiel van een OGO-leerkracht ten aanzien
van muziekonderwijs.
 Aan het einde van dit onderzoek heb ik een serie concrete OGO-muzieklessen uitgewerkt,
door middel van het reflecteren op mijn eigen muzieklessen in mijn stageklas.
 Aan het einde van dit onderzoek weet ik op welke manier en in welke mate leerkrachten in
groep 3/4 concreet kunnen werken met OGO in hun muzieklessen, door middel van
interviews met leerkrachten op een OGO-school.
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Aan het einde van dit onderzoek wil ik een eigen definitie hebben van OGO-muziekonderwijs
en de praktische uitwerking ervan in concrete lesideeën.
In het najaar van 2015 wil ik een artikel over mijn scriptie in ‘Zone’ hebben geplaatst.

1.6 Opzet van het onderzoek
1.6.1 Type onderzoek
Mijn onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek. Het type onderzoek is
een kwalitatief-exploratief onderzoek in de vorm van interviews en reflecties en het opstellen van
een profiel voor OGO-leerkrachten ten aanzien van het vak muziek in het basisonderwijs. Gegevens
verzamel ik door te lezen, te kijken, te vragen, uit te proberen en te reflecteren. Ik gebruik hiervoor
instrumenten van een kwalitatief onderzoek. Hierbij denk ik aan een semigestructureerde vragenlijst
met open vragen waarmee ik interviews wil gaan afnemen bij Pabo-docenten en leerkrachten in het
OGO-basisonderwijs. Tijdens deze interviews ben ik op zoek naar verschillen en/of samenhangen
voor mijn competentieprofiel, OGO-muzieklessen en de mate waarin en de wijze waarop de
leerkrachten aan de slag kunnen met OGO-muziekonderwijs. Dit levert veel materiaal op waar ik
vervolgens samenvattend en beschrijvend structuur in ga aanbrengen.
1.6.2 Onderzoeksstrategie
Ik heb het onderzoek opgesteld naar aanleiding van de volgende stappen (Kallenberg, Koster,
Onstenk, & Scheepsma, 2007, pp. 32-44):











Formuleren van probleemstelling;
Opstellen van een hypothese;
Uitvoeren van verkenning;
Opstellen van onderzoeksvragen/onderzoeksdoelen;
Vaststellen van onderzoeksgroep;
Bepalen van onderzoeksstrategie;
Verzamelen van gegevens;
Analyseren en interpreteren van gegevens;
Maken van onderzoeksrapportage;
Praktische uitvoering.

1.6.3 Hoofdstukindeling
In hoofdstuk 2 komt vraagstelling 1 over het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan bod. Ik
werk de verschillende elementen van OGO uit in dit hoofdstuk. Vraagstelling 2 over de inhoudelijke
theorie achter muziekonderwijs wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3. Tevens schrijf ik in hoofdstuk 3
over de visies op muziekonderwijs die passen bij de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht
onderwijs. De leerkrachtcompetenties die nodig zijn voor een muziekles vanuit Ontwikkelingsgericht
perspectief worden uitgewerkt in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 2, 3 en 4 vormen samen het theoriedeel
van mijn onderzoek. Vanaf hoofdstuk 5 begint het praktijkdeel van deze scriptie en wordt het
praktijkonderzoek beschreven. In hoofdstuk 6 worden in de onderzoeksgegevens gepresenteerd.
Hoofdstuk 7 bevat de conclusies, discussie en aanbevelingen. Tot slot volgen de literatuuropgave,
samenvatting en bijlagen.
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Hoofdstuk 2

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wil ik antwoord geven op de eerste deelvraag: ‘Wat houdt het concept
Ontwikkelingsgericht Onderwijs in?’ Dit hoofdstuk is opgebouwd uit een aantal paragrafen. Allereerst
wordt weergeven wat ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is. Daarna beschrijf ik de vijf principes
waarop OGO is gebaseerd. De benaderingswijze van OGO wordt weergegeven in vergelijking tot
benaderingswijzen van andere onderwijsconcepten. Ik duik ook in de geschiedenis van OGO en
daarbij komt de cultuurhistorische theorie van Vygotsky aan bod die ten grondslag ligt van het OGOconcept. Er wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingstheoretische uitgangspunten en de
rol van leerkracht en leerling wordt nader bekeken. Ik geef het onderwijs in onderbouw en
bovenbouw kort weer en beschrijf ten slotte het thematiseren in de klas.

2.2 Wat is OGO?
Ontwikkelingsgericht Onderwijs, afgekort OGO, is een onderwijsconcept dat de laatste vijftien jaren
veel belangstelling heeft gekregen. Het concept OGO is gebaseerd op de visie van de Russische
psycholoog Lev Vygotsky (1896-1934), die veel onderzoek deed met kinderen. Zijn visie staat voor
een totaalbenadering van de ontwikkeling van kinderen. Het OGO-concept kwam meer in opkomst,
doordat onderwijsvernieuwers op zoek gaan naar manieren om leerlingen zelf te betrekken bij hun
eigen ontwikkel- en leerproces. Inmiddels zijn er in Nederland en in het buitenland vele scholen die
volgens het OGO-concept werken. Door de komst van de basisschool in 1985, groeide in Nederland
de aandacht voor het onderwijzen van jonge kinderen. In die tijd werd het kleuter- en lager
onderwijs samengevoegd en de specifieke kleuteropleiding werd afgeschaft. Leerkrachten moesten
worden opgeleid voor groep 1 t/m 8. Uit angst dat het kleuteronderwijs zou ondersneeuwen gaf Frea
Janssen-Vos een extra impuls aan het kleuteronderwijs met de zogenoemde ‘Basisontwikkeling’, wat
het begin van OGO voor kleuters is. Dit deed zij met behulp van de onderwijstheorie van Vygotsky en
de onderzoekers die op hem voortbouwden. Vanuit dit onderwijs aan het jonge kind is vervolgens
ook OGO-onderwijs aan het oude kind ontwikkeld (Bakker, 2008).

2.3 Principes van OGO
Ontwikkelingsgericht onderwijs is een onderwijsvorm die gericht is op ontwikkeling. Elke basisschool
richt zich op de ontwikkeling van kinderen, maar dat maakt een school nog niet ontwikkelingsgericht.
Op veel scholen zijn wel OGO-elementen te vinden, bijvoorbeeld in het kleuteronderwijs, maar ook in
de midden- en bovenbouw met bijvoorbeeld realistisch rekenen. Wanneer is een basisschool nu wel
een OGO-school?
“OGO is het onderwijs dat kinderen helpt hun volle identiteit te ontwikkelen door middel van
interactie met een meerwetende partner” (Bakker, 2008, p. 21).
Binnen de verschillende OGO-scholen is er veel diversiteit, dus er is niet echt een vaste vorm. Wel
zijn er vijf principes waarop OGO gebaseerd is. Deze principes zijn oorspronkelijk beschreven door
Van Oers (Bakker, 2008, pp. 21-25):
1. Er is sprake van een totaalbenadering
2. Er wordt geleerd door begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten
3. De leerkracht is ook deelnemer aan de culturele praktijk
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4. Leerlingen construeren hun eigen instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle
problemen
5. De opbouw van het leertraject is systematisch en hypothetisch
De uitwerking van de vijf hoofdkenmerken of principes worden hieronder samengevat.
1. Er is sprake van een totaalbenadering
Binnen OGO wordt er gekeken naar de totale ontwikkeling van kinderen. Het kind wordt gezien als
een eenheid en niet als een optelsom van zijn of haar verschillende mogelijkheden en
eigenschappen. Dit wordt ook wel de ‘kinderlijke benadering’ genoemd. De omgeving van het kind is
hierbij heel belangrijk.
“Een kind kan alleen begrepen worden in relatie tot de context en interacties waarin het zich
ontwikkeld heeft” (Bakker, 2008, p. 22).
De geschiedenis waarin de kinderen gevormd zijn, maar ook de situaties waarin zij zich bevinden,
vormen de basis van de omgeving en context waarop de leerkracht zicht probeert te krijgen. Voor de
brede ontwikkeling wordt er gekeken naar verschillende aspecten (spelen en werken,
communiceren, initiatieven nemen en plannen maken) die worden verbonden aan kennis en
vaardigheden (woordenschat, schrijven, spelling enz.). In de praktijk betekent dit dat de leerkracht
een dubbelrol speelt, namelijk die van medespeler en leerkracht. De leerkracht neemt deel aan het
spel en ‘meet’ tijdens dit spel de totale ontwikkeling van de leerlingen.
2. Er wordt geleerd door begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten
Onderwijs moet voor kinderen begrijpelijk zijn en de activiteiten moeten zin hebben: ze moeten
betekenisvol zijn. Kinderen moeten zelf het nut van wat ze doen in kunnen zien, zodat de
betrokkenheid hoog is. Ze nemen deel aan activiteiten waarin ze zelf een rol spelen en weten wat ze
kunnen doen. Dit gebeurt door middel van thematisch werken met daarin passende sociaal-culturele
activiteiten. De kinderen mogen zelf keuzes maken en hebben eigen inbreng in de thema’s. Iedere
leerling functioneert hierbinnen op zijn eigen manier die aansluit bij de persoonlijke ontwikkeling en
vaardigheden. Door het gebruik van culturele instrumenten (concrete materialen uit het dagelijks
leven) ontstaat er een functionele context waarbinnen leerlingen taal hanteren en kennis aan elkaar
doorgeven. Onderbouwleerlingen zijn in deze thema’s vooral bezig met spel en in de bovenbouw uit
dit zich in onderzoeken.
3. De leerkracht is ook deelnemer aan de culturele praktijk
Leerlingen werken veel samen, maar ook de leerkracht doet mee aan de sociaal culturele activiteiten
in verschillende rollen. De leerkracht moet er voor zorgen dat de activiteit die de context vormt
zoveel mogelijk lijkt op de realiteit. De leerkracht speelt daarom rolmodellen die kinderen zelf (nog)
niet aankunnen. Daarin heeft de leerkracht een stuwende rol door binnen de activiteit steeds op
zoek te zijn naar verbreding en verdieping. Daarnaast geeft de leerkracht technische en inhoudelijke
ondersteuning en heeft zorg voor de identiteitsontwikkeling van de leerling.
4. Leerlingen construeren hun eigen instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle
problemen
Tijdens de activiteiten worden kinderen gestimuleerd zelf oplossingen te zoeken bij ontstane
problemen. Zelfstandig werken en samenwerken wisselen elkaar daarbij af. Kinderen construeren zo
zelf hun kennis in samenspraak met anderen. Leerlingen maken gebruik van de groep, maar bouwen
wel zelfstandig hun eigen ideeën op. Niemand krijgt hierin de kans om er tussendoor te glippen en
niet zijn eigen inbreng te hebben en zijn eigen idee te ontwikkelen.
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5. De opbouw van het leertraject is systematisch en hypothetisch
Leerlingen zitten in een bepaald leertraject over langere tijd. Dit leertraject is systematisch en
leerlingen herkennen hier de rode draad in. Deze rode draad maakt de volgende stappen
betekenisvol voor de leerling. Per leerling wordt door de leerkracht door middel van observeren
bekeken wat de volgende leerstappen kunnen zijn, maar dit zijn echter wel altijd veronderstellingen,
hypothesen. Een leerling kan altijd een andere leerweg ingaan dan de leerkracht van te voren heeft
voorspeld.
Deze vijf omschreven principes zijn ook terug te vinden in de vier B’s die aan OGO gekoppeld worden
(Bakker, 2008, p. 11):





Betekenisvol voor kinderen
Betrokkenheid en initiatief
Brede bedoelingen
Bemiddelende rol van de leerkracht

2.4 Ontwikkelingstheoretische uitgangspunten
Zoals eerder in paragraaf 2.2 te lezen is, is de ‘basisontwikkeling’ van Frea Janssen-Vos de voorloper
van OGO. Zij heeft de uitgangspunten om bij kinderen de ontwikkeling te benaderen op een rij gezet.
Deze uitgangspunten komen grotendeels overeen met de vijf principes van OGO (zie paragraaf 2.3),
maar worden op een andere manier beschreven. Hieronder een samenvatting van de uitgangspunten
(Bakker, 2008, pp. 25-27):











Ontwikkeling is geen natuurlijk proces dat zich binnen kinderen, dus los van externe
invloeden afspeelt. Kinderen zijn opvoedbaar en onderwijsbaar, deels afhankelijk van de
volwassenen om hen heen die hoge verwachtingen van hen hebben en zich voor hun welzijn
en ontwikkeling inzetten.
Ontwikkeling komt tot stand doordat kinderen willen deelnemen aan de sociaal-culturele
werkelijkheid, met behulp van volwassenen die hen de werkelijkheid beschikbaar stellen en
hen hierin betrekken.
Een actief aandeel in de eigen ontwikkeling vormt een wezenlijke voorwaarde. Kinderen
nemen initiatieven die voor hen persoonlijk zinvol en ontwikkelingsbevorderend zijn.
Het aangrijpingspunt voor ontwikkelings- en leerprocessen wordt gevormd door de ‘zone van
naaste ontwikkeling’.
Het aandeel van volwassenen is van cruciaal belang.
In een bepaalde periode kunnen verschillende activiteiten leidend zijn voor het
ontwikkelingsproces.
Voor jonge kinderen vormen spelactiviteiten de belangrijkste basis voor verdere
ontwikkelings- en leerprocessen.
Ontwikkeling is een samenhangend proces: fysieke en psychische ontwikkeling beïnvloeden
elkaar.
Tussen kinderen doen zich verschillen voor in de ontwikkeling.

2.5 Benaderingswijzen
Er bestaan verschillende onderwijsconcepten met een eigen benaderingswijze van het onderwijs. Om
een goed beeld te krijgen van de benaderingswijze van OGO in vergelijking tot andere
onderwijsconcepten geef ik ze allen kort weer. In Nederland zijn EGO (Ervaringsgericht Onderwijs)
met de volledige inbreng van kinderen, PGO (Programmagericht Onderwijs) waarbij de methode
leidend is en OGO, de drie hoofdtypen van onderwijsconcepten. OGO zit er precies tussenin:
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kinderen hebben een inbreng, maar er is een sturende en begeleidende rol van de leerkracht. Ieder
hoofdtype is verbonden aan een eigen benadering waarop leerlingen begeleid worden in hun
ontwikkelingsprocessen. PGO gaat uit van de toerustingsbenadering, welke gebaseerd is op de
gedachte dat de ontwikkeling van kinderen maakbaar is. De leerling heeft nauwelijks inbreng in de
leerstofkeuze. EGO gaat uit van de ontplooiingsbenadering: Alle mogelijkheden zitten in het kind en
de omstandigheden hoeven alleen maar zo aangepast te worden dat deze mogelijkheden eruit
komen. De leerling staat centraal en de leerkracht is katalysator. OGO gaat uit van de
ontwikkelingsbenadering waarbij een mix ontstaat van de voorgaande twee benaderingen. Er wordt
wel gewerkt vanuit de kerndoelen, zoals bij de toerustingsbenadering, maar het moet aansluiten bij
wat kinderen willen zoals in de ontplooiingsbenadering. Tussen deze twee kanten is interactie de
bron van ontwikkeling (Bakker, 2008).

2.6 Cultuurhistorische theorie
Zoals al te lezen is in paragraaf 2.2 is het concept OGO voortgekomen uit de ideeën van Lev Vygotsky.
De hoogleraren Van Parreren en Carpay hebben dit aan het begin van de jaren zeventig van de vorige
eeuw in Nederland geïntroduceerd (Bakker, 2008, p. 17). Vygotsky’s visie is gebaseerd op de
cultuurhistorische theorie waarover ik hieronder een beschrijving geef om OGO beter te begrijpen.
De Russische psycholoog Lev Vygotsky (1896-1934) wilde één theorie vormen vanuit verschillende
terreinen: sociologie, (ontwikkelings)psychologie en pedagogiek. Volgens Wardekker (2009),
beschouwt hij de mens als ‘sociaal en cultureel van nature’: mensen en ontwikkeling zijn alleen te
begrijpen vanuit hun sociale, culturele en historische context. Hij zette zich af tegen het idee dat de
ontwikkeling van een kind een voorgeprogrammeerd proces is, dat slechts gunstige omstandigheden
nodig heeft om zich te voltrekken en waarin alle toekomstige eigenschappen van het jonge kind al
vastliggen. Vygotsky hanteerde twee uitgangspunten voor zijn theorie (Wardekker, 2009, p. 17):



Het handelen van mensen kun je alleen goed begrijpen als je weet hoe het zich in de loop
van hun leven ontwikkeld heeft en welke invloeden daarin een rol hebben gespeeld.
Mensen reageren in hun handelen niet zomaar op prikkels. Ze proberen bepaalde doelen te
bereiken en nemen dus zelf initiatieven.

Bij het tweede uitgangspunt blijkt dat mensen cultuurproducten (artefacten) als middelen en
werktuigen gebruiken om hun leven vorm te geven en om hun doelen te bereiken.
“De artefacten moet je leren gebruiken en daarmee wordt leren het proces dat de verbinding legt
tussen een persoon en de omliggende culturele wereld, tot een centraal begrip in de theorie. Eigenlijk
zegt Vygotsky hiermee ook dat je een mens alleen zinvol kunt begrijpen en onderzoeken in die relatie
met de cultuur. Niet het individu vormt de focus van zijn theorievorming, maar de relatie tussen
individu en cultuur. En dat is eigenlijk de kern van een Vygotskiaanse manier van denken”
(Wardekker, 2009, p. 17).
2.6.1 Zone van naaste ontwikkeling
Hoe leidt deze relatie tussen individu en cultuur nu tot ontwikkeling? Vygotsky’s visie op leren is dat
leren leidt tot ontwikkeling. Ontwikkeling gaat niet vanzelf en hangt af van de verschillende culturele
situaties waarin men zich bevindt. Leren gaat aan de ontwikkeling vooraf en stimuleert deze. Wat je
precies leert is afhankelijk van wat de cultuur je biedt en wat anderen mogelijk maken. Vygotsky zei
hierover:
“De volwassene en de cultuur zijn verantwoordelijk voor de aard en het tempo van de ontwikkeling
van het kind…” (Bakker & Van de Berg, 2006).
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Samen met wat een kind al eerder geleerd heeft, noemt Vygotsky dit de ‘zone van naaste
ontwikkeling’. Het gaat over welke ontwikkelingsstappen een leerling kan zetten afhankelijk van wat
de cultuur biedt, wat de volwassene of meerwetende leeftijdsgenoot biedt en wat de leerling al
geleerd heeft (Wardekker, 2009, pp. 19-20). Anders gezegd: “…ontwikkeling gebeurt als je net over
de grens gaat van datgene wat je al zelfstandig beheerst” (Boonsma & Bos, 2009, p. 260).

2.7 Rol van de leerkracht
De rol van de leerkracht is een hele belangrijke binnen het OGO-concept. Van Oers vertelt in de film
‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ (Bakker & Van de Berg, 2006): “Ontwikkeling van mensen is in
sterke mate afhankelijk van de omgang met anderen, dat idee proberen wij in ontwikkelingsgericht
onderwijs te realiseren. Dat betekent dat we ons in Ontwikkelingsgericht Onderwijs richten op de
ontwikkeling van leerlingen, maar ook op de ontwikkeling van de leerkrachten zelf. Als een leerkracht
zelf beter gevormd is, is hij eerder of makkelijker in staat de leerlingen te begeleiden”. Reden om de
rol van de leerkracht nader te beschrijven. In de theorie van Vygotsky is de leerkracht de
bemiddelaar tussen wat de cultuur aan inzichten, gewoontes en gereedschap heeft voortgebracht en
de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen. Vygotsky zei hierover (De Haan, 2008, p. 1):
“The road from object to child and from child to object lies through another person”.
De leerkracht is de spil van de klas die de kinderen een eenheid laat zijn waarin ze kunnen leren.
Leerlingen werken met leerkrachten in betekenisvolle thema’s. Daarin moet de leerkracht in staat
zijn verschillende rollen aan te nemen. De OGO-leerkracht is vooral een speler in het veld en neemt
daarin verschillende vormen aan (Bakker, 2008, pp. 91-92):







Ontwerper of regisseur van de thema’s.
Manager die helpt bij voorbereiden en die assisteert.
Medespeler en bemiddelaar in het spelen van bestaande culturele verhalen.
Spelleider die waar mogelijk het spel verbreedt en verdiept.
Directeur of instructeur die het spel stuurt en de aandacht leidt naar wat er geleerd kan
worden.
Moderator die voor- en achteraf reflecteert met de kinderen op het spel.

Naast deze rollen is de rol van model een belangrijke bij het overdragen van leerstrategieën. Door
hardop denkend voor te doen laat hij zien hoe een probleem of vraag moet worden aangepakt. Ook
moet de leerkracht in staat zijn de ‘zone van naaste ontwikkeling’ te gebruiken bij leerlingen.
De belangrijkste eisen waaraan een OGO-leerkracht moet voldoen zijn van pedagogische aard.
“Leerkrachten beschikken over een houding en over vaardigheden die het welbevinden en de
betrokkenheid van kinderen stimuleert. Ze communiceren dat ze hoge verwachtingen van kinderen
hebben. Ze zijn sensitief en responsief en kunnen echte interacties met kinderen aangaan” (Bakker,
2008, p. 104).

2.8 De rol van de leerling
2.8.1 Spel in de onderbouw
Na de rol van de leerkracht te hebben beschreven is het nu de taak weer te geven wat de leerling
eigenlijk doet. In de onderbouw zijn leerlingen binnen OGO door middel van spel de wereld aan het
verkennen. Om de verschillende ontwikkelingsfasen waarin de onderbouwleerlingen zich bevinden te
herkennen, moet de OGO-leerkracht dus goed op de hoogte zijn van de verschillende spelfasen.
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Kinderen leren veel van spelen. Het spelen en tegelijkertijd spelend leren heeft invloed op veel
aspecten van het (toekomstige) leven van een kind. Frea Janssen-Vos (2009, p. 24) pleit voor spelend
leren op vele gebieden:








Het stimuleert de motorische ontwikkeling.
Het bevordert de sociale vaardigheden.
Het maakt ervaringen met de wereld mogelijk.
Het vergemakkelijkt het omgaan met emoties.
Het stimuleert de taalontwikkeling.
Het helpt te begrijpen wat de woorden en handelingen van mensen, en de symbolen en
tekens die ze gebruiken, te betekenen hebben.
Het lokt uit om problemen op te lossen en te leren denken.

Het spel van jonge kinderen varieert in activiteiten die afhankelijk zijn van de fasen van hun
ontwikkeling. Deze verschillende activiteiten en fasen overlappen elkaar gedeeltelijk.
“Het spel krijgt zijn vorm in verschillende activiteiten: bewegingsspel en spelen met voorwerpen,
rollen spelen van mensen en situaties in de omgeving, constructies maken, spelverhalen spelen,
spelen dat je leest, schrijft, telt, meet, rekent. Deze spelvormen hangen met elkaar samen. De ene
leidt ertoe dat kinderen ervaringen opdoen en vaardigheden leren die hun interesse wekken in een
volgende spelvorm en het volgende spelniveau” (Janssen-Vos, 2009, p. 26).
De verschillende spelfasen die jonge kinderen gedurende hun ontwikkeling doorlopen geeft JanssenVos (2009, pp. 26-27) als volgt weer:










Manipulerend spel en bewegingsspel: Twee- en driejarigen zijn vooral graag handelend en
bewegend actief en het gaat om het plezier hierin. Ze oefenen de motoriek, maken contact
met anderen en krijgen de wereld in hun greep. Ze leren taal door hun eigen handelingen te
benoemen en de voorwerpen waarmee ze spelen.
Van manipulerend spel naar rollenspel: In het manipulerend spel hebben voorwerpen een
bepaalde betekenis gekregen en van daaruit nemen ze nu een rol aan in hun bewegingen en
handelingen. Ze spelen bijvoorbeeld moeder of conducteur. In dit rollenspel nemen de
sociale contacten van kinderen toe. De taal is nu niet alleen meer aan een voorwerp
verbonden, maar ook aan een handeling in de rol die gespeeld wordt.
Interactief rollenspel: De rolgebonden handelingen worden steeds uitgebreider en rijker en
de kinderen gaan meer op elkaar reageren. Ze kunnen zich steeds beter verplaatsen in de
dagelijkse werkelijkheid en zijn beter in staat een thematisch spelidee op te bouwen en dat
spel samen te spelen.
Van manipuleren naar construeren: Tegelijk met de ontwikkeling van het rollenspel groeit
het constructiespel. Materialen en voorwerpen nodigen nu ook uit om te experimenteren en
producten te maken. Onderlinge contacten en de communicatie nemen hierbij toe.
Thematisch spel: In het stadium van het ontwikkelende rollenspel en constructiespel zorgt
het spelverhaal of het thema voor een zinvolle samenhang.
Van spelactiviteit naar bewuste leeractiviteit: In het thematisch spel wordt de behoefte aan
‘echt’ leren sterker. Het kind wil zelf leren wat hij nog niet kan. In het rollenspel wordt
bijvoorbeeld de behoefte gewekt om zo te schrijven dat anderen echt kunnen lezen wat er
staat of zelf te kunnen lezen wat er op een ansichtkaart staat.

Janssen-Vos geeft een hele duidelijke ontwikkeling van spel bij jonge kinderen. Door deze richtlijnen
is het makkelijker naar kinderen te kijken en te beoordelen waar ze staan in hun ontwikkeling.
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2.8.2 Onderzoek in de bovenbouw
Er ligt een doorgaande lijn binnen OGO vanuit de onderbouw naar de midden- en bovenbouw, dat
gemarkeerd wordt vanuit het spelcurriculum naar het onderzoekscurriculum. Binnen OGO leren
kinderen in de midden- en bovenbouw de wereld verkennen vanuit het onderzoeksgerelateerde
onderwijscurriculum. “Kinderen leren de juiste onderzoeksvraag te stellen en geven daar, voordat ze
het uitproberen, een antwoord op, een probeerantwoord als hypothese” (Bakker, 2008, p. 19). De
leerlingen doen onderzoek binnen het thema en zoeken bijvoorbeeld op internet antwoord op hun
zelfgeformuleerde vragen. Leerlingen moeten gericht leren zoeken en ook leren om de gevonden
informatie kritisch te beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Zij leren algemene
onderzoeksvaardigheden in dialoog met de leerkracht. Samen met de leerkracht gaan de leerlingen
op onderzoek en bespreken met hem hun ervaringen (Van Rijk, 2008).

2.9 Thematiseren
Bij het tweede principe van OGO uit paragraaf 2.3: 2. Er wordt geleerd door begeleide deelname aan
betekenisvolle activiteiten, wordt het werken in thema’s genoemd. Het betekenisvol leren gebeurt
binnen OGO vaak door middel van thematiseren. Dit geeft het onderwijs een zinvolle samenhang.
Om het onderwijs maatschappelijk en persoonlijk betekenisvol te maken zijn er voorwaarden voor
betekenisvol leren. De leerkracht moet hoge verwachtingen hebben van de
ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en hier ook vertrouwen in hebben dat zij hier aan zullen
voldoen. Dit alles vraagt om een veilige leeromgeving voor de leerlingen. Daarnaast moet de
leerkracht de juiste instrumenten aanreiken om de dingen te leren doen en te kunnen (Bakker, 2008,
pp. 79-80).
2.9.1 Opzetten van een thema
Bij het vinden van een geschikt thema wordt uit de volgende bronnen geput (Brouwers, 2010, p.
307):




De actualiteit: voorvallen en gebeurtenissen waar kinderen zich persoonlijk bij betrokken
voelen;
Sociaal-culturele activiteiten uit de directe leefomgeving;
Sociaal-culturele activiteiten in de grote wereld, waar kinderen mee in aanraking komen
door televisie, vakantie, verhalen van mensen en boeken.

Naast deze bronnen wordt er voor de veelzijdigheid door het jaar heen ook gekeken naar de
verschillenden levensgebieden:




Primaire levensbehoeften;
Techniek, handel en economie;
Cultuur, religie en kunst.

Bij het uiteindelijke uitwerken van het thema (thematiseren) is het de kunst om als docent goed
voorbereid te zijn, maar ook ruimte te geven voor inbreng van de leerlingen. Bij het thematiseren zijn
een aantal stadia om te doorlopen (Brouwers, 2010, pp. 308-310):


Fase 0: de voorbereidingsfase
De leerkracht bepaalt het thema en deze wordt in hoofdlijnen gepland, denkend aan:
o Inhoud van het thema
o Betekenissen voor de kinderen
o Bedoelingen van het thema
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o activiteitenaanbod
Fase 1: oriëntatiefase
Het uitvoeren van de startactiviteit waarbij de kinderen zich kunnen oriënteren op het thema
en tot slot van deze activiteit kunnen meeplannen.
Fase 2: uitvoeringsfase
Het werken in het thema
Fase 3 afrondingsfase
Het thema wordt afgesloten bijvoorbeeld met een tentoonstelling voor ouders
Fase 4: evaluatie en vervolg
De leerkracht evalueert

Bij het ontwerpen van een thema werkt de leerkracht vanuit vijf didactische impulsen die richting
geven aan zijn of haar handelen (Brouwers, 2010, pp. 311-312): Het gezamenlijk oriënteren op de
activiteit, het structureren en verdiepen van de activiteit, het verbreden naar andere activiteiten, het
toevoegen van nieuwe handelingsmogelijkheden en het reflecteren op de activiteit.

2.10 Samenvatting
Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een onderwijsvorm die gericht is op ontwikkeling. Het OGOconcept kan omschreven worden als onderwijs dat kinderen helpt zich breed te ontplooien door
middel van interactie met een meerwetende medeleerling en/of leerkracht. Ten grondslag van OGO
ligt de cultuurhistorische theorie van Lev Vygotsky, waarbij de focus ligt op de relatie tussen individu
en cultuur. De vijf principes waarop OGO gebaseerd is, geven een helder beeld van het concept. Het
uitgangspunt van het OGO-concept is dat ontwikkeling niet een puur natuurlijk proces is, maar dat
kinderen opvoedbaar en onderwijsbaar zijn. Er wordt daarbij met brede bedoelingen gekeken naar
de totale ontwikkeling van kinderen op alle gebieden, omdat alle facetten van de ontwikkeling elkaar
beïnvloeden. Ontwikkeling gebeurt tijdens voor kinderen betekenisvolle activiteiten in de sociaalculturele werkelijkheid, die ervoor zorgen dat de betrokkenheid hoog is. In de onderbouw vindt
ontwikkeling plaats vanuit spelactiviteiten en in de bovenbouw vanuit onderzoekssituaties. Er is een
balans tussen het zelf nemen van initiatieven door de kinderen en begeleiding door de leerkracht,
een rol die van cruciaal belang is. De leerkracht is deelnemer aan de culturele activiteiten, maar heeft
ook een bemiddelende rol. Het aangrijpingspunt voor ontwikkelings- en leerprocessen wordt
gevormd door de ‘zone van naaste ontwikkeling’, net over de grens van datgene wat al zelfstandig
beheerst wordt. Kinderen krijgen de kans om zelf hun instrumenten voor het oplossen van
problemen te creëren. Er is een balans tussen de kerndoelen voor het basisonderwijs en wat
kinderen willen en nodig hebben. De leerkracht houdt hierbij de doelen in de gaten zodat het
leertraject systematisch is. Hij heeft daarbij hoge verwachtingen van de leerlingen en weet dat er
verschillen in ontwikkeling zijn tussen de leerlingen. Hij laat ruimte voor de inbreng van de leerling en
is zich bewust van het feit dat zijn doelen vooraf slechts veronderstellingen zijn.
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Hoofdstuk 3

Muziek en Ontwikkelingsgericht Onderwijs

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wil ik antwoord geven op de tweede deelvraag: ‘Wat is inhoudelijk de theorie achter
muziekonderwijs en welke visie op muziekonderwijs past bij de uitgangspunten van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs?’ Dit doe ik in twee delen. Eerst geef ik een beschrijving van de
inhoudelijke theorie achter muziekonderwijs. Hierbij komen de vijf domeinen, het klank-vormbetekenis-model en de kerndoelen voor muziek aan bod. Vervolgens kijk ik naar de visie op
muziekonderwijs vanuit ontwikkelingsgericht perspectief. Ik koppel het vak muziek aan de vijf
principes van OGO en beschrijf hoe de kerndoelen een plaats krijgen in het OGO-muziekonderwijs. Ik
geef een beschrijving van de vele ontwikkelingsgebieden die om de hoek komen kijken om bij muziek
te voldoen aan de ‘brede ontwikkeling’. Ten slotte geef ik verschillende vormen van muziekonderwijs
weer die in te passen zijn in het OGO-muziekonderwijs. In dit hoofdstuk heb ik tevens het doel om
een eigen visie te vormen op OGO-muziekonderwijs, om vervolgens tot een eigen definitie voor
OGO-muziekonderwijs te komen.

3.2 De theorie achter muziekonderwijs
3.2.1 De vijf domeinen
Er wordt op veel verschillende manieren met muziek omgegaan binnen het basisonderwijs. Kinderen
luisteren naar muziek, dansen, zingen, schrijven muziek op of hebben interesse om muziek te lezen.
Binnen het muziekonderwijs worden de muzikale activiteiten onderscheiden in vijf verschillende
domeinen (Van der Lei, Haverkort, & Noordam, 2010, p. 14):






Zingen;
Luisteren;
Muziek maken;
Muziek lezen en noteren;
Bewegen op muziek.

Deze domeinen overlappen elkaar tijdens de muziekles en zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien.
Een goede muziekles omvat ook minstens drie domeinen. Om een duidelijk beeld te hebben van de
verschillende domeinen verwijs ik voor een korte beschrijving van elk domein naar bijlage 1.
Zesde domein
Een zesde domein, niet specifiek benoemd als domein door Van der Lei, et al (2010), maar mijns
inziens zeker een onmisbaar domein, is het domein van ‘spreken over muziek en reflecteren op
muziek’. Dit kan muziek zijn die beluisterd wordt, of muziek die uitgevoerd wordt. Dit domein speelt
ook een belangrijke rol bij het voldoen aan kerndoel 55 (zie paragraaf 3.2.3). Hogenes (2006) heeft
het over vijf vormen van muzikaal gedrag waarbij zingen en spelen samenkomen in het domein
‘muziek maken’ en ‘spreken over muziek en reflecteren op muziek’ dan het vijfde domein is. ‘Spreken
over muziek en reflecteren op muziek’ kan ook gezien worden als een onderdeel dat in alle
domeinen terugkomt en in te passen is.
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3.2.2 Klank vorm en betekenis
In het basisonderwijs wordt bij het vak muziek gebruik gemaakt van het Klank-Vorm-Betekenismodel
(KVB-model). Een korte toelichting hierop is:
“Muziek is in vorm gezette klanken die een betekenis heeft voor mensen” (Hogenes, 2006, p. 9).
Het vraagt echter nog enige uitleg wat de klank, vorm en betekenis precies inhouden voordat we
kunnen kijken naar het KVB-model.
Klank
Als we klank opzoeken in het woordenboek komen we op verschillende definities (Online
encyclopedie, 2014): manier waarop iets klinkt; galm; geluid; toon; manier waarop men een geluid
hoort; geluid van een muziekinstrument; klankgeluid; resonantie van een galm.
Kortom, bij muziek kunnen we niet om klank heen: Muziek is klank. Die klanken kunnen hard, zacht,
hoog, laag, snel of langzaam klinken. Een melodie op een klokkenspel klinkt weer anders dan op een
viool. In de muziek wordt dan ook gesproken van variatie in de vorm van klankduur, klankhoogte,
klaksterkte en klankkleur. Bij klankduur hebben we het over maat, ritme, tempo en articulatie
(speelmanier). Klankhoogte gaat over toonhoogteverschillen, samenklank (verschillende tonen
klinken samen) en melodieën. Klanksterkte gaat over sterk en zacht spelen en alle variaties daarop,
bijvoorbeeld van hard naar zacht en accenten. In de muziek heet dit dynamiek. Klankkleur gaat over
hoe de verschillende instrumenten, materialen, de stem en verschillende ensembles en orkesten
klinken (Van der Lei, et al., 2010).
Vorm
Naast klank is muziek ook vorm. Herhaling, contrasten en variatie bepalen samen de vorm van
muziek. Met contrasten worden verschillen in een muziekstuk bedoeld: er wordt een nieuwe
melodie geïntroduceerd of de muziek is opeens veel zachter of sterker. Herhaling en contrast zorgen
samen voor variatie: De muziek blijft herkenbaar ondanks de verandering. Om vorm goed te
begrijpen zijn er een aantal begrippen waarmee men in de basisschool te maken krijgt (Van der lei, et
al., 2010, p. 22):








Vormprincipes:
o Herhaling
o Contrast
o Variatie (deze begrippen zijn reeds hierboven uitgelegd).
Vormeenheden:
o Motief: een kleine muzikale eenheid/ bouwsteen van een paar tonen
o Thema: steeds terugkerend, maar wel lange melodie
o Muzikale zin: vergelijkbaar met een gewone zin, maar dan in muziek.
Vormtechnieken:
o Echo: gebaseerd op het natuurlijke verschijnsel, het nadoen, maar dan zachter.
o Imitatie: herhaling van korte of lange motieven, maar het mag net even anders zijn.
o Stapelen: herhaling waarbij er steeds iets nieuws wordt toegevoegd.
o Ostinaat: voortdurende herhaling van een ritme of melodie.
Compositievormen:
o Canon: imitatievorm waarbij twee of meer stemmen exact dezelfde melodie zingen
of spelen, maar na elkaar inzetten.
o Rondo: muziekstuk waarin het hoofdthema steeds opnieuw als refrein opduikt.
o Variatievorm: hetzelfde thema komt telkens terug maar dan in een andere variatie.
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Betekenis
“Iets is pas echt muziek wanneer het een emotie bij mensen oproept en de in vorm gezette klank
betekenis heeft” (Hogenes, 2008, p. 135).
Betekenis gaat in de eerste plaats om sfeer en de emoties die muziek oproept bij mensen, het
verandert je stemming. Daarnaast vertelt muziek je ook iets. Muziek kan op drie manieren betekenis
hebben. Muziek kan iets uitbeelden, bijvoorbeeld geluiden, bewegingen, dieren, verhalen en
gevoelens. Daarnaast kun je ook een eigen betekenis geven aan muziek. Je kunt een muziekstuk
bijvoorbeeld ergens mee associëren, je kunt je eigen fantasie erbij gebruiken en je kunt je eigen
gevoel erbij hebben. Ten derde heeft muziek ook verschillende functies die betekenis geven aan de
muziek, namelijk praktische functies. Je doet iets met muziek bijvoorbeeld dansen, op de maat lopen
of muziek maken.
Het KVB-model
Nu klank, vorm en betekenis aan de orde zijn geweest is het KVB-model goed te begrijpen en te
plaatsen in het muziekonderwijs en wordt als volgt uitgelegd (Van der Lei, et al., 2010, p. 23):
“In het Klank-Vorm-Betekenismodel (KVB-model) wordt de essentie van muziek (de drie taartpunten
klank, vorm en betekenis) gecombineerd met de ring van de vijf verschillende domeinen (zingen,
luisteren, muziek maken, muziek lezen en noteren, bewegen op muziek). De buitenring draait als het
ware om de taartpunten klank, vorm en betekenis heen. Deze buitenring vertelt iets over de manier
waarop mensen (dus ook kinderen) bezig zijn met muziek”.

Figuur 1. Het KVB-model (Van der Lei, Haverkort, & Noordam, 2010, p. 23).
Het KVB-model is terug te vinden in de opbouw van lessen, projecten en het leerstof overzicht van de
leerlijnen. De basisschoolmethode voor muziek, ‘Moet je doen’ bijvoorbeeld, is op dit model
gebaseerd.
3.2.3 Kerndoelen
In 2009 heeft SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, kerndoelen voor het primair
onderwijs ontwikkeld, waaronder de kerndoelen ook voor muziek. Kerndoelen laten op hoofdlijnen
zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven in het primair onderwijs. Door vanuit
de kerndoelen te werken is de ontwikkeling van kinderen ononderbroken en is er sprake van een
breed onderwijsaanbod. In het project tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO zijn de kerndoelen
van alle leergebieden uitgewerkt. Het vak muziek valt onder de kerndoelen ‘Kunstzinnige oriëntatie’
(Jacobse, Van der Lei, Loenen, Nieuwmeijer, & Roozen, 2009):
Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
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Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel
erfgoed.
Voor de uitwerking van de leerlijnen bij deze kerndoelen verwijs ik naar bijlage 2.

3.3 Muziekonderwijs binnen de uitgangspunten van OGO
3.3.1 Visie op OGO-muziekonderwijs
Volgens Van der Lei, et al. (2010), krijgen de uitgangspunten van OGO bij muziekonderwijs meer en
meer een plaats. “Daarbij gaat het niet om nieuwe werkvormen en activiteiten. Het vernieuwende
van deze aanpak is de conceptuele benadering, waarbij de inbreng van de kinderen een centrale
plaats krijgt. De ontwikkeling van kinderen, het kind als vertrekpunt van het leerproces, de rol van de
leraar als partner en het willen aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling zijn de
kenmerkende conceptuele uitgangspunten van ontwikkelingsgericht muziekonderwijs” (Van der Lei,
et al., 2010, p. 216).
Op de vraag welke kant we op moeten met muziekonderwijs vanuit het OGO-concept antwoordt
universitair hoofddocent psychologie/ onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,
Van Oers, die tevens affiniteit met het vak muziek heeft, het volgende: “Hoofddoel van alle onderwijs
is leerlingen de kennis, vaardigheden en houding mee te geven om steeds meer als een betrokken,
kritisch deelnemer mee te gaan doen aan sociaal-culturele activiteiten uit ons maatschappelijke
leven. Voor muziekonderwijs betekent dit dat leerlingen door de opvoeders (binnen en buiten de
school) geholpen moeten worden om hun deelname aan muzikale activiteiten te verbeteren of uit te
breiden” (Hogenes, 2004, p. 20). Omdat zingen de basis is van echte muzikale ontwikkeling wil Van
Oers dit prioriteit geven, maar dan niet het “kale” zingen uit een liedjesboek. De basisfunctie van
zingen is het communiceren van stemmingen en dat zou terug te vinden moeten zijn tijdens de
muziekles. Tijdens het zingen kan heel goed met de kinderen besproken worden wat er
gecommuniceerd wordt met het lied en welke stemming erbij hoort. De activiteit van het musiceren
(zingen, muziek maken, improviseren, enz.) is waar het om gaat. Ook noemt hij aanknopingspunten
met de leerlingen die leiden tot grotere betrokkenheid wat weer efficiënter leren tot gevolg heeft.
Als tweede aandachtspunt noemt Van Oers de metacognitieve activiteiten tijdens de muziekles. Hij
doelt op het reflecteren op muziek die kinderen horen of zelf maken en het muziekschrift dat een
grote rol speelt in de talige ontwikkeling. Het exploreren en ontwikkelen van notatiewijzen mag
alleen geen doel op zich worden: “Het doel zou moeten zijn het communiceren met anderen en jezelf
te moeten ondersteunen en te verbeteren” (Hogenes, 2004, p. 20).
“In contrast to other arts subjects, music education focuses foremost on the re-production of music,
rather than the production of their own pieces of art” (Hogenes, Van Oers, & Diekstra, 2014, p. 149).
In het OGO-concept staat het kind met zijn behoeften, interesses en mogelijkheden centraal. Zo ook
in het OGO-muziekonderwijs dat streeft naar het produceren van muziek door het kind zelf in plaats
van reproductie in een leerkrachtgestuurde les zoals in bovenstaand citaat genoemd staat.
Binnen het OGO-concept zijn leerlingen deelnemer van betekenisvolle activiteiten waarin muziek als
culturele communicatievorm en als object om over te communiceren centraal staat. Actieve
betrokkenheid en deelname zijn hierin essentieel. Het experimenteren en improviseren met
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instrumenten, stem en lijf lijdt kan hieraan bijdragen en leidt uiteindelijk tot de behoefte aan noteren
van muziek (Hogenes, 2004).
Vanuit het OGO-concept is Hogenes (2008) ervan overtuigd dat er regelmatig gewerkt moet worden
aan muzikale vorming, zodat de leerkracht van de klas een muzikale leergemeente kan maken.
Binnen het OGO-muziekonderwijs staan ook klank, vorm en betekenis centraal. Vooral betekenis
heeft een extra dimensie binnen OGO, omdat dit gaat over de emoties en stemmingen van muziek.
Over Vygotsky en muziekonderwijs in het bijzonder wordt gezegd dat emoties gerelateerd zijn aan
het leren. OGO kan niet zonder muziek (en ook andere kunstvakken), want bij muziek draait het in
eerste instantie over emotie, stemming en gevoel. “Gevoelens worden gevormd door deel te nemen
aan culturele processen. In de cultuur zijn het vooral ook de kunsten die expliciet gevoelens oproepen,
met name het esthetisch gevoel” (De Jong & Van der Heijden, 2005, p. 51). Om inzicht in de taal van
muziek te krijgen moeten kinderen volgens Hogenes een muzikaal klankvoorstellingsvermogen
ontwikkelen, audiatie genoemd. In dit proces krijgen kinderen steeds meer grip op muzikale
structuren:
van
klankaspecten,
vormaspecten
naar
ten
slotte
betekenis.
Dit
klankvoorstellingsvermogen wordt bereikt door experimenteren en met grote regelmaat bezig zijn
met muziek (Hogenes, 2008).
Bij het musiceren en zingen vanuit spelactiviteit bij jonge kinderen, gaat het in het OGO-concept niet
over het beste resultaat wat betreft tekst en bijvoorbeeld melodie. Het gaat meer om de creativiteit,
originaliteit en de eigen kenmerken die het resultaat heeft. De meerwaarde zit hem in het
authentieke van wat het kind produceert en ook in de persoonlijke zingeving van waaruit het eigen
lied of muziekstuk voortkomt. Het doel is niet het worden van een goede zanger of muzikant, maar
het gaat om de activiteit zelf die aansluit bij de interesses en motieven van het kind. De techniek
moet gelijk opgaan met de persoonlijke betekenissen en eigen creatieve mogelijkheden van het kind.
Een belangrijk gegeven voor De Jong en Van der Heijden is een citaat hierover van Vygotsky: “Only
that instruction in techniques is useful which goes beyond these techniques and teaches creative
skills, whether those involved in creating or those involved in apprehending” (De Jong & Van der
Heijden, 2005, pp. 51-52).
3.3.2 Muziek en de vijf principes van OGO
Als we terugkijken naar de vijf principes uit paragraaf 2.2 waarop het OGO-concept op is gebaseerd,
is muziek bij het eerste principe ’Er is sprake van een totaalbenadering’ al een belangrijk onderdeel.
Er wordt uitgegaan van een brede persoonsontwikkeling en daarbij speelt de ontwikkeling van de
muzikale intelligentie natuurlijk ook een rol. Voor de brede persoonsontwikkeling is daarnaast ‘lekker
in hun vel zitten’, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid een voorwaarde voor kinderen om te
ontwikkelen. Iets wat met muzikale activiteiten kan worden gestimuleerd en leidt tot actie en
initiatief vanuit het kind. Om brede persoonsontwikkeling te bereiken wordt er samen gezongen, in
groepjes gemusiceerd, geëxperimenteerd met muziekinstrumenten, onderzoek gedaan naar
muziekinstrumenten, enz. Muziek kan op vele manieren de kernactiviteit zijn bij het aanleren van
kennis en vaardigheden die leiden tot echte persoonsontwikkeling. Ook het tweede principe van
paragraaf 2.2 ‘Er wordt geleerd door begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten’ is goed
terug te vinden in muziekonderwijs. Jonge kinderen leren door spelen en imiteren van gedrag uit de
volwassenenwereld. Om ook muziekonderwijs betekenisvol te maken moeten kinderen de kans
krijgen met instrumenten te experimenteren en deze te bespelen, ze willen zelf muziek maken, zelf
dirigent en muzikant zijn en zelfs hun eigen muziek schrijven. Bij deze muzikale verkenning van de
wereld staan interactie en communicatie met de kinderen centraal. De leerkracht loopt actief rond,
stelt vragen en speelt soms even actief mee op een uitdagende manier tijdens bijvoorbeeld een
activiteit waarbij kinderen met grafische tekens een muziekstukje ontwerpen. Zo is ook het derde
principe van OGO ‘De leerkracht is ook deelnemer aan de culturele praktijk’ terug te vinden in
muziekonderwijs. Het actief meespelen is nodig om de kwaliteit van de activiteit te verhogen. Dit
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moet echter gedoseerd gebeuren want kinderen moeten de kans krijgen met elkaar en van elkaar te
leren zoals het vierde principe van OGO zegt: ‘Leerlingen construeren hun eigen instrumenten voor
het oplossen van betekenisvolle problemen’. Daarna kan de leerkracht, kijkend naar de zone van de
naaste ontwikkeling, aanzetten tot vervolgactiviteiten, zodat het vijfde principe van OGO ontstaat:
‘De opbouw van het leertraject is systematisch en hypothetisch’.
3.3.3 Kerndoelen en OGO
Het uitgangspunt van leren en ontwikkelen in het OGO-muziekonderwijs is de combinatie van de
kerndoelen (wat je moet aanbieden, zie paragraaf 3.2.3), de manier waarop je het aanbiedt en de
ontroering. De ontroering als basis voor muzieklessen duidt op het feit dat persoonlijke zingeving de
basis is voor ontroering en dus ook intense beleving en betrokkenheid. Er kan echter niet alleen
gekeken worden naar wat men leuk vindt en zelf wil. Er moet rekening gehouden worden met de
kerndoelen, maar in de manier waarop het aangeboden wordt zit wel keuzevrijheid. Naar aanleiding
van het opstellen van de kerndoelen in 1993 hebben De Jong en Van der Heijden een overzicht
gemaakt van muzikale handelingen en muzikale inhouden om overzicht te hebben in de
veelzijdigheid van muziek en de lesinhouden.

Figuur 2. Muzikale handelingen (De Jong & Van der Heijden, 2005, p. 84).

Figuur 3. Muzikale inhouden (De Jong & Van der Heijden, 2005, p. 85).
Om lijn te houden in wat je moet aanbieden kan er ook gekozen worden voor de nieuwe leerlijn
Kunstzinnige Oriëntatie 2014 van Stichting Leerlijn Ontwikkeling (Jacobse, Van der Lei, Loenen,
Nieuwmeijer, & Roozen, 2014). Voor deze leerlijn en bijbehorende streefcompetenties (Jacobse, Van
der Lei, Loenen, Nieuwmeijer, & Roozen, 2014) verwijs ik naar bijlage 3.
23

3.4 Muziek en ontwikkeling
Binnen het OGO-concept is het thematisch onderwijs (zie paragraaf 2.9) onmisbaar, dus logischerwijs
ook in het OGO-muziekonderwijs. De Jong en Van der Heijden (2005) gebruiken dit dan ook als
uitgangspunt voor groep 1 t/m 4. Wat meteen opvalt in hun boek is dat er naar vele kanten van de
ontwikkeling wordt gekeken. Volgens hen speelt het ontwikkelingsmotief een belangrijke rol in het
ontwikkelingsgericht onderwijs. Zoals in paragraaf 2.6 eerder te lezen is ontwikkelt het jonge kind
zich door spel. Naast naar deze spelontwikkeling wordt er bij muziekonderwijs binnen het OGOconcept ook gekeken naar de taalontwikkeling en muzikale ontwikkelingsprocessen die kinderen
doormaken. Binnen de muzikale ontwikkeling speelt ook de ontwikkeling van muzieknotatie een
belangrijke rol.
3.4.1 Taalontwikkeling
De jong en Van der Heijden (2005) snijden een onderwerp aan dat aantoont dat muziek de brede
ontwikkeling van het kind bevorderd. Verschillende onderzoeken wijzen namelijk uit dat
muziekactiviteiten een zeer positieve invloed hebben op de taalontwikkeling van kinderen. Ritme,
harmonie en zingen activeert auditieve, visuele en motorische gebieden in de hersenen, waarbij
endorfine vrijkomt. Deze stof verhoogt het plezier, heft emotionele blokkades op en stimuleert de
mentale activiteit. Het zorgt voor positieve emoties die zorgen voor intrinsieke motivatie en dus een
hoge betrokkenheid. Vervolgens verbeteren uitspraak, intonatie, woordenschat en taalbegrip.
Bovendien houdt muziek in dat kinderen op een symbolische en expressieve manier de wereld
verkennen en rijm, ritme en melodie worden beter onthouden dan spraak. De taalontwikkeling is te
onderscheiden in spreektaal en schrijftaal. In de spreektaalontwikkeling van het jonge kind worden
verschillende fasen geschetst, met daarbij voorbeelden uit het muziekonderwijs (De Jong & Van der
Heijden, 2005, pp. 68-71):





Objectgerichte taal: De eerste woorden die een kind spreekt om te benoemen bijvoorbeeld
trommel of stokken.
Kennisgerichte taal: Het kind kan vertellen dat de cd in de cd-speler moet en dat hij wil
luisteren naar muziek. Taal om te beschrijven wat de objecten zijn, waarvoor ze zijn en de
volgorde van handelingen hierbij.
Persoongerichte taal: Gericht op de relatie met personen en regels van het spel. Taal om te
redeneren en te voorspellen wat bijvoorbeeld de regels zijn in de omgang met instrumenten.
Denktaal: Kinderen ontdekken dat afbeeldingen en tekens voor iets staan. Van Oers spreekt
over de ontwikkeling van de semiotische functie, het denken in tekens, hoe we ze gebruiken
en betekenissen toekennen. Enkele voorbeelden om dit tijdens de muziekles te bevorderen
zijn het werken met plaatjes bij verhalen en muziek, tekeningen laten maken van liedteksten,
muziek maken bij afbeeldingen en werken met eenvoudige vormschema’s.

In de onderstaande afbeelding wordt de ontwikkeling van taal gekoppeld aan de spelontwikkeling die
in paragraaf 2.8.1 reeds staat beschreven.
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Figuur 4. Van spelen naar leren: ontwikkeling van taal (De Jong & Van der Heijden, 2005, p. 68).
Ook binnen de schrijftaal zijn weer stappen zichtbaar die te koppelen zijn aan het noteren bij
muzikale activiteiten. Deze stappen zijn een onderdeel van de ontluikende en beginnende
geletterdheid: de fase van belangstelling voor letters en logo’s (De Jong & Van der Heijden, 2005, pp.
72-74).
 Krabbelboodschappen: kinderen spelen dat ze al echt kunnen lezen en schrijven met
krabbels.
 Letters en woorden in een context: Kinderen gaan letters tekenen, eerst zelfbedachte en
daarna echt. Bijvoorbeeld bij het maken van een rekening als verkoper van de muziekwinkel
in de muziekhoek.
3.4.2 Muzikale ontwikkelingsprocessen
Kinderen doorlopen naast de ontwikkelingsprocessen op taal- en spelgebied ook ontwikkelingen
door op het gebied van muzikale ontwikkeling. De Britse muziekpedagogen Swanwick en Tillman
hebben daarvoor een ontwikkelingsmodel opgesteld met 4 stadia. Het model is gebaseerd op
analyses van composities van kinderen maar geldt volgens hen ook voor de omgang met een nieuw
muziekstuk of lied.

Figuur 5. De globale muzikale ontwikkeling van het kind; ontwikkelingsmodel van Swanwick en
Tillman (De Jong & Van der Heijden, 2005, p. 86).
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In het eerste stadium staat omgang met muzikaal materiaal centraal. In de zintuiglijke fase
ontdekken kinderen de mogelijkheden in klank, timbre en dynamiek van verschillende
muziekinstrumenten, voorwerpen die geluiden produceren, bodysounds en de stem. Deze
instrumenten worden gesorteerd en gecategoriseerd op bijvoorbeeld uiterlijk of geluid. De
sorteeractiviteiten worden wel opgevolgd door muzikale activiteiten om ze betekenisvol te maken. In
de controlerende fase gaat het vervolgens over de interesse in de beheersing van technieken in het
omgaan met de verschillende instrumenten. Kinderen krijgen behoefte om het geluid te controleren
(De Jong & Van der Heijden, 2005). Geleidelijk vindt de overgang naar het tweede stadium plaats,
waar de nadruk ligt op de expressieve mogelijkheden van muziek. In de persoonlijke fase worden
snelheid en dynamiek ingezet voor expressie en beheersing van het instrument en is er licht sprake
van elementaire muzikale frasen en een eerste aanzet tot improviseren en componeren. Op het
gebied van de muziektaal ontstaan nu ritmische en melodische patronen, frasen worden eenheden
van 2, 4 of 8 maten en technieken als ostinaat en herhaling worden toegepast. De composities zijn
nog wel voorspelbaar en kinderen willen graag een bestaand lied spelen (De Jong & Van der Heijden,
2005). Gardner zegt hierover: “Kinderen proberen hun muzikale verzinsels zoveel mogelijk in
overeenstemming te brengen met andere muziek. Ze willen dat per se ‘goed’ doen. Vaak gaat dat ten
koste van het spontane karakter van de stukjes die ze ervoor bedachten” (De Jong & Van der Heijden,
2005, p. 94).
Omdat het in deze scriptie de basisschoolleeftijd aangaat, sluit ik af met een beschrijving van het
derde stadium. Hier ligt de nadruk op de muzikale vorm. In de speculatieve fase wordt er in
composities geëxperimenteerd met structuurprincipes zoals contrast en variatie. Kinderen willen
origineel zijn, al past het soms niet bij de rest van de compositie. Het willen beheersen van puls en
frase wordt weer wat losgelaten. In de idiomatische fase worden de originele vondsten geïntegreerd
in een homogene stijl. De beheersing van de technische, expressieve en structurele facetten van het
componeren wordt herwonnen en versterkt, wat nu ook tot uiting komt in langere composities
(Breeuwsma, Haanstra, Koopman, Laarakker, Schram, & Witte, 2005).
3.4.3 Muzieknotatie
In het tweede stadium van muzikale ontwikkeling leidt het begin van improviseren en componeren
ook tot het noteren van muziek. De leerkracht kan de leerling stimuleren de gevonden klanken te
noteren en zo het denkproces te versterken. Het noteren kan op twee manieren: op eigen
notatiewijze en op bestaande wijzen van notatie. Omdat kinderen de echte wereld willen begrijpen
ligt de laatste ook voor de hand. Ze begrijpen natuurlijk niet alles, maar verkennen ze op hun manier.
Ook het op eigen wijze noteren is erg belangrijk omdat je het abstract denken van een kind daarmee
stimuleert. Wanneer is nu het juiste moment aangebroken om muziek te gaan noteren? Bij schrijftaal
wordt gezegd dat wanneer een kind zich met duidelijke zinnen kan uitdrukken met schrijven kan
worden begonnen en eigenlijk is dit met muziek vergelijkbaar. Als de zintuiglijke en controlerende
fasen doorlopen zijn kunnen klanken of muziek worden genoteerd. Oudste kleuters zouden hier dus
vaak al een start mee moeten kunnen maken (De Jong & Van der Heijden, 2005).

3.5 OGO-muziekonderwijs in de klas
Gedurende dit hoofdstuk zijn er al diverse lesinhouden van OGO-muziekonderwijs gepasseerd.
Hieronder wil ik een de hoofdvormen thematisch onderwijs en coöperatief naar voren brengen. Ik
geef hierna een toelichting op muziek uit een prentenboek, componeren en improviseren.
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3.5.1 Muziek als activiteit binnen thematisch onderwijs
“Leren is écht leren als een kind er iets mee opschiet, als het iets betekent voor de persoon van het
kind zelf” (De Jong & Van der Heijden, 2005, p. 50). Na de ontwikkeling van het jonge kind op de
gebieden van spel, taal en muziek te hebben bekeken geven De Jong en Van der Heijden weer wat
betekenisvol muziekonderwijs in de praktijk is voor groep 1 t/m 4. Ze pleiten voor samenhang tussen
de vijf kernactiviteiten: spel, constructie/ beeldend, gesprek, lezen/ schrijven en rekenen/ wiskunde.
Het thematisch werken van paragraaf 2.8.1 is hiervan de basis. Er wordt daarmee gewerkt vanuit een
themaweb waarin muzikale activiteiten een rol hebben. Het werken in hoeken nemen een groot
aandeel in van het onderwijs. (De Jong & Van der Heijden, 2005). Kinderen nemen initiatieven binnen
persoonlijke, zinvolle activiteiten en komen zelf met een plan: zij hebben eigen inbreng. Daarin
neemt de leerkracht voor zijn rekening wat de leerlingen nog net niet zelfstandig kunnen: De
volwassene neemt deel in de zone van de naaste ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht stuurt
de plannen en ideeën van de kinderen wel, met zijn doelen in het achterhoofd. Het kind en de
volwassenen hebben ieder een bijdrage en leerlingen leren van elkaar. Naast van elkaar en van de
volwassenen leren kinderen ook van de culturele omgeving: de maatschappij waarin we samenleven
en de geschiedenis van deze maatschappij. Kinderen groeien op in de maatschappij met mensen,
feesten, gebouwen, landschappen, normen en waarden en regels. In het vak muziek vertaalt zich dit
in het voorzichtig omgaan met muziekinstrumenten, de dirigent die de baas is, stil zijn als iemand iets
laat horen, muziekschrift, muziekstandaard, cd-speler, enz. Kortom, de echte wereld van muziek,
waarin kinderen willen leren functioneren door middel van spel. Via de eigen activiteit en de inbreng
van het kind vindt het echte leren en ontwikkelen plaats en met behulp van de meerwetende in de
zone van de naaste ontwikkeling. Volgens De Jong en Van der Heijden (2005, p. 59) zijn in deze visie
drie belangrijke punten namelijk de rijke leeromgeving met veel ‘echte’ materialen, waarin het kind
zelf spelend actief wil zijn, de volwassenen die meegaan in de activiteiten van het kind, die naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van een kind kijken en hem stapjes verder helpen (zone van naaste
ontwikkeling) en kinderen die de ruimte krijgen om van elkaar te mogen leren. In praktijk komt het
erop neer dat muziek een rol speelt in elk thema, maar ook in een thema specifiek gericht op muziek
bijvoorbeeld ‘ik ben een muzikant’.
3.5.2 Coöperatief leren in muziek
Een vorm van muziekonderwijs die goed in te passen is in onder- en bovenbouw van het OGOmuziekonderwijs is die van coöperatief leren in muziek uit het gelijknamige boek van Frits Evelein. In
dit activiteitenboek voor muziek in de basisschool komen twee elementaire onderdelen samen:
samen muziek maken en samenwerken. Tijdens muzieklessen kan coöperatief leren belangrijke
resultaten en voordelen opleveren, zoals een verdieping van een muzikale activiteit, muzikale
reflectie en betrokkenheid. Met de activiteiten is het de bedoeling dat vooral de kinderen zelf actief
muziek maken in duo’s, viertallen, zestallen of achttallen. Het coöperatief leren berust op vier
principes (Evelein, 2011, p. 13):





Simultane interactie: Alle kinderen werken gelijktijdig, interactief en taakgericht;
Gelijkwaardige bijdrage: Alle kinderen hebben een gelijkwaardige rol en bijdrage in het
geheel;
Individuele aanspreekbaarheid; Alle kinderen zijn verantwoordelijk voor hun aandeel in het
teamproces en -product.
Positieve onderlinge afhankelijkheid: De kinderen hebben elkaar en het geheel nodig.

Alle activiteiten bestaan uit drie fasen: de klassikale oriëntatie, het werken in teams en tot slot de
klassikale presentatie en reflectie. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen de klas en de teams. De
lessen moeten echter wel volgens de vijf principes van OGO benaderd en ingepast worden.
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3.5.3 Muziek uit een prentenboek
Bij een thema in de klas kan een prentenboek het uitgangspunt zijn van het onderwijs in groep 1 t/m
4. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen veel leren van een prentenboek als project in de klas. Naar
aanleiding van het verhaal en de prenten erbij worden activiteiten in verschillende vakgebieden
aangeboden. Het prentenboek is daarin de doorgaande lijn en zorgt voor de input. De kinderen gaan
op in het verhaal met de personages en dit maakt de verschillende activiteiten betekenisvol. In het
boek ‘Het prentenboek als invalshoek’ beschrijft Christianne Nieuwmeijer hoe ook muziek en dans
een plaats krijgen in het prentenboek als project. Ik geef hiervan een samenvatting. Het verhaal, de
personages en de context van het prentenboek geven aanknopingpunten voor kinderen om zich te
ontwikkelen op muzikaal gebied. Dit gebeurt op het gebied van gehoor, vocaal-, ritmisch-, melodisch,
motorisch en op creatief gebied. Er is altijd een liedje bij het prentenboek, maar er zijn ook
mogelijkheden om aan de andere muzikale ontwikkelingsgebieden te werken. Naast het lied dat bij
het prentenboek past kun je ook uitgaan van de beleving van het verhaal. Bijvoorbeeld over een
gevoel of emotie dat bij het boek hoort. Er kan ook een andere tekst worden gemaakt op een
bestaand lied of een zelfgeschreven gedicht worden gerapt. Bij muziek maken krijgen kinderen de
mogelijkheden om met muziekinstrumenten en materialen te experimenteren bijvoorbeeld door het
maken van een klankverhaal bij het boek of het imiteren van personages met instrumenten.
Kinderen kunnen vervolgens improviseren en componeren naar aanleiding van emoties. In het boek
wordt dans los van muziek beschreven. Bij dans gaat het over sociale en emotionele ontwikkeling van
kinderen, beleving en beweging. Het verhaal en de illustraties zijn de aanleiding om te dansen. Een
verhaal over kikker kan bijvoorbeeld leiden tot verschillende manieren van springen op diverse
muziekstijlen (Nieuwmeijer, 2008).
3.5.4 Componeren
Vanaf 7 à 8 jaar komt het omslagpunt van spel naar onderzoek. De wereld van het kind vergroot en
ze staan onderzoekend in de wereld en raadplagen allerlei bronnen. Spelmotief groeit uit naar
leermotief, maar spel blijft een rol spelen. In deze periode gaat het componeren van muziek meer en
meer een rol spelen.
“Door kinderen muziek te laten ontwerpen kan er gewerkt worden aan het verkennen van de
muzikale wereld, aan onderzoeken, redeneren en probleem oplossen, aan uiten en vormgeven, aan
het voorstellingsvermogen en creativiteit. Het werken aan een muzikaal voorstellingsvermogen is
bovendien voorwaarde om de muzikale geletterdheid te ontwikkelen, wat past binnen de brede
bedoeling om kinderen kennis te laten maken met de symbolen, tekens en betekenissen van de
cultuur” (Hogenes, 2008, p. 138).
Een activiteit die goed past binnen het zelf produceren van muziek in de bovenbouw (maar ook in
het klein in de onderbouw) is het componeren door de kinderen zelf. Bij componeren gaat het om
het proces en het product. Er wordt gewerkt aan reflectie, ontwikkeling en reviseren met als
uiteindelijk een compositie als eindproduct. Om tot componeren te komen is echter oefening in
improvisatie nodig. Dit stimuleert de creativiteit bij kinderen en geeft ideeën voor componeren. De
compositie hoeft niet per se genoteerd te worden maar kan ook in iemands hoofd zitten. De
verschillende notatievormen om wel muziek te noteren zijn de pictografische notatie (met
afbeeldingen en plaatjes), de grafische notatie (stippen, strepen, enz.) en de traditionele
muzieknotatie. Het componeren in de klas is gebaseerd op een model in drie fasen (Hogenes, Van
Oers, & Diekstra, 2014, pp. 156-158):


Het creëren van een gemeenschappelijke basis: om het componeren betekenisvol te maken
hebben zij input nodig vanuit een interessant thema. Als uitgangspunt kan een film,
muziekfragment, drama-activiteit, afbeelding, gedicht, het luisteren naar of praten over
geluidsaspecten en vormaspecten gebruikt worden.
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Het creëren van ideeën en het schrijven van de compositie: In deze fase speelt de leerkracht
een grote rol bij het oriënteren, verbreden en verdiepen van de activiteit en te reflecteren op
de compositie. De kinderen moeten ook uitgebreid de kans hebben gehad om te
experimenteren met instrumenten en materialen om een klankvoorstelling te hebben. Het
reviseren speelt een belangrijke rol in deze fase in 3 rondes waar ook de leerkracht de klas
begeleidt:
1. Revisie op ideeën van de componist en de inhoud van het stuk: klinkt het
muziekstuk zoals het bedoeld was?
2. Revisie op de constructie en de stijl: Welke vorm is gekozen? Is de opbouw
logisch? Op welke manier kan de stijl verder uitgediept worden?
3. Revisie op de notatie van de muziek: Is de notatie begrijpelijk voor iedereen? Hoe
zou het anders kunnen?
Vervolgens reviseren de leerlingen hun eigen werk.
De presentatie, publicatie of opname van de compositie.

Tijdens het componeren zijn kinderen bezig de deelname in de grote mensenwereld wat de activiteit
betekenisvol maakt (Hogenes, 2012).
3.5.5 Improvisatie
In paragraaf 3.4.4 wordt de oefening in improvisatie aangegeven om tot componeren te komen.
Reden om deze muzikale activiteit nader toe te lichten. Improvisatie betekent muziek zonder notatie
waarbij voor- en nadoen voorafgaan. De leerlingen voegen daar vervolgens hun eigen ding aan toe.
In het volgende citaat is OGO en zijn werkwijze duidelijk te herkennen:
“Improviseren vertelt iets over het leren balanceren op de grenzen van eigen en andermans muzikale
creativiteit. Voor de muzikaal leider gaat het over het managen van creatieve processen. Hij of zij zet
het proces in gang en brengt de structuur aan” (Frowijn, 2008, p. 134).
Het improviseren bestaat uit spontane en vrije muzikale spelletjes met ritme, klank, melodie en
harmonie, die je vocaal, met bodypercussie en/ of instrumentaal uitvoert. Het proces vindt vaak
plaats in de kring of in kleine groepjes. Het stimuleert het persoonlijke en collectieve ontwerpproces.
Leerlingen leren van elkaar en door bijvoorbeeld een nieuwe impuls van de leerling die naast je staat
krijg je nieuwe ideeën. En alle ideeën zetten weer aan tot iets nieuws. De klas is dus voortdurend
bezig met experimenteren, fantaseren en onderzoeken. Improvisatie is ook een communicatief
proces, je bent bezig met taal zonder notatie en met reflectie waarbij de muziek, de groep en de
coachen de leerkracht elkaar constant beïnvloeden (Frowijn, 2008).

3.6 Samenvatting
De vijf domeinen waarin muzikale activiteiten zich onderscheiden: ‘zingen’, ‘luisteren’, ‘muziek
maken’, ‘muziek lezen en noteren’ en ‘bewegen op muziek’ en een eventueel zesde domein ‘praten
over muziek en reflecteren op muziek’, komen samen met de facetten’ klank’, ‘vorm’ en ‘betekenis’
in het klank-vorm-betekenis-model: Muziek is in vorm gezette klanken en deze klanken hebben
betekenis voor mensen. Binnen het OGO-concept krijgt het onderdeel betekenis een extra lading,
omdat dit een extra dimensie binnen OGO heeft. Betekenis gaat over de emoties en stemmingen van
muziek. Volgens Vygotsky zijn emoties gerelateerd aan het leren en worden gevoelens gevormd door
deel te nemen aan culturele processen. Muziek, OGO en betekenis zijn dus aan elkaar verbonden en
kunnen niet zonder elkaar. OGO-muziekonderwijs gaat dan ook uit van de kerndoelen, maar wel in
combinatie met de manier waarop je het aanbiedt en de wijze van rekening houden met de
persoonlijke zingeving van de kinderen. Het vak muziek is goed in te passen in de vijf principes van
OGO en er komt een duidelijke visie op muziekonderwijs tot stand. Vanuit de visie op
29

muziekonderwijs volgens het OGO-concept uit de literatuur, conceptualiseer ik de volgende definitie
van OGO-muziekonderwijs:
‘OGO-muziekonderwijs is het onderwijzen van muziek vanuit het KVB-model en de kerndoelen,
waarbij de inbreng en de ontwikkeling van kinderen, het kind als vertrekpunt van het leerproces, de
rol van de leraar als partner en het aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling een belangrijke
plaats innemen. Het muziekonderwijs is betekenisvol met de nadruk op het produceren van muziek
door de kinderen zelf en zingen, communicatie van stemmingen en metacognitieve activiteiten
hebben hierin een plaats. Deelname aan sociaal-culturele muzikale activiteiten binnen en buiten
school wordt verbeterd of uitgebreid’.
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Hoofdstuk 4

Leerkrachtcompetenties

4.1 Inleiding
In paragraaf 2.7 is al genoemd dat de rol van de leerkracht een hele belangrijke rol is binnen het
OGO-concept, omdat de ontwikkeling van mensen afhankelijk is van de omgang met anderen. Om de
leerlingen te begeleiden tijdens hun ontwikkeling moet de leerkracht zelf ook goed ontwikkeld zijn.
“De kwaliteiten van de leerlingen kunnen pas goed uit de verf komen als ook de kwaliteiten van de
individuele leraren en van de school als geheel worden benut” (Korthagen & Lagerwerf, 2009, p. 12).
De leerkracht moet in staat zijn verschillende rollen aan te nemen, bijvoorbeeld die van coach,
medespeler of het fungeren als model. In dit hoofdstuk geef ik weer wat competenties en
leerkrachtcompetenties zijn. Vervolgens beschrijf ik de leerkrachtcompetenties van een OGOleerkracht en daarna spits ik toe op tien specifieke competenties van de OGO-leerkracht ten aanzien
van het vak muziek vanuit de literatuur. Ten slotte geef ik mijn eigen visie op OGO-competenties en
OGO-muziekonderwijs, waarbij ik mij niet wil vastpinnen op één paradigma, maar een goede
combinatie zie van PGO en OGO.

4.2 Leerkrachtcompetenties
Wat zijn nu eigenlijk leerkrachtcompetenties? Eerst wil ik competenties apart beschrijven.
4.2.1 Competenties
“Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate,
doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen, dat wil zeggen passende
procedures te kiezen en toe te passen om de juiste resultaten te bereiken” (Online encyclopedie,
2014).
Volgens Van Sluijs en Kluytmans (in Van der Heijden, 2000) zijn er drie niveaus van hoofddefinities en
benaderingen van competenties. Competenties kunnen gezien worden als eigenschappen van
individuen, de combinatie van kennis en kunde van medewerkers onderling en als eigenschap van
organisatie (Van der Heijden, 2000, p. 24). In deze scriptie wil ik mij tot het eerste niveau, eigenschap
van individuen, beperken, omdat het de competenties van de leerkracht aangaat. “Competenties
worden dan gedefinieerd als het geheel van verantwoordelijkheden/bevoegdheden, van individuen,
als de potentieel te ontwikkelen capaciteiten van individuen of als de reeds aanwezige
vaardigheden”, aldus Van Sluijs en Kluytmans (in Van der Heijden, 2000, p. 24). Een veel kortere
definitie is: “Competenties verwoorden gedragseisen voor succesvol functioneren” (Lingsma &
Scholten, 2001, p. 7). Van der Heijden vindt de persoonsgerichte benadering van competenties
noodzakelijk voor het managen van persoonlijke motieven en kwaliteiten en komt zelf tot de
volgende definitie: “Competentie: Persoonskenmerk, beschreven in gedragsmatige termen, dat
onderscheidend bijdraagt aan succesvol functioneren en daarmee aan het realiseren van de
organisatiedoeleinden” (2000, p. 27). Hij maakt bij de benadering van competenties verschil tussen
wat vereist is, de competenties, en wat geboden wordt, de talenten van een individu. Competenties
geven aan over welke eigenschappen dient te worden beschikt, terwijl talenten staan voor de
eigenschappen die het individu daadwerkelijk beschikt. Talent is een begaafdheid waarmee een
individu toegevoegde waarde aan een organisatie kan bieden. Het continue afstemmen van
competenties en talenten vormt het competentiemanagement.
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4.2.2 Talenten
Omdat talenten op het gebied van het geven van basisonderwijs naar mijn mening een grote rol
spelen, wil ik dit nader toelichten. Er zijn binnen een individu vier soorten aanwezige talenten te
onderscheiden waarvan ik hieronder een samenvatting geef (Van der Heijden, 2000, p. 28):
 Instrumentele talenten, die gaan over vakkennis en –vaardigheden die noodzakelijk zijn voor
de uitoefening van het beroep;
 Intermediaire talenten, die de schakel vormen tussen instrumentele en de dieperliggende
talenten (zie onder) en bepalen op welke wijze het individu zijn werk kan uitvoeren;
 Normerende talenten, die betrekking hebben op waarden en normen en individuele
maatstaven;
 Basale talenten, die worden beschouwd als de elementaire persoonseigenschappen
motieven, zelfconcept en persoonlijkheid.
Van de vier talenten zijn vakkennis en -vaardigheden het beste aan te leren. Basale talenten
daarentegen zijn moeilijker te veranderen. Bij het bepalen van de geschiktheid van een OGOleerkracht ten aanzien van het vak muziek zijn vooral deze diepere talenten, zoals motivatie en
normen en waarden, dus maatgevend. Wanneer ik me afvraag welke kenmerken docenten in mijn
verleden hadden die grote indruk achter hebben gelaten en ik als goede docenten zag, denk ik aan
de kenmerken betrokkenheid, enthousiasme, passie, humor en bevlogenheid. Dit zijn woorden die
niet in een competentieprofiel voorkomen. “Het gaat bij een goede docent vooral om persoonlijke
kwaliteiten, kwaliteiten die je als leerling ‘raken’” (Korthagen & Lagerwerf, 2009, p. 40). Persoonlijke
kwaliteiten of talenten worden ook wel kernkwaliteiten genoemd. “Je zou kernkwaliteiten kunnen
zien als de bron van welzijn (mensen voelen zich goed als ze hun kwaliteiten kunnen inzetten) en
effectief in zeer uiteenlopende situaties” (Korthagen & Lagerwerf, 2009, p. 59). Er zijn veel verschillen
tussen kernkwaliteiten en competenties. Kernkwaliteiten zijn reeds in de mens aanwezig,
competenties zijn aan te leren. Daarnaast zijn kernkwaliteiten breed inzetbaar, terwijl competenties
slechts bij een bepaald vakgebied horen. Beide vullen elkaar echter wel aan. Ze zijn beide nodig voor
een goede beroepsuitoefening, dus ze dienen in samenhang te worden ontwikkeld. Een aangeleerde
competentie komt pas echt tot bloei wanneer betrokkenheid of bevlogenheid vanuit de persoon zelf
wordt ingezet. Enthousiasme en wilskracht zijn onmisbaar bij het leren en laten leren.
4.2.3 Leerkrachten
Voor leerkrachten zijn competenties of vaardigheden vastgesteld. In de ‘Wet op de beroepen in het
onderwijs’ (WIO) staan door de overheid bekwaamheidseisen beschreven waaraan een leerkracht
moet voldoen. Deze eisen zijn omgezet door de ‘Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander
onderwijspersoneel’ (SBL) in zeven competenties, die alle wezenlijke aspecten van
lerarenbekwaamheid goed in kaart brengen. In totaal moet de leerkracht in het basisonderwijs
voldoen aan zeven verschillende competenties, gebaseerd op de verschillende rollen die
leerkrachten hebben en situaties waar ze mee te maken kunnen krijgen. De thema’s van de
competenties zijn interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch, organisatorisch,
samenwerken met collega’s, samenwerken met het team en reflectie en ontwikkeling. Inmiddels
bestaat SBL niet meer en is ‘De Onderwijscoöperatie’ opgericht die de competenties zal herijken
(Rijksoverheid, 2014). Voor het vak muziek zijn daarnaast een kerndeel en profieldeel weergegeven
in de kennisbasis muziek voor Pabo (Cramer, Helmes, Van der Lei, & Toenink, 2012). Voor dit
document verwijs ik naar bijlage 4.

4.3 Competenties van de OGO-docent
Om een basis te hebben voor de competenties van de OGO-leerkracht ten aanzien van het vak
muziek bekijk ik eerst de competenties van de OGO-leerkracht in het algemeen. De OGO-leerkracht
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moet in het bezit zijn van bepaalde eigenschappen, kwaliteiten, kennis en vaardigheden die wellicht
voor alle leerkrachten gelden, maar die binnen OGO een extra dimensie hebben. Een belangrijke
eigenschap van de OGO-leerkracht is het vertrouwen hebben in het ontwikkelingsvermogen van
kinderen, want de leerkracht moet binnen OGO hoge doelen durven stellen. De OGO-leerkracht
moet goed naar zichzelf kunnen kijken, zelfbewust zijn, op zichzelf kunnen reflecteren en een ruime
interesse hebben want de leerkracht moet zelf ook blijven ontwikkelen. Invoelingsvermogen en
observatievermogen zijn erg belangrijk in het werken met kinderen. Daarbij zijn enthousiasme,
flexibiliteit, creativiteit en daadkracht onmisbare eigenschappen die in OGO verweven zitten. In dit
geval wil ik meer van talenten spreken, omdat het gaat om basale eigenschappen of talenten die een
persoon van nature heeft. Om vanuit het OGO-concept les te kunnen geven moet de leerkracht
logischerwijs op de hoogte zijn van het OGO-concept, de leerlijnen en de doelen en moet de balans
van deze elementen met de betekenis kunnen vinden. De leerkracht moet weten hoe kinderen
ontwikkelen en de verschillende fasen hierbij herkennen. Hij moet goed doorvragen, echt luisteren
naar de kinderen en de kinderen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces (Bakker, 2008).

4.4 Competenties van de OGO-leerkracht ten aanzien van het vak muziek
De vakdidactiek van muziek is samen met de visie op muziek en de inhoud van het vak om te zetten
in en aan te vullen met leerkrachtcompetenties voor de OGO-leerkracht met het oog op muziek.
Deze competenties zijn een aanvulling op en verdieping van het kerndeel en profieldeel uit de
kennisbasis muziek voor muziekdocenten PABO (Cramer, Helmes, Van der Lei, & Toenink, 2012).
Uiteindelijk ben ik conceptualiserend vanuit de literatuur tot tien competenties in het vakinhoudelijk
en didactisch competent gekomen die nodig zijn voor OGO-muziekonderwijs. Voor het samenstellen
van de leerkrachtcompetenties van de OGO-muziekleerkracht heb ik de volgende bronnen
geraadpleegd: Frowijn, 2008; Hogenes, 2004, 2006, 2008; Hogenes, De Jong & Van der Heijden,
2005; Hogenes, Van Oers, Diekstra & Sklad, 2014; Van der Lei, Haverkort & Noordam, 2010; Van
Loon, 2004.
1. De leerkracht is op de hoogte van kerndoelen, leerlijnen, muzikale handelingen en inhouden
van het vak muziek, KVB-model en stelt het aanbod van muziekonderwijs hierop af in balans
met betekenisvol leren. Hij neemt vrijheid in de manier waarop de doelen bereikt worden en
zorgt voor een breed en divers aanbod.
2. De leerkracht kent de verschillende fasen van spelontwikkeling, taalontwikkeling, muzikale
ontwikkeling en ontwikkeling van muzieknotatie en brengt de muzikale activiteiten van de
leerlingen op een hoger niveau door aan te sluiten bij de ‘zone van naaste ontwikkeling’.
3. De leerkracht werkt regelmatig en systematisch aan muzikale vorming voor het ontstaan van
een muzikale leergemeenschap in de klas en de ontwikkeling van een muzikaal
klankvoorstellingsvermogen.
4. De leerkracht biedt de leerlingen betekenisvolle muzikale activiteiten als sociaal culturele
activiteiten binnen en buiten school in een rijke leeromgeving. De leerkracht creëert daarbij
samenhang tussen muzikale activiteiten en de andere activiteiten in de klas door middel van
thematisch werken. De leerkracht kent de verschillende fasen van thematiseren en kan hier
passende muzikale activiteiten aan verbinden.
5. De leerkracht geeft kinderen eigen inbreng in het thema, geeft ruimte voor creativiteit en
houdt zelf het doel voor ogen, stuurt bij en biedt de kinderen handreikingen.
6. De leerkracht mengt functies van taal in de muzieklessen door middel van het bewust maken
van de leerlingen dat zingen de communicatie van stemmingen is, hij leert kinderen
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reflecteren op muziek die ze horen of zelf maken en laat kinderen notatiewijzen exploreren
en ontwikkelen.
7. De leerkracht geeft ruimte voor oriënteren, experimenteren en zelf ontdekkend leren en
biedt muzikale activiteiten waarin het produceren van muziek door de leerlingen zelf voorop
staat.
8. De leerkracht biedt tijdens de muzieklessen variërende werkvormen en laat de leerlingen
afwisselend klassikaal, zelfstandig en in groepjes werken.
9. Tijdens muzikale activiteiten neemt de leerkracht verschillende rollen in door middel van
observeren, meespelen, het aanreiken van ideeën en samen oriënteren van mogelijkheden.
10. De leerkracht laat kinderen een muziekportfolio aanleggen om de groei van kinderen
zichtbaar te maken en om hun muzikale ontwikkeling in beeld te brengen.

4.5 Eigen meningsvorming
De opbrengst van de theorie is dat ik een eigen profiel heb gemaakt. De competentiedefinities zijn
wat te formalistisch. Ik wil meer het hart laten kloppen van een OGO-muziekdocent.
Naast de tien competenties waartoe ik in paragraaf 4.4 ben gekomen, wil ik een aantal
kernkwaliteiten stellen die nodig zijn voor een OGO-muziekdocent. Deze kernkwaliteiten zijn basale
talenten of persoonlijke kwaliteiten. Voor de OGO-muziekdocent, maar zeker ook voor de OGOdocent in het algemeen, zijn enthousiasme, wilskracht, creativiteit, betrokkenheid, passie, humor en
bevlogenheid een voorwaarde voor het zijn van een goede leerkracht. Muziek gaat over passie en
emotie dus dit is onmisbaar in de kernkwaliteiten van degenen die het moet overbrengen. Daarom
wil ik aan de lijst competenties, of beter gezegd instrumentele talenten, een elfde toevoegen die de
basale talenten van de OGO-muziekdocent weergeeft. Deze elfde weergave van talenten is naar mijn
mening de belangrijkste, omdat dit talenten zijn die niet aan te leren zijn, maar die de leerkracht van
nature in huis heeft:
11. De leerkracht brengt het vak muziek met veel betrokkenheid, enthousiasme, bevlogenheid,
wilskracht, flexibiliteit en creativiteit. De leerkracht heeft vertrouwen in het
ontwikkelingsvermogen van kinderen, kan reflecteren op zichzelf, is zich bewust van zijn
eigen doorgaande ontwikkeling en heeft invoelings- en observatievermogen.
Op deze manier heeft mijn literatuuronderzoek geleid tot een eigen competentie omschrijving
gericht op OGO-muziekonderwijs. Competenties wil ik vanuit het OGO-concept benaderen als
talenten, want ook bij de leerkracht gaat het om de brede en totale ontwikkeling. Ook de leerkracht
is geen optelsom van allemaal losse elementen maar moet in zijn totaliteit de verschillende soorten
talenten in huis hebben en benutten.
In paragraaf 3.6 ben ik reeds gekomen tot een definitie van OGO-muziekonderwijs. Aan deze definitie
heb ik met oog op het totaalpakket aan talenten van de OGO-muziekdocent het woord passievol
toegevoegd, welke naar mijn mening de lading dekt van de elfde competentie.
‘OGO-muziekonderwijs is het passievol onderwijzen van muziek vanuit het KVB-model en de
kerndoelen, waarbij de inbreng en de ontwikkeling van kinderen, het kind als vertrekpunt van het
leerproces, de rol van de leraar als partner en het aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling
een belangrijke plaats innemen. Het muziekonderwijs is betekenisvol met de nadruk op het
produceren van muziek door de kinderen zelf en zingen. Communicatie van stemmingen en
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metacognitieve activiteiten hebben hierin een plaats. Deelname aan sociaal-culturele muzikale
activiteiten binnen en buiten school wordt verbeterd of uitgebreid’.
Na bestudering van de literatuur heb ik een eigen visie op OGO-muziekonderwijs gevormd, waarbij
ik mij niet wil vastpinnen op één paradigma, maar een goede combinatie zie van PGO en OGO. Om
gewone instrumentele vaardigheden aan te leren, die nodig zijn als basis voor deelneming aan de
sociaal culturele praktijk wil ik gebruik maken van leerkrachtgestuurde PGO-elementen in OGO
muziekonderwijs. In de literatuur wordt al genoemd dat de introductie van een les op een
vaststaande, leerkrachtgestuurde manier kan worden aangeboden. Van daaruit wordt de les op een
ontwikkelingsgerichte manier voortgezet, afhankelijk van de activiteiten. Ik ben echter ook van
mening dat lessen nu en dan in zijn totaliteit op een zogenoemde leerkrachtgestuurde manier of
PGO-manier kunnen worden aangeboden. Vanuit de cultuurhistorische theorie van Vygotsky wordt
namelijk gestreefd naar deelname aan de sociaal-culturele praktijk. Deze praktijk van muziek in de
maatschappij is er in veel gevallen één van het reproduceren van muziek. Orkesten en muzikanten
spelen bestaande stukken. Ook in OGO-muziekonderwijs moet dit reproduceren naar mijn mening
dus een plaats hebben en zal dit meehelpen aan het ontstaan aan een muzikale leergemeenschap.
Kinderen willen zich kunnen identificeren met echte muzikanten. Om instrumentele vaardigheden
aan te leren of kinderen een orkest te laten zijn, met de leerkracht of leerling als dirigent, waarbij ze
een bestaand stuk imiteren vind ik PGO-elementen of zelfs af en toe een PGO-les een onmisbare
factor binnen OGO-muziekonderwijs. Ik vind het alleen wel belangrijk dat er een goede balans is
tussen produceren en reproduceren. Omdat zingen de basisvaardigheid is van muziek vind ik dat er
in elke muziekles gezongen moet worden. Dit kan het herhalen van repertoire zijn of het aanleren
van een nieuw lied waarbij op PGO-wijze wordt gereproduceerd met instrumenten erbij of een lied
als uitgangspunt van een OGO-verwerking. Ik zie veel waarde in het communiceren van emoties bij
zingen of andere muzikale uitingsvormen. Daarom wil ik bij OGO-muziekonderwijs werken met
pictogrammen waarmee kinderen bij elke nieuwe vorm van muzikale uiting benoemen welke emotie
er bij hoort. De extra lading die de betekenis bij OGO-muziekonderwijs heeft, komt dan meer tot zijn
recht. Deze visie leidt voor mij tot een twaalfde competentie of talent:
12. De leerkracht is vanuit sociaal-culturele activiteiten in staat de kinderen te laten ervaren hoe
het is om een ‘orkest’ te zijn, een muzikale leergemeenschap, waarbij de leerkracht de rol
van ‘dirigent’ op zich neemt.

4.6 Samenvatting
Er zijn verschillende definities en niveaus van competenties, maar in de scriptie wordt in eerste
instantie uitgegaan van vereiste eigenschappen van individuen, in dit geval de leerkracht. Tegenover
de vereiste competenties kan er ook uitgegaan worden van de talenten die ook daadwerkelijk bij een
leerkracht aanwezig zijn en geboden worden. We spreken van instrumentele, intermediaire,
normerende en basale talenten. Dit pakket van talenten speelt een grote rol bij de OGO-leerkracht
en dus ook ten aanzien van het vak muziek. Vanuit de overheid zijn bekwaamheidseisen in de wet
vastgelegd die zijn omgezet in competenties voor primair onderwijs in zeven thema’s. Veel
competenties voor de OGO-docent zijn toepasbaar in alle onderwijsconcepten, maar binnen OGO
hebben zij een extra dimensie. Op basis van de OGO-leerkrachtcompetenties de visie op muziek en
de inhoud van het vak zijn tien kerncompetenties samengesteld voor de OGO-leerkracht ten aanzien
van het vak muziek vanuit vakinhoudelijk en didactisch perspectief. De competenties doelen op
kerndoelen, inhoud van het vak, ontwikkeling van kinderen, betekenisvol en thematisch onderwijs,
eigen inbreng van de leerlingen, taal, produceren van muziek, variërende werkvormen, de rol van de
leerkracht en het muziekportfolio. Het is dus vooral de manier van omgang met muziekonderwijs die
de competenties van de OGO-leerkracht laat verschillen met die van een leerkracht vanuit
leerkrachtgestuurd perspectief. Het benaderen van competenties als waargave van talenten leidt tot
een elfde competentie, of weergave van talenten, die gaat over normen en waarden en basale
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persoonseigenschappen, nodig voor de OGO-leerkracht ten aanzien van het vak muziek. Dit zorgt
ervoor dat de eerder gestelde definitie van OGO-muziekonderwijs wordt uitgebreid met het woord
‘passievol’.
Na dit literatuuronderzoek heb ik een eigen visie gevormd op OGO-muziekonderwijs, waarbij ik me
vanuit de cultuurhistorische theorie en het aanleren van instrumentele vaardigheden niet wil
vastpinnen op OGO alleen, maar een goede combinatie zie tussen OGO en PGO. Dit leidt tot een
twaalfde competentie, of weergave van talenten, waarbij de leerkracht in staat moet zijn een orkest
te vormen met de klas.
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Hoofdstuk 5

Methode van onderzoek

5.1 Inleiding
Naar aanleiding van het theoriedeel, maak ik nu de sprong naar het empirisch deel van mijn
onderzoek. In het theoriegedeelte heb ik onderzoek gedaan naar het concept Ontwikkelingsgericht
Onderwijs, de inhoudelijke theorie achter muziekonderwijs, ontwikkelingsgericht muziekonderwijs
en de leerkrachtcompetenties die hiervoor nodig zijn. De leidende vraag en tevens mijn
probleemstelling uit paragraaf 1.2 is:
“Welke competenties vraagt het aanbod van muziekonderwijs vanuit het OGO-concept van de
leerkracht en op welke wijze is dit aanbod concreet in te passen tijdens muzieklessen in groep 3 /4?”
In het tweede gedeelte van mijn onderzoek wil ik ingaan op de interviews, reflecties en het opstellen
van een praktijk profiel voor OGO-leerkrachten ten aanzien van het vak muziek in het basisonderwijs,
welke ik reeds heb aangekondigd in paragraaf 1.6.1. Naar aanleiding van deze gegevens en de eerder
onderzochte literatuur, wil ik antwoord geven op de eerder genoemde probleemstelling. Maar eerst
zal ik toelichten hoe ik mijn onderzoek heb opgezet.

5.2 Onderzoek
Het type onderzoek is een kwalitatief-exploratief onderzoek. Mijn empirisch deel van het onderzoek
is opgezet vanuit een triangulatie om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te
verhogen. Ik benader mijn onderzoek vanuit verschillende invalshoeken, zodat ik eenzijdigheid
voorkom. Ik heb gekozen voor verschillende groepen respondenten met een duidelijke splitsing in
experts op het gebied van muziek en OGO-leerkrachten in het basisonderwijs. Het derde onderdeel is
de reflectie op mijn eigen lessen. Gegevens heb ik verzameld door te kijken, te vragen, uit te
proberen en te reflecteren. Ik heb hiervoor varianten van een kwalitatief onderzoek gebruikt,
namelijk een semigestructureerde vragenlijst met open vragen waarmee ik interviews heb
afgenomen bij Pabo-docenten en leerkrachten in het OGO-basisonderwijs. Tijdens deze interviews
ben ik op zoek gegaan naar verschillen en/of samenhangen voor mijn competentieprofiel, OGOmuzieklessen en de mate waarin en de wijze waarop de leerkrachten aan de slag kunnen met OGOmuziekonderwijs. Dit heeft veel materiaal opgeleverd waar ik vervolgens samenvattend en
beschrijvend structuur in heb aangebracht.
Michel Hogenes, die veel affiniteit heeft met OGO-muziekonderwijs, heb ik gevraagd op mijn
competentieprofiel van hoofdstuk 4, welke ik heb opgesteld vanuit de literatuur, te reflecteren. Ik
heb het hem van te voren laten inzien samen met de literatuur over OGO-muziekonderwijs en mijn
eigen meningsvorming hierover. Vanuit de literatuur heb ik de semigestructureerde vragen opgesteld
met verwijzingen naar mijn literatuurdeel en ben hiermee een semigestructureerd interview ingaan.
Voor de interviewvragen verwijs ik naar bijlage 5. Om ook andere meningen te horen en deze te
kunnen vergelijken heb ik mijn andere respondenten hetzelfde interview schriftelijk voorgelegd.
Vervolgens heb ik de interviews samenvattend beschreven en geanalyseerd met behulp van labeling
en codering. Op grond van de interviews en de uitwerking hiervan heb ik een indicatorenlijst
samengesteld van welke dingen er echt toe doen bij OGO-muziekonderwijs. Ik heb mijn definitie van
OGO-muziekonderwijs en het competentieprofiel vervolgens vanuit de praktijk aangescherpt.
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5.3 Onderzoeksgroep
De respondenten:
 Michel Hogenes, Pabo-muziekdocent aan de Haagse Hogeschool, docent aan het
Conservatorium Rotterdam en voorzitter van de Academie voor Ontwikkelingsgericht
Onderwijs.
 Suzan Lutke, onderwijskundige die advies, coaching and workshops geeft op het gebied van
kunst- en cultuureducatie en tevens werkzaam is bij Cultuurmij Oost en het Utrechts
Centrum voor de Kunsten. Zij is voormalig muziekdocent aan het Conservatorium te Utrecht
en aan een middelbare school.
 Christiane Nieuwmeijer, Pabo-muziekdocent en docent voor het hoofdvak docent muziek
aan het Conservatorium te Utrecht.
 Leny Hoogteijling, leerkracht en onderwijsassistent met affiniteit voor muziek op de
‘Julianaschool’ te Schagen waar ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gegeven.
 Leerkrachten van de Julianaschool te Schagen.
 Ik reflecteer zelf op de lessen die ik ontworpen heb en geef in mijn stagegroep 3/4 van de
PCB ‘De Fontein’ te Barneveld.
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Hoofdstuk 6

Resultaten

In dit hoofdstuk zal ik de onderzoeken doorlopen, nader toelichten en de resultaten daarvan
weergeven. Van daaruit geef ik het antwoord op mijn deelvragen waarvoor ik verwijs naar paragraaf
1.3. Ik begin met de uitwerking van de interviews met experts op het gebied van muziek en de OGOleerkrachten. Deze geef ik per thema weer in een schema. Ik geef betekenis aan de uitspraken en
trek conclusies uit de opbrengsten van de interviews. Ik geef weer welke invloed dit heeft op het
competentieprofiel en de definitie van OGO-muziekonderwijs. Vervolgens geef ik een lijst topics
weer van dingen die ertoe doen bij OGO-muziekonderwijs en sluit af met mijn eigen bevindingen
vanuit de praktijk.

6.1 Uitwerking interviews
Ik heb meerder interviews afgenomen. Het waren semigestructureerde interviews, met vooraf
beschreven vragen (zie bijlage 5). Tijdens het interview met Michel Hogenes was er ook zeker ruimte
voor eigen invulling van de geïnterviewde, maar ook voor mij als interviewer om diepere vragen te
stellen. Daarbij denk ik aan het doorvragen wanneer een antwoord mij nog te weinig ‘zei’ en ik
nieuwsgierig was naar meer. De andere interviews hebben schriftelijk plaatsgevonden. De vooraf
opgestelde vragen waren leidend voor het interview. Naast het interview had ik de geïnterviewde
van tevoren het gedeelte over de visie op OGO-muziekonderwijs, mijn definitie van OGOmuziekonderwijs en de competentielijst voor de OGO-leerkracht ten aanzien van muziek opgestuurd.
Zo kon er van te voren vast een beeld gevormd worden van mijn onderzoek. Voor de volledige
interviews, geordend per vraag verwijs ik naar bijlage 6. Voor de OGO-leerkrachten van de
Julianaschool heb ik twee aanvullende vragen opgesteld om zo een goed praktijkbeeld te krijgen van
het huidige OGO-muziekonderwijs volgens de OGO-leerkrachten zelf. Deze vragen zijn voorafgaand
aan de rest van de vragen schriftelijk gesteld:
Wat is ontwikkelingsgericht muziekonderwijs volgens u?
Muziek…Doet u daar genoeg mee in de klas? Waarom wel/ niet?
Bij het analyseren van de interviews heb ik uitspraken gelabeld en deze onder elkaar gezet. Per vraag
heb ik de antwoorden geordend en zelf voor steekwoorden uit het antwoord gekozen. Ik heb de
uitspraken per zelfgekozen thema geordend. Niet alle uitspraken laat ik terugkomen in de
geschreven conclusie, maar de belangrijkste wil ik benoemen. Ook zal ik de adviezen die gegeven
worden tijdens de interviews weergeven en belangrijke leerpunten beschrijven. Ik heb gekozen voor
open coderen. Hieronder geef ik een voorbeeld van het uitwerken van uitspraken van het eerste
thema. Voor de overige thema’s en bijbehorende uitspraken verwijs ik naar bijlage 7.
Uitspraken over de indeling van de domeinen, met name reflecteren, van muziek ten
aanzien van OGO:
Michel
Reflecteren
‘Spreken over of reflecteren op muziek zit in alle domeinen verweven.
Als we specifiek naar ontwikkelingsgericht onderwijs gaan kijken zouden
Componeren
componeren en improviseren ook een domein kunnen vormen, maar
Improviseren
omdat de meeste basisschoolleerkrachten hier niet mee uit de voeten
Competentie leerkracht
kunnen lijkt me dat niet verstandig’.
Suzan
Reflecteren als basis van ‘Ik denk dat de basis van alle leren het vermogen is om te reflecteren op
leren
wat je doet en hebt gedaan. Daar wordt de basis gelegd voor de
metacognitie die van belang is voor ‘dieper’ leren. Ik mis het domein
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Presenteren
Christiane
Kerndoelen

presenteren’.
‘De indeling van de domeinen is ontstaan nadat de kerndoelen zijn
herzien en Muziek werd samengevoegd met Drama, Dans en Beeldende
Vorming binnen Kunstzinnige Oriëntatie’.

Leny
Reflecteren onmisbaar bij ‘Spreken over en reflecteren op muziek vind ik onmisbaar. Het is
alle domeinen
belangrijk bij alle domeinen en zou een 6e domein van kunnen zijn.
Aparte domeinen garanderen iets meer aandacht voor allen, maar zou
ook als extra 'ring' of als logisch onderdeel van ieder domein gezien
kunnen worden’.
OGO-leerkrachten
Reflectie en gevoel
‘Reflectie en gevoel zijn erg belangrijk en dit levert mooie gesprekken
gesprekken
op in de klas’.

6.2 Opbrengsten vanuit de interviews
Over de indeling van de domeinen ten aanzien van OGO kan ik heel kort zijn. Bij OGO neemt het
reflecteren een heel belangrijke rol in bij de muzieklessen. Dit blijkt uit de literatuur en de reacties
van alle geïnterviewden. Het presenteren is ook genoemd als mogelijk domein. Hoe de domeinen
exact op papier zijn ingedeeld maakt eigenlijk niet uit, als alles maar breed aan bod komt. Het
presenteren vind ik wel een mooie aanvulling voor OGO-muziekonderwijs, omdat door de OGOleerkrachten ook duidelijk wordt benoemd dat er vaak naar een hoger doel wordt toegewerkt: een
slotuitvoering en presentatie. En dat duidt weer op de betekenisvolle maatschappij die in de school
wordt gehaald en waar de leerling aan deelneemt.
Op de uitspraak van Van Oers dat zingen de basis is van muzikale ontwikkeling wordt verdeeld
gereageerd. De nadruk op zingen is ontstaan in Nederland maar had net zo goed een ander domein
kunnen zijn wat de basis legt voor muzikaal klankvoorstellingsvermogen. Wellicht is het gekomen
doordat zingen ook vaak als doel wordt gebruikt. De OGO-leerkrachten van de Julianaschool pleiten
echter voor gelijke aandacht voor alle domeinen. Ik denk alleen zelf dat het niet te voorkomen is dat
er toch iets meer gezongen wordt, want de stem is altijd paraat.
Er blijkt unaniem dat de communicatie van stemmingen of emoties de basisfunctie is van zingen,
want zingen is tekst en emotie en dus communicatie. Om kinderen te laten kennismaken met veel
verschillende emoties is een gevarieerd aanbod van liedrepertoire nodig. Er wordt gesproken over de
klank, vorm en betekenis van liedjes en er wordt muzikale taal gebruikt in de gesprekken. Om echt te
begrijpen dat een lied communicatie is, kunnen kinderen zelf een tekst of lied maken. Niet iedereen
is het echter eens om in groep 3/4 de tekst van een lied centraal te stellen. Juist ook de beleving is in
dit opzicht heel belangrijk. Een combinatie van beiden vind ik zelf belangrijk.
Op het gebied van metacognitieve activiteiten worden veel voorbeelden genoemd vanuit de praktijk
die te maken hebben met praten over muziek, reflecteren op muziek en muziek noteren. Er is echter
een verschil in de benadering van muzieknotatie in de onderbouw. Uit de meeste geïnterviewden en
vanuit de literatuur blijkt dat al heel vroeg met het traditionele notenschrift kan worden begonnen,
maar te snel beginnen kan ook de beleving en creativiteit uit de muzikale ontwikkeling halen en te
snel naar cognitie en vaardigheden neigen. Juist het natuurlijke en spontane willen we behouden.
Voor kinderen die zich metacognitef minder goed kunnen uitdrukken zijn er veel verschillende
manieren dit op hun eigen niveau te doen, zoals tekenen, plaatjes, kruisjes zetten, gesloten vragen
stellen of de ervaringen in bewegingen te laten omzetten. De OGO-leerkracht is ook gewend om
telkens de zone van de naaste ontwikkeling op te zoeken en uit te zoeken waar de grens van een
leerling ligt. De leerling moet ook de kans krijgen om hierin te groeien.
Over de verbinding tussen muziek, OGO en emoties als brandstof voor leren wordt gezegd dat als iets
betekenisvol is er zingeving bij komt kijken en de leerling geraakt zal worden. Dan is er sprake van
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emotie. Niet alle kinderen ervaren dit echter zo bij het vak muziek en voor elk kind zullen er weer
andere activiteiten zijn die persoonlijke betekenis en betrokkenheid opwekken. Niet alleen emotie,
maar ook de beheersingswens en nieuwsgierigheid van kinderen is brandstof voor het leren. Ik kan
dan ook de conclusie trekken dat muziek niet onmisbaar is in OGO en andersom is OGO ook niet
onmisbaar in muziekonderwijs. Wel kunnen OGO-elementen een hele mooie toevoeging zijn zoals
het aansluiten bij verschillende interesses van leerlingen en het aanbieden van (kunst)vakken in
samenhang. Dit kan muziekonderwijs op een hoger niveau brengen. Met oog op de totale
ontwikkeling van kinderen en het feit dat kinderen veel met muziek in aanraking komen vind ik
muziek in het OGO-basisonderwijs wel noodzakelijk.
Vanuit de vijf principes van OGO zijn zowel vanuit de literatuur als vanuit de praktijk alle
verbindingen mogelijk met muziekonderwijs. Om het leertraject systematisch en hypothetisch te
laten zijn wordt vanuit de literatuur naar de kerndoelen muziek verwezen. In de praktijk blijken deze
echter erg breed te zijn geformuleerd. In plaats daarvan is de nieuwe leerlijn kunsteducatie 2014 van
Tule SLO te volgen (zie bijlage 3). OGO kijkt echter naar het kind zelf en wat de leerling nodig heeft,
maar er moet wel een richtlijn zijn en een leerkracht die zorgt dat er een rode draad is in de lessen.
Wat betreft de ontwikkeling van de leerlingen in groep 3/4 worden door de geïnterviewden het op
de hoogte zijn van spelontwikkeling, taalontwikkeling, muzikale ontwikkeling en de ontwikkeling van
de muzieknotatie die uit de literatuur naar voren komen vrij snel van tafel geveegd. Het is bijna
onmogelijk voor een leerkracht om van alles op de hoogte te zijn. Al denk ik zelf dat de OGOleerkracht van heel veel markten thuis is. Er wordt getwijfeld aan het model van muzikale
ontwikkeling van Swanwick en Tillman, omdat het alleen maar wat zegt over het zelf muziek maken
en componeren en niet over de andere domeinen. Ook de OGO-leerkrachten zeggen over deze
modellen van ontwikkeling dat ze niet werken met stadia. Wel wordt vooral gekeken naar de zone
van naaste ontwikkeling. Pas na goed observeren van wat een leerling kan, kan een beeld gevormd
worden van wat een leerling of klas nodig heeft en daar zullen de activiteiten op aangepast moeten
worden. Ook moet hierbij rekening gehouden worden met de interesse en de emotionele verbinding
die het betekenisvol maakt.
Over het algemeen moet een muzikale activiteit volgens OGO-leerkrachten functioneel zijn,
aansluiten op de kern en de brede bedoelingen en geïntegreerd zijn in een thema. Volgens Hogenes
is het in groep 3/4 belangrijk om een referentiekader te creëren voor de kinderen op het gebied van
muziek. Een breed aanbod dat alle domeinen beslaat is hiervoor nodig. Het reproduceren van liedjes,
het spelen van speelstukjes en leren van dansjes en bewegingen en het aanbieden van een
gevarieerd luisterrepertoire legt hier een goede basis voor. Ook componeren op een heel basale
manier is al mogelijk. Wel moet er alert gebleven worden dat muziek niet te veel op reproductie
gericht is, maar er een goede balans is tussen reproduceren en produceren. Zo kan van imitatie,
elkaar nazingen en spelen, gekomen worden te expressie bij bijvoorbeeld improviseren en
componeren.
Vanuit thematisch onderwijs wordt er op de OGO-school coöperatief geleerd, gecomponeerd en
geïmproviseerd. In groep 3/4 wordt vooral ook het ontdekkend leren en experimenteren genoemd
als belangrijk element in de muziekles evenals het inzetten van het digibord en het toewerken naar
een eindpresentatie. Door Hogenes wordt als aandachtspunt wel genoemd dat wanneer er heel erg
gezocht moet worden naar een muzikale activiteit binnen een thema het soms meer inhoudt als het
niet binnen het thema valt.

6.3 Opbrengsten voor het competentieprofiel
Het competentieprofiel voor de OGO-leerkracht ten aanzien van het vak muziek, welke ik vanuit de
literatuur heb opgesteld te vinden in paragraaf 4.4, bleek vanuit mijn praktijkonderzoek deels
onhaalbaar. De OGO-leerkrachten vonden het profiel compleet, maar erg idealistisch. Daarom heb ik
de competenties herzien en vanuit de praktijk opgesteld. Er zijn een aantal factoren die hebben
meegespeeld in het herzien van de competenties voor de OGO-leerkracht ten aanzien van
muziekonderwijs. Ten eerste kwam ik er achter dat op de Julianaschool te Schagen het
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muziekonderwijs ook een ondergeschoven kindje is. Alle leerkrachten antwoordden nee op de vraag
of ze vonden dat ze genoeg aan muziek deden in de klas. Ze werken er wel aan en hebben veel
creatieve ideeën maar toch gebeurt er te weinig op dit gebied. De grootste redenen daarvan zijn
tijdgebrek, te weinig kennis, geen vaste plek in het rooster en onduidelijke doelen. Dit is ook het
geval op de scholen waar ik stage heb gelopen, maar ik had van de OGO-school meer verwacht. Veel
OGO-scholen die ik heb benaderd om mee te werken aan mijn onderzoek gaven aan nauwelijks iets
met muziek te doen, of samen te werken met de plaatselijke muziekschool die dan voor hen de
lessen verzorgen. Dit is natuurlijk een vorm die goed bij OGO past, omdat de maatschappij op deze
manier in de school gehaald wordt. Maar kunnen deze vakleerkrachten ook wel genoeg omgaan met
de OGO-muzieklessen? Volgens de Pabo-docenten en docenten vakleerkracht muziek is het niet
alleen voor OGO-leerkrachten op de basisschool te hoog gegrepen, maar is er ook in de studie
vakleerkracht muziek weinig tijd om het OGO-muziekonderwijs uitgebreid te behandelen. Mijn
herziene competentieprofiel is bestemd voor OGO-leerkrachten in het basisonderwijs die in hun
eigen klas muziek geven. Het kan als aanvulling gebruikt worden op het profiel dat op de pabo voor
het vak muziek gebruikt wordt. Tevens kan het een aanvulling zijn op de SBL-competenties voor het
landelijk profiel docent muziek waar conservatoria zich op richten en welke bestemd is voor de
vakleerkracht muziek. De aanvulling en opmerkingen van de geïnterviewden heb ik in mijn nieuwe
competentieprofiel meegenomen. De vijfde en zevende competentie zijn geheel hetzelfde gebleven.
Uit de interviews blijkt dat het aanbieden van een divers aanbod uit de verschillende domeinen
belangrijk is:
1. De leerkracht zorgt voor een breed en divers aanbod uit de verschillende domeinen van muziek. De
leerkracht houdt daarbij de kerndoelen en leerlijnen in ogenschouw, maar neemt vrijheid in de manier
waarop de doelen bereikt worden.
Het op de hoogte zijn van de verschillende fasen van ontwikkelen op vele fronten is een heel
ambitieus doel voor de OGO-leerkracht. De grote lijnen hiervan kennen, het handelingsgericht
kunnen observeren en de leerling op zijn of haar niveau verder helpen is genoeg. Het kunnen
aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling vind ik daarnaast al dekkend voor het op de hoogte
zijn van de ontwikkeling van kinderen:
2. De leerkracht heeft hoge verwachtingen van kinderen, is in staat handelingsgericht te observeren
en de muzikale activiteiten van de leerlingen op een hoger niveau door aan te sluiten bij de ‘zone van
naaste ontwikkeling’.
3. De leerkracht werkt regelmatig en systematisch aan muzikale vorming voor de ontwikkeling van
een muzikaal klankvoorstellingsvermogen.
4. De leerkracht biedt de leerlingen betekenisvolle muzikale, sociaal culturele activiteiten binnen en
buiten school in een rijke leeromgeving. De leerkracht creëert daarbij samenhang tussen muzikale
activiteiten en de andere activiteiten in de klas door middel van thematisch werken. De leerkracht
kent de verschillende fasen van thematiseren en kan hier passende muzikale activiteiten aan
verbinden.
5. De leerkracht geeft kinderen eigen inbreng in het thema, geeft ruimte voor creativiteit, houdt zelf
de doelstelling voor ogen, stuurt bij en biedt de kinderen handreikingen.
6. De leerkracht mengt functies van taal in de muzieklessen door middel van het bewust maken van
de leerlingen dat zingen de communicatie van emoties is, hij leert kinderen reflecteren op muziek die
ze horen of zelf maken en laat kinderen notatiewijzen exploreren en ontwikkelen.
42

In deze competentie heb ik het woord stemmingen voor emoties vervangen, omdat dat beter te
begrijpen is.
7. De leerkracht geeft ruimte voor oriënteren, experimenteren en zelf ontdekkend leren en biedt
muzikale activiteiten waarin het produceren van muziek door de leerlingen zelf voorop staat.
8. De leerkracht biedt tijdens de muzieklessen variërende werkvormen en laat de leerlingen
afwisselend klassikaal, in groepjes of individueel en al dan niet zelfstandig werken.
9. Tijdens muzikale activiteiten neemt de leerkracht verschillende rollen in door middel van
handelingsgericht observeren, meespelen, het aanreiken van ideeën en samen oriënteren van
mogelijkheden.
Omdat een apart muziekportfolio volgens de OGO leerkrachten niet haalbaar is, streef ik ernaar om
wel tot producten te komen die in het algemene portfolio dat kinderen op een OGO school allemaal
hebben zullen komen:
10. De leerkracht geeft de leerlingen een beeld van hun muzikale ontwikkeling door muzikale
producten in het portfolio op te nemen.
De elfde competentie besluit ik te splitsen in een gedeelte wat echt een competentie is en een
gedeelte wat een talent is. Het eerste competent slaat eigenlijk op alle manieren van onderwijs en
alle leerkrachten, maar is gezien de vaak weinige muzikale kwaliteiten van de basisschoolleerkracht
wel belangrijk om te noemen.
11. De leerkracht kan reflecteren op zichzelf en is zich bewust van zijn eigen doorgaande
ontwikkeling.
Competentie als talent:
11* De leerkracht brengt het vak muziek met passie door middel van:
 Betrokkenheid
 Enthousiasme
 Creativiteit
Ook de twaalfde competentie heb ik naar aanleiding van de interviews aangepast. De competentie
gebaseerd op mijn eigen menig was als volgt:
De leerkracht is in staat de kinderen te laten ervaren hoe het is om een echt ‘orkest’ te zijn, een
muzikale leergemeenschap, waarbij de leerkracht de rol van ‘dirigent’ op zich neemt.
Wat ik in deze competentie eigenlijk wilde stoppen is dat er naast produceren van muziek ook
reproduceren een plaats moet hebben in OGO-muziekonderwijs. Onderdelen van reproduceren
kunnen bijvoorbeeld zijn het aanleren van een lied met schoolinstrumenten erbij waarbij de
leerkracht of een leerling de rol van dirigent op zich zou kunnen nemen. Vervolgens kan deze vorm
dan weer ingezet worden bij het zelf produceren. Deze competentie wordt algemener en beter
inpasbaar door leerkrachten als ik hem als volgt stel:
12. De leerkracht zorgt voor een goede balans tussen het reproduceren en produceren van muziek
tijdens de muzieklessen.
Voor een duidelijk overzicht van de oude en nieuwe competenties verwijs ik naar bijlage 8.
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6.4 Opbrengsten voor de definitie van OGO-muziekonderwijs
Naar aanleiding van de uitspraken door de geïnterviewden over mijn definitie van OGOmuziekonderwijs uit paragraaf 4.5 en hun antwoorden op de andere vragen kan ik de koppeling van
de theorie naar de praktijk maken. Ik kom tot een aanscherping van mijn definitie van OGOmuziekonderwijs.
Oud:
‘OGO-muziekonderwijs is het passievol onderwijzen van muziek vanuit het KVB-model en de
kerndoelen, waarbij de inbreng en de ontwikkeling van kinderen, het kind als vertrekpunt van het
leerproces, de rol van de leraar als partner en het aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling
een belangrijke plaats innemen. Het muziekonderwijs is betekenisvol met de nadruk op het
produceren van muziek door de kinderen zelf en zingen. Communicatie van stemmingen en
metacognitieve activiteiten hebben hierin een plaats. Deelname aan sociaal-culturele muzikale
activiteiten binnen en buiten school wordt verbeterd of uitgebreid’.
Nieuw:
‘OGO-muziekonderwijs is het passievol onderwijzen van muziek vanuit het KVB-model en de
kerndoelen, waarbij de inbreng en de ontwikkeling van kinderen, de rol van de leraar als partner en
bemiddelaar tussen leerdoel en kinddoel, en het aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling
een belangrijke plaats innemen. Het muziekonderwijs is betekenisvol door werken in een thema en
deelname aan sociaal-culturele activiteiten en bedraagt alle domeinen van muziek, met de nadruk op
het produceren van muziek door de kinderen zelf. Communicatie van emoties en metacognitieve
activiteiten hebben hierin een plaats.

6.5 Lijst met topics van OGO-muziekonderwijs
Vanuit de verbinding tussen theorie en praktijk kom ik tot een lijst met topics van dingen die ertoe
doen tijdens de OGO-muziekles:
Balans tussen reproduceren en produceren van muziek, met een nadruk op produceren
Gebruik van kerndoelen en doorlopende leerlijnen
Leerkracht als bemiddelaar tussen leerdoel en kinddoel
Aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling
Aansluiten op interesse
Betekenisvolle activiteiten
Hoge betrokkenheid van leerkracht en leerling
Verlengstuk van thema-activiteiten
Samenhang met andere vakken en activiteiten
Deelname aan sociaal culturele activiteiten
Communicatie van emoties
Metacognitieve activiteiten, communicatie van emoties en reflecteren, in alle domeinen verweven
Producten in het portfolio
Variërende werkvormen
Coöperatief leren en individueel
Oriënteren, experimenteren en onderzoekend leren
Improviseren
Componeren
Gebruiken van muzieknotatie
Werken vanuit de nieuwsgierigheid van het kind
Eigen inbreng van de leerling
Regelmatig en systematisch werken aan een muzikaal klankvoorstellingsvermogen
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Hoge verwachtingen van kinderen
Breed en divers aanbod uit de verschillende domeinen van muziek
Met elkaar/voor elkaar/van elkaar
Muziek ontdekken, beschrijven

6.6 Eigen bevindingen in de praktijk
In mijn stagegroep 3/4 heb ik een aantal muzikale activiteiten uitgeprobeerd om te kijken hoe mijn
klas hierop reageerde en wat ik er zelf van vond. In mijn klas was er in het voorjaar het thema dieren
en daar heb met mijn muzikale activiteiten op ingespeeld. Ik heb de lessen in een soort storyline
gezet en elke week het verhaal over een beer uit Artis verder verteld. Ik startte met het lied ‘Uit Artis
is een beer ontsnapt’ waarin werd gezongen en aan de slag werd gegaan met ritmebouwstenen,
instrumenten, coöperatief leren, emoties en reflecteren. Bij het lied ‘Geef dat ding eens door’ was er
veel ruimte voor imiteren, experimenteren, improviseren en componeren op een basale wijze. In een
luisterles over dieren was er vooral aandacht voor beleving, beweging en reflectie. Bij het lied ‘De
glijbaan’ hebben de leerlingen zelf het probleem opgelost hoe we het lied het beste konden
onthouden. Er werd aangesloten bij de interesse door keuzevrijheid en kinderen hadden eigen
inbreng. Kinderen konden zelf de vertaling maken van grafische notatie naar muziekinstrumenten. In
het thema ‘Hoe werkt het’ werd gewerkt van experimenteren, imiteren en improviseren met
bodysounds naar het ontdekken van de boomwhackers en uiteindelijk componeren met voor deze
instrumenten door middel van kleuren. In samenhang met natuur en techniek heb ik de reeks
muzieklessen afgesloten met proefjes over geluid. Het werken in het thema en de eigen inbreng van
het kind tijdens de lessen maakten de lessen betekenisvol en zorgde voor een hoge betrokkenheid.
Voor een uitgebreide beschrijving van mijn muzieklessen in groep 3/4 verwijs ik naar bijlage 9.
6.6.1 Reflectie
Als muziekdocent ben ik gewend om zelf muzieklessen te bedenken, maar het was voor mij nog wel
een uitdaging om zoveel mogelijk ontwikkelingsgerichte elementen in mijn lessen aan te brengen.
Het literatuuronderzoek heeft daarbij zeker geholpen. Ik heb heel bewust moeten nadenken om niet
teveel zelf te willen bepalen hoe de les zou lopen en de leerlingen inbreng te laten hebben. Dit is iets
wat vanuit het OGO-principe beter kan. Ik heb er wel van genoten om zoveel aan de kinderen over te
laten en heb ervaren om dan tijd te hebben om elke leerling even persoonlijk te zien en verder te
helpen. Het was leuk om te zien welke rol sommige kinderen aannamen. De één nam duidelijk de
leiding over een groepje terwijl de ander erop geattendeerd moest worden om mee te denken. Voor
mijn gevoel heb ik een goede balans gevonden tussen reproductie van muziek en het vervolgens
producerend erop doorgaan. Experimenteren, improviseren en componeren hadden een plaats, net
als het gebruiken van de verschillende domeinen. Het presenteren is gebleven bij een kort optreden
voor de andere juf van de klas en had ik natuurlijk nog verder uit kunnen breiden. Ik vond het
moeilijk om echt van elke kind te kunnen observeren waar ze zijn in hun ontwikkeling op het gebied
van muziek, maar heb een heel mooi begin gemaakt. Als ik de lijst met topics van dingen die er echt
toe doen bij een OGO-muziekles uit paragraaf 6.5 doorloop, denk ik dat ik aan alle punten in meer of
mindere mate heb voldaan, maar wellicht dat een ervaren OGO-leerkracht daar anders over denkt. Ik
ben in ieder geval geïnspireerd om meer vanuit OGO-principes muziekles te geven.
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Hoofdstuk 7

Conclusie, discussie en aanbevelingen

7.1 Conclusie
Mijn hoofdvraag is:
“Welke competenties vraagt het aanbod van muziekonderwijs vanuit het OGO-concept van de
leerkracht en op welke wijze is dit aanbod concreet in te passen tijdens muzieklessen in groep 3 /4?”
De volgende hypothese heb ik hierbij geformuleerd (zie paragraaf 1.2):
‘Vanuit de theorie en de praktijk verwacht ik dat er een duidelijk profiel naar voren komt van een
OGO-leerkracht ten aanzien van het vak muziek. Ik verwacht dat OGO op vele manieren in lessen in te
passen is voor groep 3/4 en dat leerkrachten in het basisonderwijs hier ook zelf mee aan de slag
kunnen. Zij kunnen hier meer mee dan ze van tevoren denken.’
Mijn conclusie, na mijn theorie en praktijkgedeelte te hebben afgerond, wil ik als volgt formuleren:
‘Vanuit de onderzoeken die ik heb gedaan kan ik concluderen dat er een duidelijk profiel naar voren
komt van een OGO-leerkracht ten aanzien van het vak muziek en dat OGO op vele manieren in de
lessen is in te passen voor groep 3/4. Vanuit de theorie heb ik een koppeling naar de praktijk gemaakt
en daaruit concludeer ik dat er een gedeeltelijke fit is met mijn casus. Vanuit het praktijkonderzoek, in
de vorm van interviews en reflecties, trek ik de conclusie dat muziekles geven vanuit
ontwikkelingsgericht perspectief veel vraagt van de OGO-leerkracht en dat enig muzikaal talent en
ruime kennis van het vak nodig is. De kennis van het vak moet uitgebreid worden door middel van
extra scholing’.

7.2 Discussie
In het theoriegedeelte van mijn onderzoek heb ik diverse begrippen uitgewerkt. Onder andere het
begrip ontwikkelingsgericht onderwijs, ontwikkelingsgericht muziekonderwijs en competenties voor
de OGO-leerkracht ten aanzien van het vak muziek. Vanwege de grootte van deze scriptie heb ik
echter keuzes moeten maken. Mijn prioriteit lag bij het schrijven van een duidelijke en leesbare
scriptie. Ik vind zelf dat ik de lezer duidelijk bij de hand heb genomen en een duidelijk beeld heb
gegeven van de verschillende kanten van OGO-muziekonderwijs. Ik ben me er wel van bewust dat
een groot deel van mijn onderzoek gebaseerd is op meningen en dus niet zomaar opnieuw uit te
voeren is, vanwege de gekozen typologie van het onderzoek. Het mechanisme van onderzoeksbias
speelt hierin een rol. Bovendien speelt het mechanisme van de selectiebias ook een rol: ik heb zelf
respondenten gekozen die van het OGO-muziekonderwijs afwisten. Vertekening kan daardoor
plaatsvinden, doordat niet voor een gemiddeld OGO-leerkracht is gekozen.
De literatuur over OGO-muziekonderwijs was niet heel makkelijk vindbaar. Er is nog niet veel over
geschreven en dat maakte het lastig om een objectief beeld te krijgen. Vaak was het slechts een
enkele mening waar ik mijn verhaal op heb gebaseerd vanuit de theorie. De praktijk was daarom een
hele waardevolle aanvulling op mijn onderzoek. Nu had ik ineens wel heel veel, vaak uiteenlopende,
meningen voorhanden en kon ik mijn eigen mening verder ontwikkelen en een breder beeld geven
van OGO-muziekonderwijs. Van sommige respondenten die schriftelijk mijn vragen beantwoord
hebben kreeg ik de feedback terug dat de vragen niet allemaal heel duidelijk waren. Tijdens een
interview is meer interactie mogelijk en had dit voorkomen kunnen worden. Er was niet helemaal
duidelijk bijvoorbeeld of het competentieprofiel bestemd was voor een OGO-leerkracht ten aanzien
van het vak muziek, of een OGO-vakleerkracht muziek. Gelukkig hebben zij wel over beiden hun
mening gegeven en werd het een extra aanvulling bij mijn resultaten. Om meer verwarring te
voorkomen heb ik in mijn scriptie vervolgens dit misverstand uitgesloten. Sommige vragen had ik
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bondiger kunnen stellen bij de interviews. De interviews hebben mij wel een heel compleet beeld
gegeven van OGO-muziekonderwijs vanuit de experts op muziekgebied gezien en vanuit de praktijk
op de OGO-school.
Wat betreft mijn eigen reflecties op mijn muzieklessen waarin ik heb geprobeerd zoveel mogelijk
vanuit het OGO-perspectief les te geven en de topics van OGO-muziekonderwijs mee te nemen, zijn
ze niet geheel objectief. Ik ben iemand met heel veel ervaring met muziekonderwijs op de
basisschool, dus de vraag rijst in hoeverre het nu haalbaar is voor een leerkracht die deze ervaring
niet heeft. Ik had echter geen ervaring met OGO en dat is mij na bestudering redelijk goed gelukt. Ik
verwacht dus dat iemand met ervaring op het gebied van OGO zich op dezelfde manier meer zou
kunnen verdiepen in muziekonderwijs, mits deze wel enig muzikale aanleg heeft.
De resultaten van mijn onderzoek waren deels verwacht, zoals te lezen is in mijn hypothese en
conclusie. Het competentieprofiel dat vanuit de literatuur naar voren kwam was heel idealistisch.
Vanuit de praktijk bleek het echt te hoog gegrepen te zijn voor de OGO-leerkracht met de
vaardigheden die zij hebben. Ze kunnen volgens OGO lesgeven, maar komen kennis over de didactiek
van het vak te kort om OGO ook bij muziek optimaal naar voren te laten komen. Omdat OGO streeft
naar brede ontwikkeling had ik verwacht dat de OGO-leerkracht veel muziekonderwijs in zijn thema’s
verweven zou hebben. Deze hoge verwachting van mijzelf is echter wat gekleurd door mijn eigen
affiniteit met muziek. Echter doen leerkrachten in de praktijk hun best, maar vinden zelf dat het
beter kan. Zij zijn in staat leerlingen te observeren en de zone van naaste ontwikkeling op te zoeken,
maar hebben daarvoor wel meer vakkennis op muziekgebied nodig. Zij hebben wel allemaal veel
creatieve ideeën en kunnen goed thematiseren, maar er kan pas echt goed inhoud gegeven worden
aan het vak muziek als ze echt goede feedback kunnen geven aan leerlingen en met hen kunnen
reflecteren. Daarom vind ik extra bijscholing voor het vak muziek nodig voor de OGO-leerkracht.
Voor de concrete lessen in groep 3/4 is heel veel invulling mogelijk. Vanuit mijn eigen ervaring weet
ik dat bij elk lied, elk muziekstuk en elk thema een passende activiteit is te bedenken waarbij men
kan reproduceren en produceren door oriënteren, experimenten, improviseren, musiceren,
componeren en reflecteren. Er is alleen ook hier weer enig muzikaal talent en kennis van het vak
nodig.

7.3 Aanbevelingen
Wanneer er meerdere mensen onderzoek zouden willen doen naar dit onderwerp, dan wil ik hen het
volgende aanraden. Allereerst wil ik zeggen dat het voor mij een ontzettend interessante materie is
geworden. Het is een aanrader om de koppeling te maken vanuit de literatuur naar de praktijk. Het
maken van vergelijkingen tussen de literatuur en de werkelijkheid maakt het interessant en laat het
onderzoek bloeien.
Voor dit onderzoek zou het interessant kunnen zijn om op meer scholen OGO-leerkrachten hun
mening te vragen over OGO-muziekonderwijs en lessen bij te wonen. Het zou interessant zijn welke
OGO-elementen er in de lessen te vinden zijn aan de hand van mijn lijst met topics. Daarnaast ben ik
benieuwd wat er was gebeurd als een student met OGO-ervaring maar met minder muzikale
achtergrond aan dit onderzoek had gewerkt en lessen had ontworpen.
Naar aanleiding van mijn onderzoek zijn er wat mij betreft ook vervolgvragen ontstaan, omdat ik het
noodzakelijk vind dat er op OGO-scholen meer aan muziekonderwijs wordt gedaan. Ten eerste vind
ik dat er kritisch gekeken moet worden naar de Pabo-opleiding ten aanzien van het vak muziek. Waar
zitten verbeterpunten in deze opleiding wat betreft het toepassen van visies op leren en ontwikkelen
bij het vak muziek? Het zou ook interessant kunnen zijn te onderzoeken op welke wijze OGOleerkrachten het beste ondersteund en/ of bijgeschoold kunnen worden om OGO-muziekonderwijs
te geven. Daarnaast is een onderzoek naar de samenwerking tussen muziekscholen en OGO-scholen
interessant. Geven muziekvakdocenten dan alleen de lessen, of werken zij nauw samen met de
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leerkrachten? Worden de OGO-leerkrachten uitgedaagd het zelf op te pakken en geholpen daarin?
En zijn de muzieklessen van muziekvakdocenten wel OGO genoeg? Welke aandacht zou er aan OGO
besteedt moeten worden op de opleiding ‘docent muziek’? Genoeg vragen om verder onderzoek te
doen naar OGO en muziekonderwijs. Mijn opgestelde competentieprofiel voor de leerkracht kan
hierbij gebruikt worden.
Op het internet zijn er ook verschillende leerlijnen en competenties voor leerlingen te vinden ten
aanzien van het muziekonderwijs op de basisschool. Veel stichtingen en organisaties op het gebied
van muziek hebben hun eigen materiaal daarvoor ontwikkeld. Het kan heel interessant zijn welke
leerlijnen en competenties naast die van SLO passen bij OGO-muziekonderwijs. Welke elementen
daarvan zijn echt OGO-minded en is er dan te komen tot een echte OGO-leerlijn? Kortom, nog veel te
onderzoeken op dit gebied.
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Samenvatting
Ontwikkelingsgericht onderwijs
Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een onderwijsvorm die gericht is op ontwikkeling. Het OGOconcept kan omschreven worden als onderwijs dat kinderen helpt zich breed te ontplooien door
middel van interactie met een meerwetende medeleerling en/of leerkracht. Ten grondslag van OGO
ligt de cultuurhistorische theorie van Lev Vygotsky, waarbij de focus ligt op de relatie tussen individu
en cultuur. De vijf principes waarop OGO gebaseerd is, geven een helder beeld van het concept. Het
uitgangspunt van het OGO-concept is dat ontwikkeling niet een puur natuurlijk proces is, maar dat
kinderen opvoedbaar en onderwijsbaar zijn. Er wordt daarbij met brede bedoelingen gekeken naar
de totale ontwikkeling van kinderen op alle gebieden, omdat alle facetten van de ontwikkeling elkaar
beïnvloeden. Ontwikkeling gebeurt tijdens voor kinderen betekenisvolle activiteiten in de sociaalculturele werkelijkheid, die ervoor zorgen dat de betrokkenheid hoog is. In de onderbouw vindt
ontwikkeling plaats vanuit spelactiviteiten en in de bovenbouw vanuit onderzoekssituaties. Er is een
balans tussen het zelf nemen van initiatieven door de kinderen en begeleiding door de leerkracht,
een rol die van cruciaal belang is. De leerkracht is deelnemer aan de culturele activiteiten, maar heeft
ook een bemiddelende rol. Het aangrijpingspunt voor ontwikkelings- en leerprocessen wordt
gevormd door de ‘zone van naaste ontwikkeling’, net over de grens van datgene wat al zelfstandig
beheerst wordt. Kinderen krijgen de kans om zelf hun instrumenten voor het oplossen van
problemen te creëren. Er is een balans tussen de kerndoelen voor het basisonderwijs en wat
kinderen willen en nodig hebben. De leerkracht houdt hierbij de doelen in de gaten zodat het
leertraject systematisch is. Hij heeft daarbij hoge verwachtingen van de leerlingen en weet dat er
verschillen in ontwikkeling zijn tussen de leerlingen. Hij laat ruimte voor de inbreng van de leerling en
is zich bewust van het feit dat zijn doelen vooraf slechts veronderstellingen zijn.
Muziek en ontwikkelingsgericht onderwijs
De vijf domeinen waarin muzikale activiteiten zich onderscheiden: ‘zingen’, ‘luisteren’, ‘muziek
maken’, ‘muziek lezen en noteren’ en ‘bewegen op muziek’ en een eventueel zesde domein ‘praten
over muziek en reflecteren op muziek’, komen samen met de facetten’ klank’, ‘vorm’ en ‘betekenis’
in het klank-vorm-betekenis-model: Muziek is in vorm gezette klanken en deze klanken hebben
betekenis voor mensen. Binnen het OGO-concept krijgt het onderdeel betekenis een extra lading,
omdat dit een extra dimensie binnen OGO heeft. Betekenis gaat over de emoties en stemmingen van
muziek. Volgens Vygotsky zijn emoties gerelateerd aan het leren en worden gevoelens gevormd door
deel te nemen aan culturele processen. Muziek, OGO en betekenis zijn dus aan elkaar verbonden en
kunnen niet zonder elkaar. OGO-muziekonderwijs gaat dan ook uit van de kerndoelen, maar wel in
combinatie met de manier waarop je het aanbiedt en de wijze van rekening houden met de
persoonlijke zingeving van de kinderen. Het vak muziek is goed in te passen in de vijf principes van
OGO en er komt een duidelijke visie op muziekonderwijs tot stand. Vanuit de visie op
muziekonderwijs volgens het OGO-concept uit de literatuur, kom ik tot de volgende definitie van
OGO-muziekonderwijs:
‘OGO-muziekonderwijs is het onderwijzen van muziek vanuit het KVB-model en de kerndoelen,
waarbij de inbreng en de ontwikkeling van kinderen, het kind als vertrekpunt van het leerproces, de
rol van de leraar als partner en het aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling een belangrijke
plaats innemen. Het muziekonderwijs is betekenisvol met de nadruk op het produceren van muziek
door de kinderen zelf en zingen, communicatie van stemmingen en metacognitieve activiteiten
hebben hierin een plaats. Deelname aan sociaal-culturele muzikale activiteiten binnen en buiten
school wordt verbeterd of uitgebreid’.
Leerkrachtcompetenties
Er zijn verschillende definities en niveaus van competenties, maar in de scriptie wordt in eerste
instantie uitgegaan van vereiste eigenschappen van individuen, in dit geval de leerkracht. Tegenover
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de vereiste competenties kan er ook uitgegaan worden van de talenten die ook daadwerkelijk bij een
leerkracht aanwezig zijn en geboden worden. We spreken van instrumentele, intermediaire,
normerende en basale talenten. Dit pakket van talenten speelt een grote rol bij de OGO-leerkracht
en dus ook de OGO-muziekdocent. Vanuit de overheid zijn bekwaamheidseisen in de wet vastgelegd
die zijn omgezet in competenties voor primair onderwijs in zeven thema’s. Veel competenties voor
de OGO-docent zijn toepasbaar in alle onderwijsconcepten, maar binnen OGO hebben zij een extra
dimensie. Op basis van de OGO-leerkrachtcompetenties de visie op muziek en de inhoud van het vak
zijn tien kerncompetenties samengesteld voor de OGO-muziekdocent vanuit vakinhoudelijk en
didactisch perspectief. De competenties doelen op kerndoelen, inhoud van het vak, ontwikkeling van
kinderen, betekenisvol en thematisch onderwijs, eigen inbreng van de leerlingen, taal, produceren
van muziek, variërende werkvormen, de rol van de leerkracht en het muziekportfolio. Het is dus
vooral de manier van omgang met muziekonderwijs die de competenties van de OGO-muziekdocent
laat verschillen met die van een muziekdocent vanuit leerkrachtgestuurd perspectief. Het benaderen
van competenties als waargave van talenten leidt tot een elfde competentie, of weergave van
talenten, die gaat over normen en waarden en basale persoonseigenschappen, nodig voor de OGOmuziekdocent. Dit zorgt ervoor dat de eerder gestelde definitie van OGO-muziekonderwijs wordt
uitgebreid met het woord ‘passievol’.
Na dit literatuuronderzoek heb ik een eigen visie gevormd op OGO-muziekonderwijs, waarbij ik me
vanuit de cultuurhistorische theorie en het aanleren van instrumentele waardigheden niet wil
vastpinnen op OGO alleen, maar een goede combinatie zie tussen OGO en PGO. Dit leidt tot een
twaalfde competentie, of weergave van talenten, waarbij de leerkracht in staat moet zijn een echt
orkest te vormen met de klas.
Praktijk
In het empirisch deel van mijn onderzoek ben ik aan de hand van interviews met experts op het
gebied van (OGO-)muziekonderwijs, interviews met OGO-leerkrachten en eigen reflectie op
muzieklessen tot de conclusie gekomen dat OGO-muziekonderwijs veel vraagt van de OGOleerkracht. Om muziek vanuit ontwikkelingsgericht perspectief een onderdeel te laten zijn van het
onderwijs is enig talent en meer vakkennis door middel van bijscholing nodig. Er zijn veel
mogelijkheden om OGO-muziekonderwijs concreet in te vullen in groep 3/4 en er komt een duidelijk
competentieprofiel voort uit de koppeling van theorie en praktijk.
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Bijlagen
Bijlage 1: Beschrijving van de vijf domeinen van muziek.
Zingen
Onder dit domein valt het zingen van liedjes in verschillende thema’s welke mee veranderen met de
leeftijd van de kinderen. Bij kleuters zijn dit thema’s uit hun directe omgeving, bijvoorbeeld dieren,
de verschillende seizoenen en feesten. In groep 3/4 is dit bijvoorbeeld fantasie, avonturen en op reis
en in groep 5/6 verre landen. In de hoogste groepen van het basisonderwijs sluiten de thema’s aan
op de muzieksoorten waarmee kinderen in de media in aanraking komen, zoals populaire liedjes,
ringtones, rap, liefde en natuurlijk liedjes uit de eindmusical. De leerkracht heeft de taak om leiding
te geven aan de zingende groep. Hij kiest liedjes die bij omvang van de kinderstem passen, laat de
kinderen toon overnemen op de manier die bij de leeftijd van de groep past en controleert de
toonhoogten van het lied. De leerkracht geeft de inzet en het tempo aan en slaat daarbij de maat.
Belangrijk is ook dat de leerkracht via een stappenplan het lied aanleert. Dit bestaat uit voorzingen
en luisteropdrachten geven, zoals tekstvragen en luistervragen. Dit zorgt ervoor dat kinderen gericht
naar het lied luisteren en langzamerhand tekst en melodie onthouden. Om goed te kunnen zingen
moet de leerkracht kennis hebben van het gebruik van ademhaling, stemgebruik, resonantie en
articulatie.
Luisteren
“De ontwikkeling van het muzikale gehoor vindt plaats via het leren van begrippen (bijvoorbeeld
hoog-laag en hard-zacht), waardoor kinderen muzikale kenmerken en structuren kunnen ervaren,
beleven en benoemen” (Van der Lei, Haverkort, & Noordam, 2010, p. 16).
In het muziekonderwijs op school gaat het in het domein luisteren om het ontwikkelen van een
muzikaal gehoor en muzikaal geheugen. Kinderen maken kennis met een breed aanbod aan diverse
soorten en stijlen muziek, zoals popmuziek, klassieke muziek en muziek uit verschillende culturen.
Om het muzikaal gehoor en muzikaal geheugen te ontwikkelen is het belangrijk dat kinderen actief
luisteren, door middel van het gericht geven van luisteropdrachten. De kinderen leren door muziek
luisteren de verschillende structuren, zoals ritmen, melodieën, akkoorden en zelfs hele
muziekstukken, onthouden en herkennen. Ook hier is er weer een duidelijke opbouw in de
moeilijkheid van de muziek: van helder en eenduidig in de onderbouw tot complexere muziek met
verschillende vormaspecten in de bovenbouw. Aan de hand van muziek luisteren kan er gepraat
worden over emoties, sfeer en meningen. Zo leren kinderen ook reflecteren op muziek.
Muziek maken
Bij muziek maken wordt al snel gedacht aan verschillende muziekinstrumenten, zoals het Orffinstrumentarium (klokkenspel, tamboerijn, ritmestokjes, trommels enz.) en boomwhackers. Maar
ook het geluiden maken met andere voorwerpen en het werken met bodysounds hoort hierbij. In de
onderbouw ontdekken kinderen al experimenterend de verschillende mogelijkheden van materialen
en instrumenten. Ze onderscheiden daarin verschillende klankeigenschappen: hard en zacht, hoog en
laag, lang en kort. Geleidelijk gaat dit over naar het echt spelen van een ritme of melodie bij
bijvoorbeeld een lied. Bij muziek maken speelt improviseren ook een rol. Kinderen gaan zelf of in
groepjes een ritme of melodie bedenken. Dit is goed voor de creatieve ontwikkeling van kinderen.
Presenteren aan elkaar is vaak een mooie afsluiting van de les.
Muziek lezen en noteren
Het notenschrift is ontwikkeld door de monnik Guido van Arezzo (Van der Lei, Haverkort, &
Noordam, 2010). Dit heeft er toe geleid dat de West-Europese beschaving niet los te denken is van
het notenschrift. Daarom is het belangrijk dat kinderen hier ook kennis mee maken, maar wel op een
oppervlakkige manier. Ze begrijpen het notenschrift en kunnen zich er zelf mee redden als ze een
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kort fragment moeten spelen op instrumenten. Naast de traditionele notatie kennen we in het
basisonderwijs twee andere notatievormen. De pictografische notatie is een notatievorm met
plaatjes. Deze vorm is goed te gebruiken om de tekst van liedjes aan te bieden en te onthouden,
maar bijvoorbeeld ook om klankeigenschappen aan te geven: een olifant klinkt hard en een muis
klinkt zacht. Ook worden plaatjes van bijvoorbeeld dieren met een aantal lettergrepen gekoppeld
aan een aantal klappen. Daarnaast is er de grafische notatie waarbij eenvoudige grafische symbolen
gebruikt worden: stippen, strepen, kruisjes, enz. Op deze manier kan er een grafische partituur
gemaakt, gelezen en/of uitgevoerd worden. Door middel van een van de genoemde notatievormen
kunnen kinderen op hun manier muziek lezen, maar ook noteren en daarmee zelfs componeren.
Bewegen op muziek
Bij kinderen is er een grote behoefte aan beweging. Zeker kleuters bewegen altijd mee bij muziek die
ze maken of horen. Daarin zijn de speelliedjes voor hen ook erg belangrijk. Bewegen is dan ook sterk
verbonden aan de domeinen muziek maken en muziek luisteren. Een lied onthouden is makkelijker
als er een beweging bij past bij het lied en bij luisteren is het bewegen op maat, ritme of
klankeigenschappen een logisch gevolg. Kinderen kunnen zo op alle leeftijden beweging uitbeelden
op muzikale aspecten en met beweging de vorm van het lied aangeven. Kinderen kunnen zelf
bewegingen bedenken bij liedjes of muziek luisteren en dit leidt uiteindelijk in de midden- en
bovenbouw tot bewegen op vormprincipes (herhalingen, contrasten, variaties), vormeenheden
(motieven, thema's, muzikale zinnen) en vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of
muziekfragmenten.
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Bijlage 2: Leerlijnen bij de kerndoelen
Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren.
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Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Bijlage 3: Leerlijnen en streefcompetenties Kunstzinnige Oriëntatie 2014, SLO, muziek
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Bijlage 4: Kerndeel en profieldeel uit de kennisbasis muziek, muziekdocenten pabo
Het kerndeel
1. Algemeen
1.1 De student kan verschillende functies en betekenissen van muziek in de samenleving benoemen
en kan dit aantonen met voorbeelden.
1.2 De student kan de specifieke bijdrage van het vak muziek aan het leren en ontwikkelen van
leerlingen verwoorden en kan deze illustreren aan de hand van voorbeelden.
1.3 De student kan aangeven welke bijdrage het vak muziek kan leveren in de realisatie van de
kerndoelen voor het primair onderwijs en hoe dit aansluit bij de voorschoolse ontwikkeling en de
kerndoelen voor kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs.
2. Structuur van het vak
2.2 De student kan de kern van het muziekonderwijs herkennen en benoemen aan de hand van de
vijf domeinen van muziek en het Klank-Vorm-Betekenis-model.
2.3 De student beschikt over kennis van de basale methodische vaardigheden voor het vak muziek.
2.4 De student kan de begrippen (re-)productie, receptie en reflectie in relatie brengen met de vijf
domeinen en illustreren aan de hand van voorbeelden.
2.5 De student kan de opbouw van veel gebruikt lesmateriaal voor het vak muziek in grote lijnen
beschrijven en verbinden met (vak)didactische keuzes en leerlijnen.
3. Het vak en de leerlingen
3.1 De student kan beargumenteren dat muzikale ontwikkeling van leerlingen bijdraagt aan zowel
creatieve ontwikkeling als psychomotorische, zintuiglijke, cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling.
3.2 De student kan inhoudelijke keuzes voor muziekactiviteiten verantwoorden op basis van
kenmerken van de betreffende leeftijdsgroep.
3.3 De student kan het belang verwoorden van muziekonderwijs op jonge leeftijd vanuit het besef
dat dit beslissend is voor het niveau waarop men de rest van het leven muziek kan beoefenen. 4. De
samenhang met andere vakken
4.1 De student kan op basaal niveau stadia van ontwikkeling volgens Piaget relateren aan stadia van
muzikale ontwikkeling.
4.2 De student kan de samenhang tussen muziek en andere vakken in de leergebieden Kunstzinnige
Oriëntatie en Oriëntatie op jezelf en de Wereld illustreren aan de hand van thema’s.
4.3 De student kan verbanden leggen tussen taalontwikkeling van kinderen en muziek als belangrijk
middel daarbij, zowel wat betreft taalreproductie en taalproductie.
4.4 De student kan het ritmische (metrisch) systeem van muziek relateren aan besef van lengte, tijd,
duur, verdeling (breuken) en samenhang daartussen (oriëntatie in tijd en ruimte) en dit illustreren
met voorbeelden.
4.5 De student kan eigentijdse ICT-hulpmiddelen kiezen bij het bepalen van werkvormen voor
muziek.
Het profieldeel
1. Algemeen
1.1. De student heeft kennis van visies (en doelen)voor het vak muziek en kan een relatie aangeven
met cultuuronderwijs.
1.2. De student heeft inzicht in de consequenties van gangbare en vernieuwende onderwijsvisies
voor de wijze waarop muziekonderwijs wordt benaderd.
1.3. De student kan praktijkgericht onderzoek doen naar het effect van (eigen) didactische aanpak

(inzet van strategieën, benadering van leerlingen, interactie, samenwerkend leren etc.) en keuzes
voor didactisch materiaal in samenhang met de eigen onderwijsvisie, de visie van collega’s en van de
school.
2. Structuur van het vak
2.1 De student heeft inzicht in de principes van leerstofordening in relatie tot de leerlijnen voor het
vak muziek.
2.2 De student is in staat om op schoolniveau de inhoud voor het vak muziek te ordenen in leerlijnen
van onderbouw naar bovenbouw en daarbij het Klank-Vorm-Betekenis-model te hanteren dat de
concrete inhoud van het vak muziek geeft in relatie met Tussendoelen en Leerlijnen.
2.3 De student kan muziekonderwijs koppelen aan relevante culturele thema’s en is in staat om
(voor diverse groepen) naar aanleiding van actuele gebeurtenissen muziekactiviteiten te
ontwikkelen.
3. Het vak en de leerlingen
3.1 De student kan binnen muzieklessen variëren in manieren van oriënteren, begeleiden en
evalueren/nabespreken en daarbij reflecteren op de verschillen.
3.2 De student kan vragen en ideeën van leerlingen verbinden aan muzikale aspecten (vijf domeinen)
en kan anticiperen op respectievelijk leer- en ondersteuningsbehoeften in de verschillende
leeftijdscategorieën.
3.3 De student kan muziekactiviteiten zodanig op maat maken dat leerlingen met bepaalde
leerproblemen, dan wel talenten en/of leerstijlen, de aan hen aangeboden leeractiviteiten op een
adequate, en op een bij hen passende manier of niveau kunnen uitvoeren.
3.4 De student kan inspelen op het gegeven dat leerlingen buiten de basisschool muzikaal gevormd
worden door het downloaden van muziek, het met elkaar uitwisselen van muziek en muziek bij
games en andere media.
4. De samenhang met andere vakken
4.1 De student kan visies op muziekonderwijs en cultuuronderwijs koppelen aan visies op leren
van leerlingen en de visie van de school.
4.2 De student kan de stadia van ontwikkeling volgens Piaget relateren aan stadia van muzikale
ontwikkeling en op basis daarvan het onderwijsprogramma verantwoorden.
4.3 De student kan in afstemming met de jaarplanning een onderwijsprogramma (bijvoorbeeld
een project, thematisch onderwijs of onderwijsarrangement) ontwerpen waarin een of meer
vakken uit het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie (muziek en/of dans, drama en beeldend)
en vakken uit andere leergebieden in samenhang aan de orde komen.
4.4 De student is bekend met culturele instellingen (musea, theaterpodia, centra voor kunst
en cultuur, buitenschoolse opvang) rond de scholen met een aantal relevant buitenschools kunsten
cultuuraanbod en kan dit aanbod inpassen of afstemmen op het onderwijsprogramma van de school.
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Bijlage 5: Interviewvragen
OGO-muziekonderwijs
Paragraaf 3.2.1 De vijf domeinen van muziek
In de literatuur over muziektheorie voor het basisonderwijs wordt verschillend gedacht over het
indelen van de 5 domeinen van muziek. De indeling zingen, maken, luisteren, lezen/ noteren en
bewegen is gangbaar, maar er is literatuur waarin zingen en spelen samenvallen en daarnaast als
vijfde domein spreken over muziek en reflecteren op muziek. Wat vindt u van deze indeling ten
aanzien van OGO?
Paragraaf 3.3.1 Visie op OGO muziekonderwijs
Zingen is volgens Van Oers de basis van echte muzikale ontwikkeling. De basisfunctie van zingen is
volgens hem het communiceren van stemmingen en dat zou terug te vinden moeten zijn tijdens de
muziekles. Tijdens het zingen kan heel goed met de kinderen besproken worden wat er
gecommuniceerd wordt met het lied en welke stemming erbij hoort. Op welke wijze, en dan denk ik
aan strategie, inhoud en aanbod, zou u dit concreet inpassen in groep 3/4 van het basisonderwijs?
Paragraaf 3.3.1 Visie op OGO muziekonderwijs
Als tweede aandachtspunt noemt Van Oers de metacognitieve activiteiten tijdens de muziekles. Hij
doelt op het reflecteren op muziek die kinderen horen of zelf maken en het muziekschrift dat een
grote rol speelt in de talige ontwikkeling. Kunt u concrete voorbeelden noemen van het inpassen van
deze metacognitieve activiteiten?
En hoe kun je op het niveau van het kind reflectieniveaus formuleren voor muziek met name voor
minder begaafde kinderen en kinderen met speciale onderwijsbehoeften die nauwelijks metacognitief
functioneren?
Paragraaf 3.3.1 Visie op OGO muziekonderwijs
Wat vindt u van de volgende stelling? Emoties zijn gerelateerd aan het leren, dus OGO kan niet
zonder muziek, want muziek is emotie. Of zoals Prof. dr. Monique Boekaerts zegt; “Emotie is de
brandstof voor het leren”.
Wat is het volgens u dat OGO onmisbaar maakt in muziekonderwijs? Waar liggen volgens u de
meeste verbindingen tussen muziek en OGO?
Zijn de vijf hoofdkenmerken van OGO te verbinden met muziek?
1. Er is sprake van een holistische benadering, ofwel totaalbenadering;
2. Leren door deelname aan betekenisvolle activiteiten;
3. De leraar is ook deelnemer aan de culturele praktijk;
4. Leerlingen construeren hun eigen instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle
problemen;
5. De opbouw van het leertraject is systematisch en hypothetisch.
Concrete OGO-muzieklessen
Paragraaf 3.4 Muziek en ontwikkeling
Als ik naar mijn stagegroep 3/4 kijk zijn zij reeds in ontwikkeling op het gebied van spelontwikkeling
naar een leeractiviteit. De taalontwikkeling is in volle gang en de kinderen zitten allemaal midden in
het opschrijven van woorden en letters. Wat betreft de muzikale ontwikkeling zitten zij de in het
tweede stadium van imitatie en expressie. Wat zou uw meest ideale lesvorm zijn die aansluit bij mijn
groep?
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Paragraaf 3.5 OGO-muziekonderwijs in de klas
Na literatuuronderzoek ben ik gekomen tot een aantal verschillende hoofdvormen van muzikale
activiteiten die een plaats hebben in OGO-muziekonderwijs: thematisch onderwijs en coöperatief
leren. Een onderdeel daarvan kan zijn muziek uit een prentenboek, improviseren of componeren. Zijn
er vormen die er wat u betreft zeker bijhoren?
Competentieprofiel en mogelijkheden van leerkrachten
Paragraaf 4.4 Competenties van de OGO-muziekdocent
Het competentieprofiel dat ik vanuit de literatuur heb opgesteld heeft u van te voren gelezen. Wat is
uw reactie op dit profiel? Heeft u aanvullingen om tot een praktijkprofiel te komen?
Paragraaf 4.5 Eigen meningsvorming
Vanuit mijn eigen meningsvorming heb ik een elfde competentie toegevoegd. Wat is uw mening over
deze competentie waarbij ik competenties als talenten benader? Is het volgens u voor een
basisschoolleerkracht op een OGO-school haalbaar aan deze talenten te voldoen?
Of wat zou nodig zijn in coaching om docenten te begeleiden te voldoen aan dat competentieaspect?
Wat is uw mening over mijn definitie van OGO-muziekonderwijs? Dekt dit volgens u de volledige
lading van dit soort van onderwijs? Wat zijn uw eventuele aanvullingen hierop?
Om tot een muzikale leergemeenschap te komen en OGO-muziekonderwijs vanuit sociaal-culturele
activiteiten te benaderen, vind ik dat ook programmagerichte lessen, waarbij de leerkracht als
dirigent de klas laat ervaren hoe het is om bijvoorbeeld samen een orkest te zijn, onmisbaar. De
muzikale praktijk in onze maatschappij is er ook een van het reproduceren van muziek. Hiermee kom
ik tot een twaalfde competent. Wat is uw mening hierover?
Is die competentie noodzakelijk om aan de OGO-criteria te voldoen?
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Bijlage 6: Weergave van de interviews per vraag
Michel Hogenes
Suzan Lutke
Christiane Nieuwmeyer
Leny Hoogteijling
Leerkrachten Julianaschool
Domeinen van muziek
In de literatuur over muziektheorie voor het basisonderwijs wordt verschillend gedacht over het
indelen van de 5 domeinen. De indeling zingen, maken, luisteren, lezen/ noteren en bewegen is
gangbaar, maar er is literatuur waarin zingen en spelen samenvallen en daarnaast als vijfde domein
spreken over muziek en reflecteren op muziek. Wat vindt u van deze indeling?
Dit model komt voor uit het klank-vorm-beteken-model, welke volgens mij door Jan de Vuist,
redacteur van de Piramide, van Duitsland naar Nederland is gehaald. Rinze van der Lei heeft dat toen
breder uitgezet. Heel lang is dat spreken over muziek één van de domeinen geweest. Veel mensen
zeggen je bij alles wat je doet moet reflecteren, dus de vraag is of je dat dan wel als apart domein
moet benoemen. Het zit eigenlijk in alle domeinen verweven. En als we specifiek naar
ontwikkelingsgericht onderwijs gaan kijken zouden componeren en improviseren ook een domein
kunnen vormen. Dit valt volgens Rinze van der Lei in ‘Muziek meester’ gewoon onder muziek maken.
Sommige mensen vinden dat je dit apart moet nemen, maar gezien de meeste
basisschoolleerkrachten hier helemaal niet mee uit de voeten kunnen en geen flauw idee hebben hoe
ze dit moeten doen lijkt me dit niet verstandig. Jij hebt zelf meer in huis dat de gemiddelde
basisschooldocent op het gebied van muziek en op veel scholen wordt nauwelijks iets aan muziek
gedaan.
Ik denk dat de basis van alle leren het vermogen is om te reflecteren op wat je doet en hebt gedaan.
Daar wordt de basis gelegd voor de metacognitie die van belang is voor ‘dieper’ leren. Wat ik mis in
je indeling is het domein presenteren. Deze vind je wel terug in de culturele competenties zoals
verwoord door Cultuurmij Oost en Kunstbalie Brabant.
Ik vind daar niet specifiek iets van: dit is een indeling die is ontstaan nadat de kerndoelen zijn herzien
en Muziek werd samengevoegd met Drama, Dans en Beeldende Vorming binnen Kunstzinnige
Oriëntatie. Er valt voor allebei iets te zeggen.
Spreken over en reflecteren op muziek vind ik onmisbaar. Je zou er een 6e domein van kunnen
maken. Zingen en het spelen/maken van muziek hoeft dan niet samengevoegd te worden. Aparte
domeinen garanderen iets meer aandacht voor allebei. Spreken en reflecteren is echter belangrijk bij
alle domeinen! Je kunt het dus als extra “ring” zien of als logisch onderdeel van ieder domein. In dat
geval kan de indeling met zingen, maken, luisteren, lezen/noteren en bewegen zo blijven.
Reflectie is erg belangrijk. Gevoel! Wat roept het bij je op? Dit levert goede, mooie gesprekken op in
de klas.
Zingen en communicatie
Zingen is volgens Van Oers de basis van echte muzikale ontwikkeling. De basisfunctie van zingen is
volgens hem het communiceren van stemmingen en dat zou terug te vinden moeten zijn tijdens de
muziekles. Tijdens het zingen kan heel goed met de kinderen besproken worden wat er
gecommuniceerd wordt met het lied en welke stemming erbij hoort. Op welke wijze, en dan denk ik
aan strategie, inhoud en aanbod, zou u dit concreet inpassen in groep 3/4 van het basisonderwijs?
Zingen als basisvaardigheid is in Nederland wel een keuze, want er zou ook een andere invulling aan
gegeven kunnen worden. In het muziekpedagogisch spectrum zijn er mensen als Kodaly die werkt
vanuit zingen als vertrekpunt maar ook Orff die de nadruk op training met instrumenten legt. In
Nederland is de nadruk op zingen ontstaan en we maken ook veel gebruik van zingen als middel bij
het onthouden van teksten die geleerd moeten worden. Zingen als prioriteit is dus een keuze.

Waar je op het gebied van communicatie aan kunt denken is dat je bewust met de betekenis van de
liedjes aan de slag gaat. Waar gaat het liedje over en wat voor consequenties heeft dat voor de
uitvoering. Niet alle liedjes moeten met dezelfde klank en intensiteit gezongen worden. Bij elke
emotie past een ander klankideaal en dat zou je met de kinderen kunnen bespreken en in de
uitvoering mee kunnen nemen.
Bij het communiceren van stemmingen of emoties zit een overlap met het domein spreken over
muziek. Het is ook belangrijk om niet telkens in hetzelfde liedrepertoire te blijven hangen. Liedjes van
‘Eigenwijs’ staan het meeste in majeur en in dezelfde toonsoorten. Mineur liedjes komen
bijvoorbeeld amper voor. Liedrepertoire wat voor de vrije school geschreven is gaat heel erg uit van
pentatonische muziek in de onderbouw, omdat dat niet echt een grondtoon heeft. Zij zeggen dat
kleuters nog zouden moeten aarden. Tegenwoordig moeten liedjes al snel allemaal uptempo zijn, met
het digibord en cd begeleiding, maar als je het op die manier doet doe je geen recht aan die
communicatieve functies van muziek. Kleuters leren vaak al hele moeilijke liedjes en in de bovenbouw
Engels, maar als ik kijk naar hoe je het echt mooi klinkend krijgt vind ik dat niet goed.
Ik vind de basisfunctie niet het communiceren van stemmingen, maar vind emoties een beter woord.
Ik vind zingen ook ten grondslag liggen aan de vorming van muzikaal voorstellingsvermogen: het
vermogen dat wat je je verbeeldt om te zetten in muziek. In groep drie zou ik vooral werken aan het
muzikaal voorstellingsvermogen door bv. ‘stil’ te zingen (innerlijk zingen). Ook zou ik me kunnen
voorstellen dat er een combinatie wordt gemaakt met bewegen en/of dramaturgische aspecten. Ik
zou in groep 3 minder werken vanuit de tekst, maar meer vanuit de beleving van de muzikale
aspecten.
Niet iedereen zal het eens zijn dat zingen de basisfunctie is van muziek. Het communiceren van
stemmingen in groep 3 zou ik doen met reflecteren middels vragen stellen en kinderen muzikale taal
laten gebruiken. Zie de nieuwe leerlijn Muziek SLO; vooral de laatste fase van het creatieve proces:
reflecteren.
Ik vind dat juist gelijke aandacht voor alle domeinen belangrijk is in plaats van zingen als
basisfunctie te nemen. Zingen is melodie en tekst, dus ook communicatie. Als je een lied aanleert,
ben je in eerste instantie bezig met de melodie en de inhoud van de tekst. Je kunt met de kinderen
praten over hoe het lied zou moeten klinken. Dan kom je vanzelf op de rol van de componist en de
tekstschrijver. Wat bedoelt deze? Wat voelde hij/zij bij het schrijven? Of wilde hij/zij gewoon een
verhaal vertellen. Vroeger toen veel mensen nog niet konden lezen bleven gezongen, rijmende teksten
bleven beter hangen en werd zingen als middel gebruikt. Om kinderen te laten ervaren wat je met
een lied kunt overbrengen, is zelf een kort lied maken een goed vervolg. Je kunt als leerkracht een
stemming noemen waar een lied over moet gaan. Of kinderen kiezen die zelf. Mooi als dan in zowel
tekst als melodie de stemming te herkennen is. Ze zullen soms een voorbeeld nodig hebben. Dus dat
moet je als leerkracht willen zijn!
Het is geen losstaand “iets”. Het is compleet verweven. A.d.h.v. deze vraag maken wij op dat het
fijner zou zijn om dit mondeling toe te lichten. Helemaal omdat dit zo samenhangt in onze visie.
Metacognitieve vaardigheden
Als tweede aandachtspunt noemt Van Oers de metacognitieve activiteiten tijdens de muziekles. Hij
doelt op het reflecteren op muziek die kinderen horen of zelf maken en het muziekschrift dat een
grote rol speelt in de talige ontwikkeling. Kunt u concrete voorbeelden noemen van het inpassen van
deze metacognitieve activiteiten?
Als we naar OGO muziekonderwijs kijken en de vraag is wat OGO muziekonderwijs nou onderscheidt
van traditioneel muziekonderwijs kom ik tot het volgende. Ten eerste is traditioneel
muziekonderwijs veel op reproductie gericht. Bij OGO is het meer gericht op zelf produceren van
teksten en muziek wat tot een hogere betrokkenheid lijdt. Ten tweede speelt in de theorie van
Vygotsky taal een belangrijke rol. Wat Van Oers ook bedoelt is dat wanneer kinderen datgene wat ze
zelf hebben bedacht kunnen opschrijven ze ook veel beter kunnen reflecteren op wat zij hebben
gedaan. Logisch redeneren gaat dan een belangrijke rol spelen. Dit bereik je bij muziek door middel
van allerlei vormen van notatie. Denk hierbij aan traditionele notatie, grafische notatie en picturale
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notatie; plaatjes. Ook de traditionele notatie kan heel goed met jonge kinderen. Een mooi voorbeeld
hiervan is het stuk stripsodie van Katie Berberian, operazangeres en de vrouw van Berlioz. Een
moderne compositie uit 1966 waarbij je een heel stripverhaal hebt. Zij heeft dat verklankt. Ook
componist Peter Schat heeft gebruik gemaakt van grafische notatie. Een voorbeeld bij picturale
notatie kan zijn: maak een plaatje bij deze muziek, of maak muziek bij dit plaatje. Productienotatie
is om vanaf te spelen en aan de nadere kant is er receptienotatie waarbij kinderen bijvoorbeeld een
muziekstuk in de goede volgorde moeten leggen om ze goed te laten luisteren. Door die notatie gaat
de focus veel meer naar de klank. Om kinderen gericht te laten luisteren moet je altijd een activiteit
aanbieden. Dan ben je op een goede manier met notatie bezig. Ik ben er ook van overtuigd dat je
kleuters al het traditionele notenbeeld kunt aanbieden, bijvoorbeeld de kwartnoot en twee achtsten
als ritmebouwstenen.
Bij reflecteren kun je dus gebruik maken van notatie en moet je goede vragen kunnen stellen. We
hebben het nu nog niet gehad over competenties, maar om goede vragen over muziek te kunnen
stellen moet je dus wel wat in huis hebben als leerkracht. Ik denk dat heel veel groepsleerkrachten
daar te weinig kennis voor hebben.
Ik ben zelf geen voorstander van te snel beginnen met notenschrift. Het haalt de beleving uit de
muzikale ontwikkeling en neigt al snel naar vaardigheden en cognitie ipv beleving en creatieve
vermogens. Over reflecteren schreef ik al bij vraag 1. In de klas zou zowel mondeling als muzikaal
reflecteren. Je kunt op elkaar reageren door muzikaal op elkaar te reageren. Je kunt luisteren leren
door bv iedereen 1 noot te laten spelen binnen een minuut. Iedereen moet binnen de minuut spelen,
en niemand mag meer dan 1 keer. Wat gebeurt daar? Nog een keer, en dan moet het anders
klinken…
Metacognitieve activiteiten kunnen m.i. bij alle domeinen aan de orde komen. Voorbeelden bij
zingen: Je geeft kinderen de tekst van een lied op papier. Kinderen halen voorkennis op. (Wat weet
je over het onderwerp. Heb je zo iets eerder gezongen enz.) Hoe gaan we het aanleren? Wat maakt
het gemakkelijker. (uitbeelden voor elkaar, tekeningetjes erbij maken, bewegen enz.) Na het
aanleren. Wat kan er nog beter/mooier? Kunnen we het lied uitvoeren voor…
Maken: Met ritmes laten experimenteren en kinderen in groepjes laten bedenken hoe je er een
geheel van kunt maken. Hierbij worden allerlei metacognitieve vaardigheden gevraagd/geoefend
(plannen, taakanalyse, stellen van doelen, zelfevaluatie)
Luisteren: Waar doet je deze muziek aan denken? Heb je het eerder gehoord. Kun je het in stukjes
delen en zo ja hoe dan? Kun je erover schilderen?
Hoe luister je het fijnst? Ogen dicht, op de grond liggend, in stilte enz.
Noteren: kinderen laten experimenteren met het noteren van eigen muziek en verslag laten doen
van hun bevindingen. Anderen reageren en proberen of ze de bedoeling kunnen achterhalen zodat ze
het ook kunnen spelen. Groepjes passen eventueel de notatie aan. Dit alles doe je voorafgaand aan
een “les over grafische notatie” waarbij “schrijfrichting” losse noten, maten en muzikale zinnen
aan de orde kunnen komen.
Bewegen: Kinderen op 2- en 3delige muziek laten lopen en vervolgens laten dansen. Zelf uit laten
vinden wat beter past. (je bent geneigd het anders aan te bieden…)
In groepjes bewegingen/dansen laten bedenken bij een stuk muziek en bespreken waarom ze deze
keuzes maken.
Mooi voorbeeld uit groep 7/8: We hebben het over kunst in de Baroktijd en kijken naar schilderijen,
maar luisteren ook naar muziek uit die tijd. De kenmerken die bij die periode horen, horen we ook
in de muziek terug.
-Thema 2e wereldoorlog. Liederen luisteren uit Mauthausenliederen en gesprekken hebben over
gevoelens die deze oproepen. Welke gevoelens roepen ze op of herkennen we uit die tijd en hoe
realiseert de componist dit (welke instrumenten, tempo, etc)
- Zelf een muziekstuk maken waar je bepaalde gevoelens in kwijt wilt: gebruiken van deze kennis.
Dan ga je nadenken over/samen op zoek naar de juiste notatie (dat hoeft niet per se hét
muziekschrift te zijn)
69

-Bij het aanleren van het lezen van muziekschrift (lange/korte noten, toonhoogte) leer je
vaardigheden die met taal te maken hebben.
Reflectieniveaus
Hoe kun je op het niveau van het kind reflectieniveaus formuleren voor muziek met name voor
minder begaafde kinderen en kinderen met speciale onderwijsbehoeften die nauwelijks
metacognitief functioneren?
Wij zijn natuurlijk altijd heel erg gericht op die taal, maar je kunt ze dingen laten tekenen of plaatjes
aanwijzen. En door in plaats van hele open vragen een gesloten vraag te stellen maak je het ze een
stuk makkelijker. Denk daarbij aan standaardvragen met twee keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld
hoog/ laag, langzaam/ snel, of vragen met een vijfpunt-schaal. In de methode ‘Muziek in de
Basisschool’ wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van werkbladen om aan te kruizen of dingen
op volgorde te zetten. We moeten alleen een beetje oppassen dat alles heel taalvaardig is geworden.
Als we muziek dan ook heel erg talig maken…Denk ook aan het verschil tussen jongens en meisjes.
Meisjes zijn vaak sterker in talige elementen dan jongens. Die denken sneller; ik doe het nog wel een
keer. Er zijn ook nu veel meer vrouwen in het onderwijs dan mannen, dus voor je het weet zijn we heel
veel met taal bezig.
Het idee van competenties is dat je ze op verschillende niveaus kunt beheersen. Ik kan me voorstellen
dat je daar de verschillende niveaus in aangeeft. Bv. Naar elkaar luisteren, elkaar luiten uitspreken,
herhalen wat de ander heeft verteld. Ook kan ik me voorstellen dat je minder verbaal reflecteert
met anders begaafde kinderen: bv door wat ze ervaren in een tekening te laten maken. Door wat ze
beleven in beweging om te zetten.
Metacognitieve vaardigheden kun je oefenen. Dit is dus juist belangrijk voor kinderen die ze minder
beheersen. Voor een deel kunnen deze vaardigheden een lage intelligentie compenseren. De
voorbeelden bij de 5 domeinen zijn dus voor alle kinderen te gebruiken.
Bovenstaande activiteiten (zie vorig paarse stukje!) worden gedifferentieerd op niveau. Dat geldt
voor alles en is niet anders bij muzikale activiteiten. Kinderen die op andere gebieden misschien
moeite hebben, kunnen ook juist uitblinken op dit gebied.
De stellingen
Wat vindt u van de volgende stelling? Emoties zijn gerelateerd aan het leren, dus OGO kan niet
zonder muziek, want muziek is emotie. Of zoals Prof. dr. Monique Boekaerts zegt; “Emotie is de
brandstof voor het leren”.
Ik denk even vanuit OGO en daar ben ik het mee eens. Betekenis is namelijk altijd twee dingen: De
culturele omgeving of cultuurhistorische theorie en het andere is zingeving. Het moet personal
meaning hebben. Iets is betekenisvol als je ergens door wordt geraakt en aansluit waar je je mee
bezig houdt en waar je passie ligt. Ik bedoel dus dat als men ergens door geraakt wordt er emoties bij
komen. Ik ben er overigens ook van overtuigd dat niet alle kinderen muziek leuk vinden en er niet
allemaal door geraakt worden. Maar het hoort er wel bij op school en als je ergens meer van leert
en weet ga je het ook leuker vinden. Vroeger werd echter gezegd dat musiceren bij je opvoeding
hoort, maar dat vraag ik me wel af. Ik denk niet dat alle kinderen op muziekles moeten, als je daar
niet blij van wordt.
Ik vind muziek niet alleen emotie. Ik vind ook emotie geen brandstof voor het leren. Ik denk dat
nieuwsgierigheid dat is. De behoefte om verder te leren, en daar krijg je een fijn gevoel bij. Dat is
het gevolg van de nieuwsgierigheid, geen voorwaarde.
Het ligt eraan hoe je emoties definieert, maar als dat wil zeggen dat een persoon zich emotioneel
betrokken moet voelen bij de leertaak (in welke vorm dan ook) dan ben ik het daar mee eens. De
vorm van die emotionele betrokkenheid heeft vervolgens uiteraard consequenties voor de
methodisch/didactische aanpak van de leertaak
De eerste stelling vind ik niet logisch. In ieder geval zou ik de volgorde veranderen in: Emoties zijn
gerelateerd aan het leren/OGO, muziek is emotie dus OGO kan niet zonder muziek. Maar m.i. is
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muziek meer dan alleen emotie. (een technische uitvoering van een muziekstuk kan emotieloos
plaatsvinden) En emotie zit in veel meer dan alleen muziek. )
De tweede stelling spreekt me meer aan. Emotie is zeker van belang bij leren. Maar de wens om iets
te beheersen kan op zichzelf al brandstof genoeg zijn.
Muziek is belangrijk, maar niet elk kind ervaart muziek op elke moment als emotie. Als je een heel
jaar onderwijs geeft zonder muziek, gaat onderwijzen gewoon door met andere emotievolle
momenten.
Verbindingen tussen kenmerken OGO en muziek
Wat is het volgens u dat OGO onmisbaar maakt in muziekonderwijs? Waar liggen volgens u de
meeste verbindingen tussen muziek en OGO?
Er wordt over muziekonderwijs in Nederland vaak gezegd dat het slecht gaat, maar toen wij zelf op
de basisschool zaten was het muziekonderwijs niet zo geweldig. Wat maakt nou muziekonderwijs tot
goed muziekonderwijs? De betekenisverlenging is veel beter. Het componeren en improviseren, het
produceren in plaats van reproduceren, gebruik van muziek notatie, het coöperatief leren en het
bewust zijn voor sociaal culturele rollen. Dat zijn de 4 belangrijke dingen die ik eruit heb gehaald en
ik ga zelf niet zo op die communicatie zitten waar Bert van Oers de nadruk op legt.
Ik vind OGO niet onmisbaar in muziek onderwijs. Muziek maakt wel deel uit van onze maatschappij,
dus is heel belangrijk. En als je dan kijkt hoeveel uur kinderen per dag muziek aan hebben staan dan
kun je eigenlijk niet zeggen dat je er niet in geïnteresseerd bent en zou je er wel meer van moeten
weten. Een citaat dat hierbij past is ‘the soundtrack of life’, want mensen luisteren natuurlijk wel heel
veel naar muziek. Bij OGO kijken we natuurlijk heel erg naar sociaal culturele rollen, maar betekent
dat, dat je altijd muziek moet maken? Voor muziek heb je naast musici voor op het podium ook
technici nodig en mensen die de posters maken. Op die manier kun je aansluiten bij de verschillen in
interesses van leerlingen.
Met oog op OGO muziekonderwijs wil ik ook het voorbeeld noemen van hoe kunstvakken worden
onderwezen in België. Daar hebben we het niet over kunst, drama, muziek, beeldend, maar over
muzische vorming, waarin de vakken in samenhang worden aangeboden. Dat sluit eigenlijk veel
mooier aan bij het holistische idee van OGO. Bij OGO in de bovenbouw doen kinderen onderzoek,
maar de een is een goede onderzoeker en de andere een goede notulist. Dat wil niet zeggen dat je
altijd in je comfortzone moet blijven en moet doen wat je wilt, dus ik ben erg voor muziek. Maar of
kinderen helemaal niet zonder muziek kunnen is teveel vanuit de muziek gedacht.
Muziek is altijd heel. Dat kan op alle niveaus. Dus je kunt altijd muziek maken, ook als je maar 1 noot
kan tikken. Muziek is betekenisvol als er sprake is van betekenisvolle verbinding tussen de
deelnemers, en die betekenis kun je niet sturen maar ligt bij de luisteraar. Als je muziekles geeft
vanuit creërend vermogen dan is er sprake van een prikkelende leeromgeving die vraagt om
onderzoek.
Ik vind OGO niet onmisbaar in muziekonderwijs. Wat mij betreft liggen er verbindingen vanuit
authentieke kunsteducatie evenals vanuit de intrinsieke motivatie van het kind om te leren, doordat
OGO ‘de echte wereld’ in de school brengt.
OGO is niet onmisbaar in muziekonderwijs. Ik ben er van overtuigd dat er ook goed muziekonderwijs
gegeven wordt op plekken waar men niet bekend is met OGO of waar men andere keuzes heeft
gemaakt. OGO kan echter wel meehelpen muziekonderwijs op een hoger niveau te brengen en
goed aan te laten sluiten bij de doelgroep.
Zijn de vijf hoofdkenmerken van OGO te verbinden met muziek?
1. Er is sprake van een holistische benadering, ofwel totaalbenadering;
2. Leren door deelname aan betekenisvolle activiteiten;
3. De leraar is ook deelnemer aan de culturele praktijk;
4. Leerlingen construeren hun eigen instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle
problemen;
5. De opbouw van het leertraject is systematisch en hypothetisch.
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De totaalbenadering of holistische aanpak.
Ik denk dat het heel goed mogelijk is om in de meeste thema’s muziek te integreren en je zou muziek
ook heel goed kunnen verbinden met constructieve activiteiten, wereld oriëntatie, allerlei landen en
muziekgeschiedenis. Ik noemde net natuurlijk de muzische vorming.
Deelname aan betekenisvolle activiteiten
We zijn snel geneigd om te zeggen muziek dat muziek betekenisvol is van zichzelf, maar dat is
helemaal niet zo. Want niet iedereen houdt van hetzelfde, dus we moeten het bekijken vanuit het
kind zelf.
De leraar als deelnemende partner
En ik vind het belangrijk dat we het echt samen doen. De docent is de meerwetende partner, maar je
maakt het samen met de kinderen.
Leerlingen vormen hun eigen instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle problemen.
Hierbij zie ik mogelijkheden binnen componeren. Hoe kan ik deze film voorzien van soundtrack, hoe
kan ik er nu voor zorgen dat het thema boos zijn in de muziek uitkomt, ik krijg de opdracht om een
aba vorm te maken en hoe ga ik daarmee om?
Kun je een concreet voorbeeld hiervan noemen voor groep 3/4?
Ja, ik denk dat je met stippen en strepen, pijlen, kegels heel ver kunt komen om grafisch vorm te
geven. Hoe kan ik op een trommel van hard naar zacht?
Dan tot slot, het leertracject is systematisch en hypothetisch.
Je hebt als leerkracht een sturende rol. Er is een bedoeling en een betekenis en de leerkracht brengt
hierin de balans. In Nederland zijn we het niet zo met elkaar eens over wat er moet gebeuren. Er is
inderdaad een nieuwe leerlijn kunsteducatie en die zou je kunnen volgen. Het zijn echter de
kerndoelen die gerealiseerd moeten worden en niet de leerlijnen, dus je zou het voor iedere andere
kunnen inwisselen. De kerndoelen zijn zo breed geformuleerd dat je er alle kanten mee op kan. Ik kan
me ook voorstellen dat iemand als jij veel hogere eisen stelt aan muziek en dat je er verder mee komt.
De rol van de leraar kan ik wel verbinden in een vernieuwende muziekles: de rol als coach en
aanjager van muzikaal creatieve processen. In de traditie heeft de muziekdocent een veel meer
directieve rol. (zoals bv op muziekscholen en conservatoria)
Ja
Als ik naar de 5 hoofdkenmerken van OGO kijk zie ik op alle punten verbindingen:
De holistische/totaalbenadering maakt de kans groot dat muziek in al zijn vormen aangeboden
wordt, waarbij een beroep gedaan wordt op cognitieve, sociaal-emotionele en motorische
vaardigheden (hoofd, hart, hand). Deelname aan betekenisvolle activiteiten is ook bij
muziekonderwijs van belang. Een echt optreden voor publiek kan bijvoorbeeld enorm stimuleren.
Liedjes leren over thema’s waar al interesse voor is (of is ontstaan) zijn van grotere betekenis. De
leraar vervult veel verschillende rollen. Hij/zij doet mee met muziekactiviteiten maar zorgt ook voor
verbreding, verdieping enz. Hij/zij laat interesse voor muziek blijken, vertelt over eigen
muziekervaringen. Ook bij muziek wordt er een beroep gedaan op het oplossingsvermogen van
kinderen: Hoe leren we het gemakkelijkst een lang lied. Hoe zorgen we ervoor dat anderen onze
muzieknotatie begrijpen en kunnen spelen. Voor kinderen is het ook bij muziek belangrijk dat er een
verband tussen verschillende activiteiten is, een rode draad. En net als bij andere activiteiten ga je
uit van veronderstellingen als het om leren gaat. In samenspraak met de kinderen (en na observatie)
kunnen er andere en verschillende wegen gezocht worden om tot ontwikkeling te komen.
Ontwikkeling
Als ik naar mijn stagegroep 3/4 kijk zijn zij in ontwikkeling op het gebied van spelontwikkeling naar
een leeractiviteit. De taalontwikkeling is in volle gang en de kinderen zitten allemaal midden in het
opschrijven van woorden. Wat betreft de muzikale ontwikkeling zitten zij volgens het model van
Swanlick en Tillman in het tweede stadium van imitatie en expressie. Wat zou uw meest ideale
lesvorm zijn die aansluit bij mijn groep?
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Vanuit OGO praten we over de zone van de naaste ontwikkeling. Nieuwe dingen leren begint met het
nadoen van wat volwassenen doen en daarna expressief aan de slag. Om aan de slag te gaan met
het componeren en improviseren moet je eerst ook wel veel hebben gereproduceerd. Het zingen
van liedjes, het spelen van speelstukjes en leren van dansjes en bewegingen. Dat betekent ook dat je
kinderen een heel gevarieerd luisterrepertoire aanreikt. Groep 3/4 is een zijn goede jaren om voor
veel divers aanbod te zorgen voor imitatie. Ik denk dat je ook wel kunt componeren, maar dat blijft
nog heel basaal. Als ze maar heel veel dingen hebben gezien creëren ze een referentiekader en
kunnen ze dat ook zelf gaan inzetten. En dat is natuurlijk ook het probleem met de leerkrachten. Het
enige wat zij doen is een beetje meezingen met de radio en van hun kun je niet verwachten dat ze
feedback gaan geven op componeerprocessen. Samengevat: een heel groot breed aanbod voor
imitatie en dan komt uiteindelijk vanzelf wel die expressie. We moeten alleen wel alert blijven dat
muziek niet te veel op reproductie gericht is.
Elkaar nazingen/spelen. Samen komen tot klankvelden, samen komen tot gezamenlijke
grooves/ritmes. Ik denk dat expressie overigens wat anders is dan expressie in muziek. Expressie in
woorden is een cognitief proces en in muziek is het veel meer een verbeeldings proces
Dat valt op afstand niet te zeggen. Zoals je al aangaf: er moet een emotionele verbinding zijn met
wat geleerd moet worden: ik zou dus aansluiten bij wat kinderen interesseert en waar zij muzikaal
gezien zijn. ‘Het tweede stadium van imitatie en expressie’ zegt niet zoveel: het model van
Swanwick&Tilman gaat ten eerste alleen maar over muziek maken en zelf muziek componeren, en
kinderen kunnen nog veel meer leren, bijvoorbeeld m.b.t. zingen, luisteren, bewegen (en daar
voorziet het model van S&T niet in). Ten tweede zegt dat stadium ook nog niet zoveel over het
muziek maken en componeren zelf: je zou eerst de kinderen moeten observeren. Waar spelen ze
mee? Wat doen ze ritmisch? Luisteren ze naar elkaar als ze spelen? Kunnen ze een puls vasthouden?
Kunnen ze dat ook gezamenlijk? Kennen ze het verschil tussen hoog en laag, en kunnen ze dat ook
toepassen? Pas als je dat weet, kun je na gaan denken over lesinhouden en lesvormen.
Ik ben niet zo goed op de hoogte van de stadia van muzikale ontwikkeling. Maar vasthouden aan een
indeling in stadia spreekt me niet aan. Voorafgaand aan imitatie en expressie zou geloof ik
experimenteren komen. Dit is volgens mij voor elke leeftijd van belang! Bij imitatie denk ik
bijvoorbeeld ook aan kleuters en eigenlijk ook aan pubers… Expressie is bij elke leeftijd van belang.
Wat betreft de taalontwikkeling: het opschrijven van woorden begint voor sommige kinderen
duidelijk al in de kleutertijd en gelukkig krijgen ze daar op een OGO school ook de kans voor!
Voor een groep 3/4 zijn er dus heel veel verschillende muziekactiviteiten mogelijk en van belang! (zie
ook onder metacognitieve vaardigheden)
-We hebben geen leeractiviteiten maar onderzoeken.
-We hebben een holistische visie dus wij werken absoluut niet met stadiums
-Ook hebben we geen lesvormen maar activiteiten
Een goede activiteit voldoet aan 3 dingen:
* het is functioneel
* het sluit aan op de kern en brede bedoelingen
* het is geïntegreerd in je thema en is iets waar je verder op kunt bouwen
Je vraagstelling is dus verkeerd want elke groep en elk thema vraagt weer om andere activiteiten
Hoofdvormen van muzikale activiteiten in OGO-muziekonderwijs
Na literatuuronderzoek ben ik gekomen tot een aantal verschillende hoofdvormen van muzikale
activiteiten die een plaats hebben in OGO-muziekonderwijs: thematisch onderwijs en coöperatief
leren. Een onderdeel daarvan kan zijn muziek uit een prentenboek, improviseren of componeren.
Zijn er vormen die er wat u betreft zeker bijhoren?
Nee, ik kan daar niks anders aan toe voegen, alhoewel ik wel vind dat muziekles niet altijd
thematisch hoeft te zijn. Ik zie in alle thema’s mogelijkheden om erbij aan te sluiten. Voor andere
mensen kan dat lastiger zijn. Zelf ken ik bij elk thema of dier wel een liedje, omdat ik lang in het vak
zit. Maar het hoeft voor mij dus niet altijd thematisch te zijn.
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Ik denk dat het bij jonge kinderen en muziekonderwijs heel erg gaat over het ontdekken van klanken
en klankeigenschappen (hoog-laag, hard-zacht, snel-langzaam, kort-lang, scherp-warm, etc). Juist het
ontdekken suggereert dat er eigen materiaal wordt gemaakt en dat dus het componeren en
improviseren van groot belang is. Ik denk ook dat leerlingen veel meer van elkaar leren dan van een
docent alleen. Coöperatieve vormen zijn daarmee van groot belang. De leerling ontmoeten waar die
is, ipv hem ergens naar toetrekken waar die volgens jou heen moet.
Alle muziekdomeinen kunnen een plaats krijgen in OGO-muziekonderwijs. Hierbij wordt inderdaad
aangesloten bij de thema’s en is er aandacht voor coöperatief leren.
Inzetten van digiborden helpt bij het uitbreiden van de muzieklessen
Als je echt op een OGO manier wilt werken, werk je naar een grote(re) echte activiteit toe
(musical/hoorspel/talentshow/optreden) want dan bestaat het niet uit losse lesjes maar werk je
naar iets toe.
Competentieprofiel voor een OGO-leerkracht basisonderwijs t.a.v. muziek
Ik heb een competentieprofiel vanuit de literatuur opgesteld. Wat is uw reactie op dit profiel? Heeft
u aanvullingen om tot een praktijkprofiel te komen?
1. De leerkracht is op de hoogte van kerndoelen, leerlijnen, muzikale handelingen en inhouden van
het vak muziek, KVB-model en stelt het aanbod van muziekonderwijs hierop af in balans met
betekenisvol leren. Hij neemt vrijheid in de manier waarop de doelen bereikt worden en zorgt voor
een breed en divers aanbod.
Wat je hieraan toe zou kunnen voegen is dat ik het heel erg van belang vind dat de verschillende
domeinen aan bod komen. Als je gaat kijken naar wat er in heel veel scholen wordt gedaan is dat met
name zingen. Terwijl muziek beluisteren en bewegen ook heel erg van belang is. Ik ben er van
overtuigd dat je door de hele school heen kunt bewegen. Mijn feedback is dus diversiteit van het
aanbod uit verschillende domeinen.
Deze competenties bevat veel vage termen voor mij en zou ik niet kunnen observeren bij mezelf of
anderen.
2. De leerkracht kent de verschillende fasen van spelontwikkeling, taalontwikkeling, muzikale
ontwikkeling en ontwikkeling van muzieknotatie en brengt de muzikale activiteiten van de leerlingen
op een hoger niveau door aan te sluiten bij de ‘zone van naaste ontwikkeling’.
Ik vind dit een heel ambitieus doel, want als je nu aan mij zou vragen wat de fasen van
spelontwikkeling zijn weet ik niet wat je van mij verwacht. Deze fasen gaan geleidelijk, maar ik vind
de fase van spel wel belangrijk. Alles is eigenlijk spel. Componeren is ook spel. Het komt nu wel heel
erg in de buurt van een vakspecialist muziek.
Ik weet niet wat de ontwikkeling van muzieknotatie is en hoe je dat kunt ontwikkelen? De
kerndoelen geven geen doorslaggevend belang aan de notatie.
Goed dat hier “de zone van de naaste ontwikkeling” wordt genoemd. Dan wordt duidelijk dat die
voor elk kind anders is en niet alleen met leeftijd samenhangt.
3. De leerkracht werkt regelmatig en systematisch aan muzikale vorming voor het ontstaan van een
muzikale leergemeenschap in de klas en de ontwikkeling van een muzikaal
klankvoorstellingsvermogen.
Ik vind regelmatig en systematisch goed, maar voor die muzikale leergemeenschap moet je dan wel
ergens in de scriptie definiëren wat je daaronder verstaat. Dat kan zijn participerend leren of
community of learning. Hoe geef je dat dan vorm? Daar zijn nogal verschillende ideeën over. Het doel
van het ontwikkelen van een muzikaal klankvoorstellingsvermogen vind ik wel een heel ander doel.
Dat is van een heel ander niveau. Je zou dit kunnen loskoppelen. Je hebt bijvoorbeeld muzikaal
klankvoorstellingsvermogen nodig als je met notatie aan de slag gaat. Ik vind het een rare
combinatie.
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Een muzikale leergemeenschap en muzikaal klankvoorstellingsvermogen zijn heel wat anders. Lijken
dus 2 competenties in 1.
4. De leerkracht biedt de leerlingen betekenisvolle muzikale activiteiten als sociaal culturele
activiteiten binnen en buiten school in een rijke leeromgeving. De leerkracht creëert daarbij
samenhang tussen muzikale activiteiten en de andere activiteiten in de klas door middel van
thematisch werken. De leerkracht kent de verschillende fasen van thematiseren en kan hier
passende muzikale activiteiten aan verbinden.
Je zou het betekenisvolle, sociaal culturele activiteiten kunnen noemen. Dit kun je even aan Hans
Bakker vragen. Thematisch werken hebben we het over gehad. Dat hoeft niet altijd, want het heeft
soms minder inhoud om bijvoorbeeld wekenlang over een thema te zingen.
ja.kan
5. De leerkracht geeft kinderen eigen inbreng in het thema, geeft ruimte voor creativiteit en houdt
zelf het doel voor ogen, stuurt bij en biedt de kinderen handreikingen.
Het doel zou ik de doelstelling noemen.
Prima
6. De leerkracht mengt functies van taal in de muzieklessen door middel van het bewust maken van
de leerlingen dat zingen de communicatie van stemmingen is, hij leert kinderen reflecteren op
muziek die ze horen of zelf maken en laat kinderen notatiewijzen exploreren en ontwikkelen.
Prima
zie mijn opmerkingen boven over ‘stemmingen’: emoties.
Reflecteren wordt hier ook genoemd. Dit kan dus bij alle domeinen.
7. De leerkracht geeft ruimte voor oriënteren, experimenteren en zelf ontdekkend leren en biedt
muzikale activiteiten waarin het produceren van muziek door de leerlingen zelf voorop staat.
Ja, maar dat is ook erg gericht op muziek produceren. Ik zou hier de balans tussen produceren en
reproduceren noemen, maar ook luisteren.
ja.
Hier wordt gezegd dat het produceren van muziek voorop zou moeten staan. Het wordt me niet
duidelijk waarom. Andere domeinen zijn ook belangrijk.
8. De leerkracht biedt tijdens de muzieklessen variërende werkvormen en laat de leerlingen
afwisselend klassikaal, zelfstandig en in groepjes werken.
Helemaal mee eens.
Ja.
Bij variërende werkvormen lijkt me een indeling in: klassikaal, in groepjes of individueel en
daarnaast al of niet zelfstandig het meest logisch.
9. Tijdens muzikale activiteiten neemt de leerkracht verschillende rollen in door middel van
observeren, meespelen, het aanreiken van ideeën en samen oriënteren van mogelijkheden.
Ja, ik zou hier ook het handelingsgericht observeren noemen. Daarop pas je de activiteiten aan.
Ja.
10. De leerkracht laat kinderen een muziekportfolio aanleggen om de groei van kinderen zichtbaar te
maken en hun muzikale ontwikkeling in beeld te brengen.
Een manier om op ontwikkelingsgerichte manier te toetsen is het dynamic assessment, dat wil
zeggen dat leerkracht en leerling samen een activiteit ondernemen en de leerkracht de leerling
uitdaagt tot hoever je kan gaan met de leerling. Je gaat bijvoorbeeld iets met steeds ingewikkeldere
ritmebouwstenen doen en op een gegeven moment loopt een leerling vast en dat is het punt waarop
de leerling zit. Hoewel het wel lastig is in een grote groep.
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Een apart muziekportfolio zou heel mooi zijn. Maar als ik zie wat er al beschreven moet worden, lijkt
me dit niet echt haalbaar. Het zou wel een onderdeel kunnen zijn van het portfolio dat midden- en
bovenbouwleerlingen op een OGO-school al hebben/maken.
In de competenties noem je ‘de leerkracht’, en hier onderaan zeg je: ‘muziekdocent basisonderwijs’.
Voor wie zijn ze bedoeld? Dat maakt namelijk nogal uit… Voor een groepsleerkracht vind ik deze tien
om eerlijk te echt te hoog gegrepen, dus daar zou ik niets aan toe willen voegen. Ik werk al 23 jaar
op een Pabo, en kan je zeggen dat dit voor de gemiddelde groepsleerkracht onhaalbaar is
(misschien zou ik zelfs wat weghalen). Voor een muziekdocent Basisonderwijs zou het op zich wel
kunnen, maar dan neem ik aan dat die leerkracht daar een gedegen scholing op krijgt, want als ik
denk aan mijn studenten ODM, dan heb ik echt te weinig tijd in het curriculum om dit te
behandelen. Daarbij is een concrete invulling van 9 en 10 op zich nog lastig, want daar is bijzonder
weinig literatuur over te vinden.
Wat mist u aan kerncompetenties voor een muziekdocent basisonderwijs?
De verbinding met de SBL competenties.
Wat ik mis, is de nieuwe leerlijn Muziek van SLO (2014).
Wij missen niets en vinden het een compleet, maar ook idealistisch profiel. Elke leerkracht zou dit
willen kunnen maar het ontbreekt in de praktijk aan competenties bij de leerkrachten.
Voor een basisschoolleerkracht lijken me de bovenstaande competenties volstrekt onhaalbaar.
Voor een muziekdocent (vakdocent) zou het kunnen.
De elfde competentie
Vanuit mijn eigen meningsvorming heb ik een elfde competentie toegevoegd. Wat is uw mening over
deze competentie? Is het volgens u voor een basisschoolleerkracht op een OGO-school haalbaar aan
deze talenten te voldoen?
11. De leerkracht brengt het vak muziek vanuit eigen normen, waarden en individuele maatstaven,
met veel betrokkenheid, enthousiasme, bevlogenheid, wilskracht, flexibiliteit en creativiteit. De
leerkracht heeft vertrouwen in het ontwikkelingsvermogen van kinderen, kan reflecteren op zichzelf,
is zich bewust van zijn eigen doorgaande ontwikkeling en heeft invoelings- en observatievermogen.
Wat ik hier lees is eigenlijk wat je heel graag wilt. Ik vind het alleen geen competenties meer, want er
zit zoveel in.
Dat ligt eraan hoe je competenties natuurlijk bekijkt, want als je competenties benadert als talenten,
dus niet alleen wat je kunt aanleren, maar de talenten die je al in huis hebt.
Oké, ik vind alleen dat er hele verschillende dingen inzitten en het is moeilijk om te zeggen dat je
voldoet aan de competentie. Je zou een algemenere competentie van kunnen maken met
indicatoren eronder. Flexibiliteit vraag ik me af of dat haalbaar is.
Ik vind creativiteit en enthousiasme wel iets wat er echt bij hoort.
Het vertrouwen in het ontwikkelingsvermogen van kinderen zou ik wellicht formuleren als hoge
verwachtingen hebben van kinderen. Je zou ook nog kunnen zeggen dat je werkt in
ontwikkelingsperspectieven, dat je kijkt wat een kind kan bereiken.
Is het haalbaar dat basisschooldocenten hieraan voldoen?
Ik word vaak niet vrolijk van wat docenten kunnen, maar het hangt echt af van de muzikale
ontwikkeling die ze al eerder doorlopen hebben. Het zou mooi zijn als docenten startbekwaam zijn
en aan minimum eisen voldoen en vervolgens zouden bijscholen. In de praktijk kiezen docenten vaak
niet voor deze bijscholing.
Ik geef zelf duolessen met een klassenleerkracht die we samen voorbereiden.
Het samen voorbereiden vind ik heel krachtig hieraan. Vaak worden alleen voorbeeldlessen gegeven
en weten docenten absoluut hoe ze er zelf aan moeten beginnen. Ze zeggen dan zelfsnel dat ze het
niet kunnen. Leerkrachten die zelf in een orkest spelen pakken zelf vaak de lessen wel op.
Dit is de ‘leven lang leren’ competentie: de docent moet ook zelf in staat zijn zichzelf te vernieuwen,
hiermee geef je ook belang van reflectie op zichzelf aan door docent. Prima. Je noemt wel een aantal
eigenschappen die als karaktereigenschappen geduid kunnen worden, en daarmee minder
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ontwikkelbaar en dus niet passend in een competentieprofiel: betrokkenheid, bevlogenheid,
wilskracht, flexibiliteit…creativiteit…
Een competentie is een omschrijving van kennis, vaardigheden of een attitude. Enthousiasme,
bevlogenheid, wilskracht zijn dit geen van drieën. Misschien dat je dat beter geen competentie zou
kunnen noemen. Daarbij is het ook geen 11e competentie, want ik tel in die twee zinnen al 7
competenties, dus dan kom ik op competentie 11 t/m 17. Misschien moet je keuzes maken.
Deze competentie begint met: De leerkracht brengt het vak muziek vanuit eigen normen, waarden en
individuele maatstaven…. Dit vergroot het risico dat het vak bij een deel van de leerkrachten heel
weinig aandacht krijgt! Immers als muziek voor iemand persoonlijk weinig betekenis heeft, zal deze
geneigd zijn er niet veel mee te doen, zeker bij een individuele maatstaf… Natuurlijk kunnen die eigen
normen en waarden erbij betrokken worden maar ook niet meer dan dat.
Dan volgt er een opsomming van kwaliteiten waar ik alleen maar mee in kan stemmen (vanaf
betrokkenheid tot observatievermogen) Dit zijn goede eigenschappen die enorm belangrijk zijn in het
hele onderwijs en niet specifiek bij muziek.
Hele mooie 11e competentie! Niet zomaar haalbaar… Er zou training/scholing nodig zijn op
regelmatige basis.
Definitie van OGO-muziekonderwijs
Wat is uw mening over mijn definitie van OGO-muziekonderwijs? Dekt dit volgens u volledig de
lading van dit soort van onderwijs? Wat zijn uw eventuele aanvullingen hierop?
‘OGO-muziekonderwijs is het passievol onderwijzen van muziek vanuit het KVB-model en de
kerndoelen, waarbij de inbreng en de ontwikkeling van kinderen, het kind als vertrekpunt van het
leerproces, de rol van de leraar als partner en het aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling
een belangrijke plaats innemen. Het muziekonderwijs is betekenisvol met de nadruk op het
produceren van muziek door de kinderen zelf en zingen. Communicatie van stemmingen en
metacognitieve activiteiten hebben hierin een plaats. Deelname aan sociaal-culturele muzikale
activiteiten binnen en buiten school worden verbeterd of uitgebreid’.
Ik herken hier heel veel in. In principe zal iedere soort muziekonderwijs alleen wel passievol moeten
zijn, ook in andere onderwijsvisies, maar ik zou het wel laten staan. Het woord passievol is eigenlijk
net als betekenisvol. Het zou eigenlijk overal moeten zijn, maar net met een ander idee erachter.
De kerndoelen zijn heel plat in opbrengsten geformuleerd. Ze botsen eigenlijk met OGO. Zou eerder
vanuit de culturele competenties van C-zicht/Kunstbalie redeneren. Zingen hoeft voor mij niet apart
genoemd te worden want valt onder muziek maken. Stemmingen zou ik vervangen door emoties.
De laatste zin heeft een aanname in zich, namelijk dat die sociaal-culturele activiteiten er bij voorbaat
niet, of niet goed zouden zijn. Als dit competenties moeten zijn die breed inzetbaar zijn, dan zou ik dat
positiever formuleren. Met de nadruk op het produceren van muziek ben ik het oneens. Dat maakt het
muziekonderwijs veel te smal.
Hieronder vind ik het woord passievol. Misschien is dit een samenvatting van wat eronder 11 staat.
Het lijkt me niet specifiek voor OGO. KVB model hoeft niet speciaal genoemd te worden. Kerndoelen
wel. De leerkracht is bemiddelaar tussen leerdoelen en doelen van kinderen. Dus het kind als
vertrekpunt klopt niet helemaal. De leraar als partner wel en aansluiten bij “de zone van de naaste
ontwikkeling” ook. Over de nadruk op produceren en zingen heb ik het al gehad evenals de
communicatie van stemmingen en metacognitieve activiteiten.(belangrijk bij het hele leerproces)
Deelname aan sociaal-culturele muzikale activiteiten binnen en buiten de school zorgen mede voor
het betekenisvol zijn. Als aanvulling zou ik het aansluiten bij thema’s en verbinding met andere
vakken willen noemen.
Mee eens, kunnen we ons in vinden. De muziek verbinden aan thema activiteiten.
Om tot een muzikale leergemeenschap te komen en OGO-muziekonderwijs vanuit sociaal-culturele
activiteiten te benaderen, vind ik dat ook PGO lessen, waarbij de leerkracht als dirigent de klas laat
ervaren hoe het is om samen een echt orkest te zijn, onmisbaar. De muzikale praktijk in onze
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maatschappij is er ook een van het reproduceren van muziek. Hiermee kom ik tot een twaalfde
competentie. Wat is uw mening hierover?
Is die competentie noodzakelijk om aan de OGO-criteria te voldoen?
12. De leerkracht is vanuit sociaal-culturele activiteiten in staat de kinderen te laten ervaren hoe het
is om een echt ‘orkest’ te zijn, een muzikale leergemeenschap, waarbij de leerkracht de rol van
‘dirigent’ op zich neemt.
Ook een kind kan de rol van dirigent op zich nemen. Je noemt overal sociaal-culturele activiteiten,
maar dat vind ik niet nodig. Ik kan gewoon zeggen: ‘De leerkracht is in staat de kinderen te laten
ervaren….Die woorden hoeven er niet per se in bij OGO. Een sociaal culturele activiteit kan ook zijn
dat je met elkaar naar een concert gaat of een film bekijkt op het digibord.
Ik vind het woord ‘echt orkest’ stigmatiserend en sturend. Want wat is de definitie van een echt
orkest? En waarom hoort volgens jou reproductie daarbij> daarmee verlaat je voor een wezenlijk deel
het ontdekkende aspect van muziek maken en kom je terecht in de directieve, reproducerende traditie
waarin de leerling volgt en de maestro stuurt. een gevaarlijke afslag denk ik!
Ja; de culturele omgeving van kinderen moet deel uitmaken van het onderwijs. Maar hoe komen we
dan nu op een orkest? Dat kan toch op veel meer manieren? Het is in ieder geval geen competentie,
maar een doel, of een lesinhoud. Daarbij lijkt het me prima om kinderen samen te laten spelen, maar
om dat koste wat het kost een orkest te willen laten zijn en het zo te noemen… ik vind dat niet echt
iets onmisbaars, zeker niet in het licht van OGO.
Bij het competentiemodel wordt onder 3 ook al gesproken van een muzikale leergemeenschap. En bij
9 staat: de leerkracht neemt verschillende rollen in. De dirigent zijn past daar dus uitstekend bij. (al
zal hierbij onzekerheid over eigen kwaliteiten misschien extra groot zijn. Maar het plezier en het
groepsgevoel enz. kunnen vast en zeker de doorslag geven om hiermee aan de slag te gaan.
Niet helemaal mee eens: het vraagt heel veel van de leerkracht. Vraagtekens bij “onmisbaar”. Er zijn
genoeg andere manieren om kinderen kennis te laten maken met hoe een orkest werkt.
Wel belangrijk om in aanraking te komen met verschillende instrumenten en kinderen zelf muziek te
laten
produceren.
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Bijlage 7: Uitspraken uit de interviews per thema en voorzien van labels
Uitspraken over de indeling van de domeinen, met name reflecteren, van muziek ten
aanzien van OGO:
Michel
Reflecteren in alle
‘Spreken over of reflecteren op muziek zit in alle domeinen verweven.
domeinen
Als we specifiek naar ontwikkelingsgericht onderwijs gaan kijken zouden
Componeren
componeren en improviseren ook een domein kunnen vormen, maar
Improviseren
omdat de meeste basisschoolleerkrachten hier niet mee uit de voeten
Competentie leerkracht
kunnen lijkt me dat niet verstandig’.
Suzan
Reflecteren als basis van ‘Ik denk dat de basis van al het leren het vermogen is om te reflecteren
leren
op wat je doet en hebt gedaan. Daar wordt de basis gelegd voor de
metacognitie die van belang is voor ‘dieper’ leren. Ik mis het domein
Presenteren
presenteren’.
Christiane
Kerndoelen
‘De indeling van de domeinen is ontstaan nadat de kerndoelen zijn
herzien en Muziek werd samengevoegd met Drama, Dans en Beeldende
Vorming binnen Kunstzinnige Oriëntatie’.
Leny
Reflecteren onmisbaar bij ‘Spreken over en reflecteren op muziek vind ik onmisbaar. Het is
alle domeinen
belangrijk bij alle domeinen en zou een zesde domein van kunnen zijn.
Aparte domeinen garanderen iets meer aandacht voor allen, maar
reflecteren zou ook als extra 'ring' of als logisch onderdeel van ieder
domein gezien kunnen worden’.
OGO-leerkrachten
Reflectie en gevoel
‘Reflectie en gevoel zijn erg belangrijk en dit levert mooie gesprekken
gesprekken
op in de klas’.
Uitspraken over zingen als basis van de muzikale ontwikkeling:
Michel
Nadruk op zingen
‘In Nederland is de nadruk op zingen ontstaan, maar er zou ook een
andere invulling aan gegeven kunnen worden. We maken veel gebruik
Zingen als middel
van zingen als middel bij het onthouden van teksten die geleerd moeten
worden’
Suzan
Vorming muzikaal
‘Ik vind zingen ten grondslag liggen aan de vorming van muzikaal
klankvoorstellingsvoorstellingsvermogen: het vermogen dat wat je je verbeeldt om te
vermogen
zetten in muziek’.
Christiane
Meer basisfuncties
‘Niet iedereen zal het eens zijn dat zingen de basisfunctie is van muziek’.
Leny
Meer basisfuncties
‘Ik vind dat juist gelijke aandacht voor alle domeinen belangrijk is in
plaats van zingen als basisfunctie te nemen’.
OGO-leerkrachten
Meer basisfuncties
‘Zingen is bij OGO geen losstaand ‘iets’. Het is compleet verweven’.
Uitspraken over zingen en de basisfunctie communicatie van stemmingen en concrete
voorbeelden voor groep 3/4:
Michel
Betekenis
‘Op het gebied van communicatie ga je bewust met de betekenis van de

Spreken over muziek

Gevarieerd liedrepertoire
Aandacht voor de klank

liedjes aan de slag en praten over de emotie die erbij hoort. Waar het
liedje over gaat en welke consequenties dat heeft voor de uitvoering.
Spreken over muziek komt dan aan de orde. Het is belangrijk te variëren
met tempo, begeleiding, majeur, mineur, toonsoorten en bijvoorbeeld
pentatoniek, wat veel op de vrije school wordt gebruikt, in
liedrepertoire om recht te doen recht de communicatieve functies van
muziek. Kleuters leren vaak al hele moeilijke liedjes en in de bovenbouw
Engels, maar als ik kijk naar hoe je het echt mooi klinkend krijgt vind ik
dat niet goed’.

Suzan
Innerlijk zingen
Bewegen/ drama
Beleving van muzikale
aspecten
Christiane
Reflecteren
Vragen stellen
Muzikale taal gebruiken
Leny
Zingen is communicatie
Melodie
Tekst
Klank
Praten over meningen en
emoties
Zingen als middel
Zelf ervaren als
tekstschrijver/ componist
Leerkracht als voorbeeld

‘In groep drie zou ik vooral werken aan het muzikaal
voorstellingsvermogen door bijvoorbeeld innerlijk zingen, of zingen in
combinatie met bewegen en/of dramaturgische aspecten. Ik zou in
groep 3/4 minder werken vanuit de tekst, maar meer vanuit de beleving
van de muzikale aspecten’.
‘Het communiceren van stemmingen in groep 3/4 zou ik doen met
reflecteren middels vragen stellen en kinderen muzikale taal laten
gebruiken. Dit staat ook in de nieuwe leerlijn Muziek SLO; vooral de
laatste fase van het creatieve proces: reflecteren’.
‘Zingen is melodie en tekst, dus ook communicatie. Je kunt met de
kinderen praten over hoe het lied zou moeten klinken. Dan kom je
vanzelf op de rol van de componist en de tekstschrijver. Wat bedoelt
deze? Wat voelde hij/zij bij het schrijven? Of wilde hij/zij gewoon een
verhaal vertellen. Vroeger toen veel mensen nog niet konden lezen
bleven gezongen, rijmende teksten beter hangen en werd zingen als
middel gebruikt. Om kinderen te laten ervaren wat je met een lied kunt
overbrengen is zelf een kort lied maken een goed vervolg. Je kunt als
leerkracht een stemming noemen waar een lied over moet gaan. Of
kinderen kiezen die zelf. Mooi als dan in zowel tekst als melodie de
stemming te herkennen is. Ze zullen soms een voorbeeld nodig hebben.
Dus dat moet je als leerkracht willen zijn’.

Uitspraken over concrete invulling van metacognitieve vaardigheden tijdens de muziekles
in groep 3/4: reflecteren op muziek en gebruik van het notenschrift welke van invloed zijn
op de talige ontwikkeling van kinderen:
Michel
‘In de theorie van Vygotsky taal een belangrijke rol. Wat Van Oers ook
bedoelt is dat wanneer kinderen datgene wat ze zelf hebben bedacht
Reflecteren op eigen
kunnen opschrijven ze ook veel beter kunnen reflecteren op wat zij
ervaringen
hebben gedaan. Logisch redeneren, gaat dan een belangrijke rol spelen.
Muzieknotatie
Dit bereik je bij muziek door middel van allerlei vormen van notatie:
traditionele notatie, grafische notatie en picturale notatie. Componisten
als Berberian en Berlioz hebben gebruik gemaakt van grafische notatie.
Een voorbeeld bij picturale notatie kan zijn: maak een plaatje bij deze
Muzieknotatie
muziek, of maak muziek bij dit plaatje. Productienotatie is om vanaf te
spelen en aan de andere kant is er receptienotatie waarbij kinderen
bijvoorbeeld een muziekstuk in de goede volgorde moeten leggen om
ze goed te laten luisteren. Door die notatie gaat de focus veel meer naar
de klank. Om kinderen gericht te laten luisteren, moet je altijd een
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Reflecteren op notatie

activiteit aanbieden. Dan ben je op een goede manier met notatie bezig.
Ik ben er ook van overtuigd dat je kleuters al het traditionele
notenbeeld kunt aanbieden, bijvoorbeeld de kwartnoot en twee
achtsten als ritmebouwstenen. Bij reflecteren kun je dus gebruik maken
van notatie en moet je als leerkracht goede vragen kunnen stellen’.

Suzan

Beleving en creatieve
vermogens

Leny
Metacognitieve
activiteiten verweven

‘Ik ben zelf geen voorstander van te snel beginnen met notenschrift. Het
haalt de beleving uit de muzikale ontwikkeling en neigt al snel naar
vaardigheden en cognitie in plaats van beleving en creatieve
vermogens. Ik zou zowel mondeling als muzikaal reflecteren. Je kunt op
elkaar reageren door muzikaal op elkaar te reageren. Je kunt luisterend
leren door bijvoorbeeld iedereen 1 noot te laten spelen binnen een
minuut. Iedereen moet binnen de minuut spelen, en niemand mag
meer dan 1 keer. Wat gebeurt daar? Nog een keer, en dan moet het
anders klinken’.
‘Metacognitieve activiteiten kunnen mijns inziens bij alle domeinen aan
de orde komen:
Zingen: Kinderen krijgen de tekst van een lied op papier en halen samen
voorkennis op: Wat weet je over het onderwerp. Heb je zo iets eerder
gezongen enz. We bespreken hoe we het gaan aanleren: Wat maakt het
gemakkelijker. Ze kunnen het uitbeelden voor elkaar, tekeningetjes erbij
maken, erbij bewegen enz. Na het aanleren kun je bespreken wat er nog
beter en mooier kan. Kunnen we het lied uitvoeren voor…
Maken: Met ritmes laten experimenteren en kinderen in groepjes laten
bedenken hoe je er een geheel van kunt maken. Hierbij worden allerlei
metacognitieve
vaardigheden
gevraagd/geoefend
(plannen,
taakanalyse, stellen van doelen, zelfevaluatie)
Luisteren: Waar doet je deze muziek aan denken? Heb je het eerder
gehoord. Kun je het in stukjes delen en zo ja hoe dan? Kun je erover
schilderen? Hoe luister je het fijnst? Ogen dicht, op de grond liggend, in
stilte enz.
Noteren: kinderen laten experimenteren met het noteren van eigen
muziek en verslag laten doen van hun bevindingen. Anderen reageren
en proberen of ze de bedoeling kunnen achterhalen zodat ze het ook
kunnen spelen. Groepjes passen eventueel de notatie aan. Dit alles doe
je voorafgaand aan een “les over grafische notatie” waarbij
“schrijfrichting” losse noten, maten en muzikale zinnen aan de orde
kunnen komen.
Bewegen: Kinderen op 2- en 3delige muziek laten lopen en vervolgens
laten dansen. Zelf uit laten vinden wat beter past. (je bent geneigd het
anders aan te bieden…)
In groepjes bewegingen/dansen laten bedenken bij een stuk muziek en
bespreken waarom ze deze keuzes maken’.

OGO-leerkrachten

Spreken over klank, vorm
en betekenis

‘Mooie voorbeelden uit de bovenbouw die in andere thema’s ook in de
onderbouw uit te voeren zijn: We hebben het over kunst in de Baroktijd
en kijken naar schilderijen, maar luisteren ook naar muziek uit die tijd.
De kenmerken die bij die periode horen, horen we ook in de muziek
terug.
81

Muziekschrift

Het thema 2e wereldoorlog. Liederen luisteren uit Mauthausenliederen
en gesprekken hebben over gevoelens die deze oproepen. Welke
gevoelens roepen ze op of herkennen we uit die tijd en hoe realiseert
de componist dit (welke instrumenten, tempo, etc)
Zelf een muziekstuk maken waar je bepaalde gevoelens in kwijt wilt:
gebruiken van deze kennis. Dan ga je nadenken over/samen op zoek
naar de juiste notatie (dat hoeft niet per se hét muziekschrift te zijn)
Bij het aanleren van het lezen van muziekschrift (lange/korte noten,
toonhoogte) leer je vaardigheden die met taal te maken hebben’.

Uitspraken over het formuleren van reflectieniveaus voor kinderen die zich moeilijk
metacognitief kunnen uitdrukken:
Michel
Tekenen, plaatjes
‘Je kunt kinderen dingen laten tekenen, plaatjes aanwijzen, in plaats van
Gesloten vragen
hele open vragen een gesloten vraag stellen en standaardvragen met
twee keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld hoog/ laag, langzaam/ snel of
vragen met een vijfpunt-schaal. Je kunt gebruik maken van werkbladen
om aan te kruizen of dingen op volgorde te zetten. We moeten alleen
een beetje oppassen dat alles heel taalvaardig is geworden. Als we
muziek dan ook heel erg talig maken…Denk ook aan het verschil tussen
jongens en meisjes. Meisjes zijn vaak sterker in talige elementen dan
jongens. Die denken sneller; ik doe het nog wel een keer. Er zijn ook nu
veel meer vrouwen in het onderwijs dan mannen, dus voor je het weet
zijn we heel veel met taal bezig’.
Suzan
Competentie niveaus
‘Het idee van competenties is dat je ze op verschillende niveaus kunt
beheersen, bijvoorbeeld naar elkaar luisteren, elkaar laten uitspreken
en kunnen herhalen wat de ander heeft verteld. Je kunt ook minder
Beweging
verbaal reflecteren met anders begaafde kinderen: bijvoorbeeld door
wat ze ervaren te laten tekenen of wat ze beleven in beweging om te
zetten’.
Leny
‘Metacognitieve vaardigheden kun je oefenen. Dit is dus juist belangrijk
voor kinderen die ze minder beheersen. Voor een deel kunnen deze
vaardigheden een lage intelligentie compenseren’.
OGO-leerkrachten
differentiatie
‘Metacognitieve activiteiten worden gedifferentieerd op niveau. Dat
geldt voor alles en is niet anders bij muzikale activiteiten. Kinderen die
op andere gebieden misschien moeite hebben, kunnen ook juist
uitblinken op dit gebied’.
Uitspraken over de stellingen: ‘Emoties zijn gerelateerd aan het leren, dus OGO kan niet
zonder muziek, want muziek is emotie’ en ‘emotie is de brandstof voor het leren’.
Michel
‘Ik denk vanuit OGO en daar ben ik het mee eens. Betekenis is namelijk
Betekenisvol
altijd cultuurhistorische theorie, zingeving en personal meaning. Iets is
betekenisvol als je ergens door wordt geraakt en aansluit waar je je mee
Geraakt worden
bezig houdt en waar je passie ligt. En wanneer je wordt geraakt komen
Emoties
er emoties bij. Alleen niet alle kinderen zullen muziek leuk vinden en er
niet allemaal door geraakt worden, maar het hoort er wel bij op school
en als je ergens meer van leert en weet ga je het ook leuker vinden.
Vroeger werd echter gezegd dat musiceren bij je opvoeding hoort, maar
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Ik denk niet dat alle kinderen op muziekles moeten, als je daar niet blij
van wordt’.
Suzan
Nieuwsgierigheid
Fijn gevoel
Christiane
Emotioneel betrokken

‘Ik vind muziek niet alleen emotie. Ik vind ook dat niet emotie, maar
nieuwsgierigheid brandstof voor het leren is. Daaruit komt de behoefte
om verder te leren en dat geeft een fijn gevoel als gevolg’.
‘Ik vind dat een persoon zich emotioneel betrokken moet voelen bij de
leertaak dus ik ben het daar mee eens. De vorm van die emotionele
betrokkenheid heeft vervolgens uiteraard consequenties voor de
methodisch/didactische aanpak van de leertaak’.

Leny

Beheersingswens
OGO-leerkrachten
Muziek is niet onmisbaar

‘Van de eerste stelling zou ik de volgorde veranderen in: Emoties zijn
gerelateerd aan het leren/OGO, muziek is emotie dus OGO kan niet
zonder muziek. Maar muziek is meer dan alleen emotie en emotie zit in
veel meer dan alleen muziek. Emotie is zeker van belang bij leren. Maar
de wens om iets te beheersen kan op zichzelf al brandstof genoeg zijn’.
‘Muziek is belangrijk, maar niet elk kind ervaart muziek op elke moment
als emotie’.

Uitspraken over de onmisbaarheid van OGO in muziekonderwijs:
Michel
Niet onmisbaar
‘Ik vind OGO niet onmisbaar in muziekonderwijs, maar muziek maakt
Maatschappij
wel deel uit van onze maatschappij, dus is heel belangrijk. En als je kijkt
naar hoeveel uur kinderen per dag muziek aan hebben staan dan kun je
eigenlijk niet zeggen dat je er niet in geïnteresseerd bent en zou je er
Soundtrack of life
wel meer van moeten weten. Een citaat dat hierbij past is ‘the
soundtrack of life’ , want mensen luisteren natuurlijk wel heel veel naar
muziek. Bij OGO kijken we natuurlijk heel erg naar sociaal culturele
rollen, maar dat betekent niet dat je altijd muziek moet maken. Voor
Aansluiten bij de
muziek heb je naast musici voor op het podium ook technici nodig en
interesses
mensen die de posters maken. Op die manier kun je aansluiten bij de
verschillen in interesses van leerlingen.
Kunstvakken in
Met oog op OGO wil ik de muzische vorming noemen uit België, waarin
samenhang
de vakken in samenhang worden aangeboden. Dat sluit eigenlijk veel
mooier aan bij het holistische idee van OGO’.
Christiane
Niet onmisbaar
Ik vind OGO niet onmisbaar in muziekonderwijs.
Leny
Niet onmisbaar
‘OGO is niet onmisbaar in muziekonderwijs. Ik ben er van overtuigd dat
er ook goed muziekonderwijs gegeven wordt op plekken waar men niet
bekend is met OGO of waar men andere keuzes heeft gemaakt. OGO
Hoger niveau
kan echter wel meehelpen muziekonderwijs op een hoger niveau te
brengen en goed aan te laten sluiten bij de doelgroep’.
OGO-leerkrachten
Niet onmisbaar
‘Als je een heel jaar onderwijs geeft zonder muziek, gaat onderwijzen
gewoon door met andere emotievolle momenten’.
Uitspraken over de verbindingen tussen muziek en OGO:
Michel
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Betekenis
Produceren
Muzieknotatie
Sociaal culturele rollen
Thema’s

Docent als meerwetende
partner
Problemen oplossen
Experimenteren

Leerlijn
Kerndoelen
Suzan
Totaalbenadering
Betekenisvol

Onderzoek
Rol van de leerkracht

Christiane
Betekenisvol

Verbindingen op alle
punten
Leny
Verbindingen op alle
punten
Totaalbenadering

Betekenisvol
Rol van de leerkracht

Oplossingsvermogen
Systematisch en
hypothetische leerproces

De betekenisverlenging, het componeren en improviseren, het
produceren in plaats van reproduceren, het gebruiken van muziek
notatie, het coöperatief leren en het bewust zijn voor sociaal culturele
rollen zijn de belangrijke dingen die voor mij de verbinding leggen
tussen muziek en OGO. De communicatie vind ik een minder belangrijk
element. Muziek is in de meeste thema’s te integreren is ook heel goed
te verbinden met constructieve activiteiten en wereld oriëntatie.
Vanuit het kind zelf moet gekeken worden wat betekenisvol is, want
muziek is dat niet vanuit zichzelf. De docent is de meerwetende partner,
maar je maakt het samen met de kinderen. Bij het oplossen van
betekenisvolle problemen zie ik mogelijkheden binnen componeren.
Een concreet voorbeeld hiervan voor groep ¾ is schrijven met grafische
notatie: bijvoorbeeld het experimenteren om vragen te beantwoorden.
Op het gebied van een systematisch en hypothetisch leertraject zou je
de nieuwe leerlijn kunsteducatie kunnen volgen. De kerndoelen zijn zo
breed geformuleerd dat je er alle kanten mee op kan.
Muziek is altijd heel. Dat kan op alle niveaus. Dus je kunt altijd muziek
maken, ook als je maar één noot kan tikken. Muziek is betekenisvol als
er sprake is van betekenisvolle verbinding tussen de deelnemers, en die
betekenis kun je niet sturen maar ligt bij de luisteraar. Als je muziekles
geeft vanuit creërend vermogen dan is er sprake van een prikkelende
leeromgeving die vraagt om onderzoek. De rol van de leraar kan ik wel
verbinden in een vernieuwende muziekles: de rol als coach en aanjager
van muzikaal creatieve processen. In de traditie heeft de muziekdocent
een veel meer directieve rol (zoals bv op muziekscholen en
conservatoria).
‘Wat mij betreft liggen er verbindingen vanuit authentieke
kunsteducatie evenals vanuit de intrinsieke motivatie van het kind om
te leren, doordat OGO ‘de echte wereld’ in de school brengt.
Als ik naar de 5 hoofdkenmerken van OGO kijk zie ik op alle punten
verbindingen’.
‘Als ik naar de 5 hoofdkenmerken van OGO kijk zie ik op alle punten
verbindingen. De holistische/totaalbenadering maakt de kans groot dat
muziek in al zijn vormen aangeboden wordt, waarbij een beroep gedaan
wordt op cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden
(hoofd, hart, handen). Deelname aan betekenisvolle activiteiten is ook
bij muziekonderwijs van belang. Een echt optreden voor publiek kan
bijvoorbeeld enorm stimuleren. Liedjes leren over thema’s waar al
interesse voor is (of is ontstaan) zijn van grotere betekenis. De leraar
vervult veel verschillende rollen door mee te doen met
muziekactiviteiten en zorgt ook voor verbreding en verdieping, toont
interesse voor muziek en vertelt over eigen muziekervaringen. Ook bij
muziek wordt er een beroep gedaan op het oplossingsvermogen van
kinderen: Hoe leren we het gemakkelijkst een lang lied. Hoe zorgen we
ervoor dat anderen onze muzieknotatie begrijpen en kunnen spelen.
Voor kinderen is het ook bij muziek belangrijk dat er een verband tussen
verschillende activiteiten is, een rode draad. En net als bij andere
activiteiten ga je uit van veronderstellingen als het om leren gaat. In
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samenspraak met de kinderen (en na observatie) kunnen er andere en
verschillende wegen gezocht worden om tot ontwikkeling te komen.
Uitspraken over de ontwikkeling van de leerlingen in groep 3/4 en de lesvormen die daarbij
aansluiten:
Michel
Zone van naaste
‘Bij OGO wordt uitgegaan van de zone van de naaste ontwikkeling.
ontwikkeling
Kinderen leren nieuwe dingen vanuit imitatie en gaan er daarna
Imitatie
expressief mee aan de slag. Het reproduceren van liedjes, het spelen
Reproductie
van speelstukjes en leren van dansjes en bewegingen en het aanbieden
Breed aanbod
van een gevarieerd luisterrepertoire legt hier een goede basis voor. Zo
Referentiekader creëren. creëren ze een referentiekader en kunnen ze dat ook zelf gaan inzetten.
Produceren
Componeren op een heel basale manier is al mogelijk. We moeten wel
alert blijven dat muziek niet te veel op reproductie gericht is’.
Suzan
Imitatie
‘Elkaar nazingen/spelen. Samen komen tot klankvelden, samen komen
Improvisatie
tot gezamenlijke grooves/ritmes. Ik denk dat expressie overigens wat
Expressie als verbeelding anders is dan expressie in muziek. Expressie in woorden is een cognitief
proces en in muziek is het veel meer een verbeeldingsproces’.
Christiane
Emotionele verbinding
‘Dat valt op afstand niet te zeggen, want er moet een emotionele
Interesses
verbinding zijn met wat geleerd moet worden. Ik zou dus aansluiten bij
wat kinderen interesseert en waar zij muzikaal gezien zijn. Het model
van Swanwick &Tilman gaat ten eerste alleen maar over muziek maken
en zelf muziek componeren, en kinderen kunnen nog veel meer leren,
Zone van naaste
bijvoorbeeld m.b.t. zingen, luisteren, bewegen (en daar voorziet het
ontwikkeling
model van S&T niet in). Ten tweede zegt dat stadium ook nog niet
Observeren
zoveel over het muziek maken en componeren zelf: je zou eerst de
kinderen moeten observeren. Waar spelen ze mee? Wat doen ze
ritmisch? Luisteren ze naar elkaar als ze spelen? Kunnen ze een puls
vasthouden? Kunnen ze dat ook gezamenlijk? Kennen ze het verschil
tussen hoog en laag, en kunnen ze dat ook toepassen? Pas als je dat
weet, kun je na gaan denken over lesinhouden en lesvormen’.
Leny
Zone van naaste
‘Vasthouden aan een indeling in stadia spreekt me niet aan.
ontwikkeling
Experimenteren en expressie vind ik voor elke leeftijd van belang! Voor
Gevarieerd aanbod
een groep 3/4 is vooral een gevarieerd aanbod van belang en natuurlijk
Metacognitieve
de metacognitieve vaardigheden’.
vaardigheden
OGO-leerkrachten
Onderzoeken
‘We noemen het geen leeractiviteiten maar onderzoeken en vanuit
Zone van naaste
onze holistische visie werken wij absoluut niet met ontwikkelingsstadia.
ontwikkeling
De lesvormen noemen we activiteiten en een goede activiteit is
Functioneel
functioneel, sluit aan op de kern en brede bedoelingen, is geïntegreerd
Brede bedoeling
in je thema en is iets waar je verder op kunt bouwen. Elke groep en elk
Thema
thema vraagt weer om andere activiteiten’.
Uitspraken over hoofdvormen van muzikale activiteiten in OGO-muziekonderwijs:
thematisch onderwijs en coöperatief leren en onderdelen als muziek uit een prentenboek,
improviseren of componeren:
Michel
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Niet altijd thematisch

Suzan
Experimenteren
Componeren en
improviseren
Coöperatief
Zone van Naaste
Ontwikkeling
Leny
Gevarieerd aanbod
Thematisch
Coöperatief leren
OGO-leerkrachten
Digibord inzetten
Eindpresentatie

‘Ik kan hier niets aan toe voegen, hoewel ik wel vind dat muziekles niet
altijd thematisch hoeft te zijn. Als een leerkracht geen mogelijkheden
ziet om in een thema aan te sluiten heeft het soms meer inhoud als het
buiten het thema valt’.
Ik denk dat het bij jonge kinderen en muziekonderwijs heel erg gaat
over het ontdekken van klanken en klankeigenschappen (hoog-laag,
hard-zacht, snel-langzaam, kort-lang, scherp-warm, etc etc). Juist het
ontdekken suggereert dat er eigen materiaal wordt gemaakt en dat dus
het componeren en improviseren van groot belang is. Ik denk ook dat
leerlingen veel meer van elkaar leren dan van een docent alleen.
Coöperatieve vormen zijn daarmee van groot belang. De leerling
ontmoeten waar die is, ipv hem ergens naar toetrekken waar die
volgens jou heen moet.
‘Alle muziekdomeinen kunnen een plaats krijgen in OGOmuziekonderwijs. Hierbij wordt inderdaad aangesloten bij de thema’s
en is er aandacht voor coöperatief leren’.
Inzetten van digiborden helpt bij het uitbreiden van de muzieklessen
Als je echt op een OGO manier wilt werken, werk je naar een grote(re)
echte activiteit toe (musical/hoorspel/talentshow/optreden) want dan
bestaat het niet uit losse lesjes maar werk je naar iets toe.

Uitspraken over leerkrachtcompetenties, aanvullingen, meningen en de haalbaarheid
daarvan:
Michel
Onhaalbaar
‘Het enige wat leerkrachten vaak doen is zingen dus kun je niet
verwachten dat ze feedback gaan geven op componeerprocessen.
Om goede vragen over muziek te kunnen stellen moet je dus wel wat in
huis hebben als leerkracht. Ik denk dat heel veel groepsleerkrachten
daar te weinig kennis voor hebben. Als we naar OGO muziekonderwijs
kijken en de vraag is wat OGO muziekonderwijs nou onderscheidt van
traditioneel muziekonderwijs kom ik tot het volgende. Ten eerste is
traditioneel muziekonderwijs veel op reproductie gericht. Bij OGO is het
meer gericht op zelf produceren van teksten en muziek wat tot een
Vakspecialist
hogere betrokkenheid lijdt De tweede competentie komt heel erg in de
buurt van een vakspecialist muziek. De haalbaarheid hangt af van de
muzikale ontwikkeling die ze al eerder doorlopen hebben. Het zou mooi
Startbekwaam
zijn als docenten startbekwaam zijn en aan minimum eisen voldoen en
Bijscholen
vervolgens zouden bijscholen. In de praktijk kiezen docenten vaak niet
voor deze bijscholing. Het samen voorbereiden van muzieklessen met
Samen voorbereiden
een vakdocent vind ik heel krachtig hieraan. Vaak worden alleen
voorbeeldlessen gegeven en weten docenten absoluut hoe ze er zelf
aan moeten beginnen. Ze zeggen dan zelfsnel dat ze het niet kunnen.
Leerkrachten die zelf in een orkest spelen pakken zelf vaak de lessen
wel op.
Suzan
SBL competenties
‘Ik mis de verbinding met de SBL competenties van het landelijk profiel
docent muziek waar conservatoria zich op richten. Voor een
basisschoolleerkracht lijken me de bovenstaande competenties
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onhaalbaar
Christiane
Onhaalbaar

Scholing, ook voor
vakleerkrachten

Leny
Zone van naaste
ontwikkeling
OGO-leerkrachten
Idealistisch
Gebrek aan
competenties

volstrekt onhaalbaar. Voor een muziekvakdocent zou het kunnen’.
‘Voor een groepsleerkracht vind ik de competenties echt te hoog
gegrepen en onhaalbaar. Voor een muziekvakdocent Basisonderwijs zou
het op zich wel kunnen, maar dan neem ik aan dat die leerkracht daar
een gedegen scholing op krijgt, want in het curriculum is te weinig tijd
om dit te behandelen. Daarbij is een concrete invulling van 9 en 10 op
zich nog lastig, want daar is bijzonder weinig literatuur over te vinden.
Wat ik mis, is de nieuwe leerlijn Muziek van SLO (2014)’.
Goed dat “de zone van de naaste ontwikkeling” wordt genoemd. Dan
wordt duidelijk dat die voor elk kind anders is en niet alleen met leeftijd
samenhangt.
‘Wij missen niets en vinden het een compleet, maar ook idealistisch
profiel. Elke leerkracht zou dit willen kunnen maar het ontbreekt in de
praktijk aan competenties bij de leerkrachten’.

Uitspraken over de elfde competentie:
Michel
Algemeen
‘Ik vind dat er hele verschillende dingen inzitten en het is moeilijk om te
zeggen dat je voldoet aan de competentie. Je zou een algemenere
Indicatoren
competentie van kunnen maken met indicatoren eronder. Flexibiliteit
vraag ik me af of dat haalbaar is. Het vertrouwen in het
Hoge verwachtingen
ontwikkelingsvermogen van kinderen zou ik wellicht formuleren als
hoge verwachtingen hebben van kinderen. Je zou ook nog kunnen
zeggen dat je werkt in ontwikkelingsperspectieven, dat je kijkt wat een
kind kan bereiken’.
Suzan
‘Dit is de ‘leven lang leren’ competentie: de docent moet ook zelf in
Reflecteren
staat zijn zichzelf te vernieuwen en op zichzelf te reflecteren. Je noemt
Karaktereigenschapwel een aantal eigenschappen die als karaktereigenschappen geduid
pen
kunnen worden, en daarmee minder ontwikkelbaar en dus niet passend
in een competentieprofiel: betrokkenheid, bevlogenheid, wilskracht,
flexibiliteit…creativiteit…’
Christiane
‘Een competentie is een omschrijving van kennis, vaardigheden of een
attitude. Enthousiasme, bevlogenheid, wilskracht zijn dit geen van
Andere noemer
drieën. Misschien dat je dat beter geen competentie zou kunnen
noemen. Daarbij is het ook geen 11e competentie, want ik tel in die
twee zinnen al 7 competenties, dus dan kom ik op competentie 11 t/m
Keuzes maken
17. Misschien moet je keuzes maken’.
Leny
‘Deze competentie begint met: De leerkracht brengt het vak muziek
vanuit eigen normen, waarden en individuele maatstaven…. Dit
vergroot het risico dat het vak bij een deel van de leerkrachten heel
weinig aandacht krijgt. Immers als muziek voor iemand persoonlijk
weinig betekenis heeft, zal deze geneigd zijn er niet veel mee te doen,
zeker bij een individuele maatstaf. Natuurlijk kunnen die eigen normen
en waarden erbij betrokken worden maar ook niet meer dan dat.
Dan volgt er een opsomming van kwaliteiten waar ik alleen maar mee in
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kan stemmen (vanaf betrokkenheid tot observatievermogen). Dit zijn
goede eigenschappen die enorm belangrijk zijn in het hele onderwijs en
niet specifiek bij muziek’.
OGO-leerkrachten
Training/ scholing

‘Hele mooie 11e competentie, maar niet zomaar haalbaar. Er zou
training/scholing nodig zijn op regelmatige basis’.

Uitspraken over mijn definitie van OGO-muziekonderwijs:
Michel
‘Ik herken hier heel veel in. In principe zal iedere soort muziekonderwijs
Passievol
alleen wel passievol moeten zijn, ook in andere onderwijsvisies, maar ik
zou het wel laten staan. Het woord passievol is eigenlijk net als
betekenisvol. Het zou eigenlijk overal moeten zijn, maar net met een
ander idee erachter’.
Suzan
Kerndoelen
‘De kerndoelen zijn heel plat in opbrengsten geformuleerd. Ze botsen
Culturele competenties
eigenlijk met OGO. Ik zou eerder vanuit de culturele competenties van
C-zicht/Kunstbalie redeneren. Zingen hoeft voor mij niet apart genoemd
Emoties
te worden, want hoort bij muziek maken. Stemmingen zou ik vervangen
door emoties’.
Christiane
‘Het muziekonderwijs is betekenisvol met de nadruk op het produceren
Breed aanbod
van muziek door de kinderen zelf en zingen. Met deze zin ben ik het
oneens. Dat maakt het muziekonderwijs veel te smal. De laatste zin
heeft een aanname in zich, namelijk dat die sociaal-culturele activiteiten
Positiever formuleren
er bij voorbaat niet, of niet goed zouden zijn. Als dit competenties
moeten zijn die breed inzetbaar zijn, dan zou ik dat positiever
formuleren’.
Leny
Passievol
‘Hieronder vind ik het woord passievol. Misschien is dit een
samenvatting van wat eronder competentie 11 staat. Het lijkt me niet
Kerndoelen
specifiek voor OGO. KVB model hoeft niet speciaal genoemd te worden.
Kerndoelen wel. De leerkracht is bemiddelaar tussen leerdoelen en
Leraar als partner
doelen van kinderen. Dus het kind als vertrekpunt klopt niet helemaal.
Zone van naaste
De leraar als partner wel en aansluiten bij “de zone van de naaste
ontwikkeling
ontwikkeling” ook. Over de nadruk op produceren en zingen heb ik het
al gehad evenals de communicatie van stemmingen en metacognitieve
Thema
activiteiten (belangrijk bij het hele leerproces). Deelname aan sociaalAansluiten bij andere
culturele muzikale activiteiten binnen en buiten de school zorgen mede
vakken
voor het betekenisvol zijn.
Aanvulling: Aansluiten bij thema’s en verbonden met andere
vakinhouden!’
OGO-leerkrachten
‘Mee eens, kunnen we ons in vinden. De muziek verbinden aan thema
Thema
activiteiten’.
Uitspraken over de twaalfde competentie met oog op het reproduceren van muziek:
Michel
‘Ook een kind kan de rol van dirigent op zich nemen. Je noemt overal
sociaal-culturele activiteiten, maar dat vind ik niet nodig. Ik kan gewoon
zeggen: ‘De leerkracht is in staat de kinderen te laten ervaren….Die
woorden hoeven er niet per se in bij OGO. Een sociaal culturele
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activiteit kan ook zijn dat je met elkaar naar een concert gaat of een film
bekijkt op het digibord’.
Suzan
reproductie

Christiane
Culturele omgeving
Doel
lesinhoud

‘Ik vind het woord ‘echt orkest’ stigmatiserend en sturend. Want wat is
de definitie van een echt orkest? En waarom hoort volgens jou
reproductie daarbij? Daarmee verlaat je voor een wezenlijk deel het
ontdekkende aspect van muziek maken en kom je terecht in de
directieve, reproducerende traditie waarin de leerling volgt en de
maestro stuurt’.
‘Ja; de culturele omgeving van kinderen moet deel uitmaken van het
onderwijs. Maar hoe komen we dan nu op een orkest? Dat kan toch op
veel meer manieren? Het is in ieder geval geen competentie, maar een
doel, of een lesinhoud. Daarbij lijkt het me prima om kinderen samen te
laten spelen, maar om dat koste wat het kost een orkest te willen laten
zijn en het zo te noemen… ik vind dat niet echt iets onmisbaars, zeker
niet in het licht van OGO’.

Leny
Verschillende rollen
Kwaliteiten
Plezier, groepsgevoel

‘Bij het competentiemodel wordt onder 3 ook al gesproken van een
muzikale leergemeenschap. En bij 9 staat: de leerkracht neemt
verschillende rollen in. Het dirigent zijn past daar dus uitstekend bij, al
zal hierbij onzekerheid over eigen kwaliteiten misschien extra groot zijn.
Maar het plezier en het groepsgevoel enz. kunnen vast en zeker de
doorslag geven om hiermee aan de slag te gaan’.

OGO-leerkrachten

Kennis maken
produceren

‘Niet helemaal mee eens: het vraagt heel veel van de leerkracht.
Vraagtekens bij “onmisbaar”. Er zijn genoeg andere manieren om
kinderen kennis te laten maken met hoe een orkest werkt. Wel
belangrijk om in aanraking te komen met verschillende instrumenten en
kinderen zelf muziek te laten produceren’.
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Bijlage 8: Herziene competenties voor de OGO-leerkracht ten aan zien van het vak muziek
De nieuwe competenties zijn cursief gedrukt.
1. De leerkracht is op de hoogte van kerndoelen, leerlijnen, muzikale handelingen en inhouden
van het vak muziek, KVB-model en stelt het aanbod van muziekonderwijs hierop af in balans
met betekenisvol leren. Hij neemt vrijheid in de manier waarop de doelen bereikt worden en
zorgt voor een breed en divers aanbod.
1. De leerkracht zorgt voor een breed en divers aanbod uit de verschillende domeinen van muziek. De
leerkracht houdt daarbij de kerndoelen en leerlijnen in ogenschouw, maar neemt vrijheid in de manier
waarop de doelen bereikt worden.
2. De leerkracht kent de verschillende fasen van spelontwikkeling, taalontwikkeling, muzikale
ontwikkeling en ontwikkeling van muzieknotatie en brengt de muzikale activiteiten van de
leerlingen op een hoger niveau door aan te sluiten bij de ‘zone van naaste ontwikkeling’.
2. De leerkracht heeft hoge verwachtingen van kinderen, is in staat handelingsgericht te observeren
en de muzikale activiteiten van de leerlingen op een hoger niveau door aan te sluiten bij de ‘zone van
naaste ontwikkeling’.
3. De leerkracht werkt regelmatig en systematisch aan muzikale vorming voor het ontstaan van
een muzikale leergemeenschap in de klas en de ontwikkeling van een muzikaal
klankvoorstellingsvermogen.
3. De leerkracht werkt regelmatig en systematisch aan muzikale vorming voor de ontwikkeling van
een muzikaal klankvoorstellingsvermogen.
4. De leerkracht biedt de leerlingen betekenisvolle muzikale activiteiten als sociaal culturele
activiteiten binnen en buiten school in een rijke leeromgeving. De leerkracht creëert daarbij
samenhang tussen muzikale activiteiten en de andere activiteiten in de klas door middel van
thematisch werken. De leerkracht kent de verschillende fasen van thematiseren en kan hier
passende muzikale activiteiten aan verbinden.
4. De leerkracht biedt de leerlingen betekenisvolle muzikale, sociaal culturele activiteiten binnen en
buiten school in een rijke leeromgeving. De leerkracht creëert daarbij samenhang tussen muzikale
activiteiten en de andere activiteiten in de klas door middel van thematisch werken. De leerkracht
kent de verschillende fasen van thematiseren en kan hier passende muzikale activiteiten aan
verbinden.
5. De leerkracht geeft kinderen eigen inbreng in het thema, geeft ruimte voor creativiteit en
houdt zelf het doel voor ogen, stuurt bij en biedt de kinderen handreikingen.
5. De leerkracht geeft kinderen eigen inbreng in het thema, geeft ruimte voor creativiteit, houdt zelf
de doelstelling voor ogen, stuurt bij en biedt de kinderen handreikingen.
6. De leerkracht mengt functies van taal in de muzieklessen door middel van het bewust maken
van de leerlingen dat zingen de communicatie van stemmingen is, hij leert kinderen
reflecteren op muziek die ze horen of zelf maken en laat kinderen notatiewijzen exploreren
en ontwikkelen.
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6. De leerkracht mengt functies van taal in de muzieklessen door middel van het bewust maken van
de leerlingen dat zingen de communicatie van emoties is, hij leert kinderen reflecteren op muziek die
ze horen of zelf maken en laat kinderen notatiewijzen exploreren en ontwikkelen.
7. De leerkracht geeft ruimte voor oriënteren, experimenteren en zelf ontdekkend leren en
biedt muzikale activiteiten waarin het produceren van muziek door de leerlingen zelf voorop
staat.
7. De leerkracht geeft ruimte voor oriënteren, experimenteren en zelf ontdekkend leren en biedt
muzikale activiteiten waarin het produceren van muziek door de leerlingen zelf voorop staat.
8. De leerkracht biedt tijdens de muzieklessen variërende werkvormen en laat de leerlingen
afwisselend klassikaal, zelfstandig en in groepjes werken.
8. De leerkracht biedt tijdens de muzieklessen variërende werkvormen en laat de leerlingen
afwisselend klassikaal, in groepjes of individueel en al dan niet zelfstandig werken.
9. Tijdens muzikale activiteiten neemt de leerkracht verschillende rollen in door middel van
observeren, meespelen, het aanreiken van ideeën en samen oriënteren van mogelijkheden.
9. Tijdens muzikale activiteiten neemt de leerkracht verschillende rollen in door middel van
handelingsgericht observeren, meespelen, het aanreiken van ideeën en samen oriënteren van
mogelijkheden.
10. De leerkracht laat kinderen een muziekportfolio aanleggen om de groei van kinderen
zichtbaar te maken en om hun muzikale ontwikkeling in beeld te brengen.
10. De leerkracht geeft de leerlingen een beeld van hun muzikale ontwikkeling door muzikale
producten in het portfolio op te nemen.
11. De leerkracht brengt het vak muziek met veel betrokkenheid, enthousiasme, bevlogenheid,
wilskracht, flexibiliteit en creativiteit. De leerkracht heeft vertrouwen in het
ontwikkelingsvermogen van kinderen, kan reflecteren op zichzelf, is zich bewust van zijn
eigen doorgaande ontwikkeling en heeft invoelings- en observatievermogen.
11. De leerkracht kan reflecteren op zichzelf en is zich bewust van zijn eigen doorgaande
ontwikkeling.
Competentie als talent:
11* De leerkracht brengt het vak muziek met passie door middel van:
 Betrokkenheid
 Enthousiasme
 Creativiteit
12. De leerkracht is vanuit sociaal-culturele activiteiten in staat de kinderen te laten ervaren hoe
het is om een ‘orkest’ te zijn, een muzikale leergemeenschap, waarbij de leerkracht de rol
van ‘dirigent’ op zich neemt.
12. De leerkracht zorgt voor een goede balans tussen het reproduceren en produceren van muziek
tijdens de muzieklessen.
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Bijlage 9: Beschrijving muzieklessen in groep 3/4
Uit Artis is een beer ontsnapt
Ik heb de kinderen het lied ‘uit Artis is een beer ontsnapt’ aangeleerd. In het tussenspel was er
ruimte voor ritmebouwstenen die ik met plaatjes op het digibord liet zien. Hiermee hebben we
spelletjes gedaan en klassikaal een ritme uitgevoerd op de muziek. Vervolgens hebben de leerlingen
een klein stukje geleerd mee te spelen op het klokkenspel na opgelost te hebben wat er grafisch op
het bord stond. Na deze grotendeels reproducerende activiteit heb ik een activiteit bedacht die
gericht was op produceren van muziek. De kinderen mochten zelf nieuwe ritmebouwstenen maken
op woorden die bij Albert Heijn te vinden waren. Dit deden zij in heterogene groepjes van twee
kinderen. De leerlingen mochten zelf bedenken op welke wijze ze dit gingen opschrijven. Dit
resulteerde in geschreven woorden, plaatjes en soms ook grafische notatie erbij als extra. De
kinderen mochten hun ritmewoorden oefenen op schoolinstrumenten en vervolgens aan elkaar laten
horen. Ze gaven elkaar tips en tops. Toen we het liedje later herhaalden hebben we aan de hand van
verschillende smileys met emoties op het bord besproken welke emotie bij het lied paste. De
kinderen kwamen met veel meer ideeën dan dat ik zelf van te voren dacht. De lachende smiley vond
ik vanzelfsprekend, maar kinderen noemden ook de bange smiley (de beer was vast bang voor de
politie), de verdrietige smiley (hij miste vast zijn vrienden uit de dierentuin) en de smiley met het
vraagteken (hoe zou het aflopen). De melodie zelf vonden de kinderen allemaal vrolijk. Zo waren we
bezig met de klank en de betekenis.
Geef dat ding eens door
De activiteit begon met het herhalen van het lied over de beer. Daarna vertelde ik het verhaal verder.
De beer uit Artis was met een lege buik wakker geworden uit zijn winterslaap om de hoek bij Albert
Heijn. De kinderen hingen meteen aan mijn lippen bij het verhaal. Hij kwam in het park bij het circus
terecht. Daar heeft hij geprobeerd te balanceren, te jongleren en uiteindelijk ging hij muziek maken
met bekers. De les begint met het imiteren van de leerkracht. Het geluid wat de leerkracht maakt
met de beker (bijvoorbeeld erop tikken) doen de kinderen mee. Na een paar voorbeelden mochten
de kinderen experimenteren wat er allemaal kon. Ik wees kinderen aan die iets mochten voordoen
en dit resulteerde in veel meer ideeën dan dat ik zelf had kunnen denken. Ik leerde ze vervolgens het
lied ‘geef dat ding eens door’. Daarna liet ik een kind een geluid met de beker noemen op ding. Toen
een geluid op door en later een geluid op niet vergissen hoor. De hele klas deed deze geluiden mee
en we varieerden dit nog een paar maal. Tot slot maakten we kleine groepjes en mochten kinderen
zelf een aantal geluiden achter elkaar zetten en samen uitvoeren. Er werden tips en tops gegeven
aan elkaar en in een vervolgactiviteit hebben we de geluiden ook genoteerd. Dit gebeurde met
woorden, tekeningetjes en stippen.
Luisterles dieren
Aan het begin van de dag dat muziek op het bord stond voor de middag vroegen kinderen al hoe het
verhaal verder ging met de beer. Het had de interesse van de kinderen. De vorige twee liedjes
werden herhaald. De beer miste zijn vrienden in de dierentuin en als hij aan ze dacht kreeg hij
muziekjes in zijn hoofd. Op het digibord liet ik plaatjes van dieren zien en ik liet de kinderen
voorspellen hoe de muziekstukjes die bij de dieren hoorden zouden klinken. Aan het begin bleef het
echter even hangen in de geluiden die de dieren maakten, dus ik heb wat tweekeuze vragen gesteld
en kinderen laten kiezen uit hard en zacht, langzaam of snel, enz. Zo kregen ze een idee wat allemaal
kon. Bij het noemen van deze muzikale tegenstellingen heb ik ze het ook eerst even laten ervaren
door heel hard of zacht samen te klappen en heel langzaam of snel te lopen. Bij de kat kwam iemand
al snel op sluipen en een muis pakken en dat was heel goed te horen in de muziek. Bij het luisteren
van de muziek mochten de kinderen het dier wat zij dachten erbij zoeken. Op een werkblad konden
ze streepjes trekken naar het goede dier. Ik gaf ze wel duidelijk de opdracht mee om vooral te
bedenken waarom ze dat dier hadden gekozen en vertelde als je kon vertellen waarom je dat dier
had, het eigenlijk nooit fout had. Wel heb ik uiteindelijk verteld wat de componist had bedoeld, maar
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andere antwoorden werden ook gewaardeerd. Tot slot hebben we op alle dieren bewogen en een
kort spel gedaan. Ik liet kort een stukje horen en de kinderen mochten met hun beweging laten zien
welk dier het was. Omdat er geen instrumenten bij deze les zaten en de kinderen veel moesten
stilzitten, luisteren en vertellen had i verwacht dat ze de les minder leuk zouden vinden, maar het
tegendeel was waar. Ze gaven allemaal aan dat ze de les leuk vonden en wilden het graag nog een
keer doen. De kinderen konden ook heel goed vertellen welke muziek zij het leukst vonden en dat
paste vaak ook weer bij het karakter van het betreffende kind.
Activiteit de glijbaan
Ook nu begon de les met het herhalen van de liedjes. De beer miste zijn vrienden zo erg dat hij toch
maar besloot naar Artis terug te gaan. Midden in de nacht ging hij op pad maar toen hij in de
dierentuin kwam, ging hij niet rechtstreeks naar het berenhok. Hij ging iets doen wat hij altijd al had
willen doen, namelijk eerst naar de speeltuin nu er geen kinderen waren…Ik zong het lied ‘de
glijbaan’ en de kinderen moesten bedenken over welk speeltoestel het ging. Zo waren ze meteen
met de tekst bezig. Een aantal kinderen wisten het na de eerste keer zingen en meer dan de helft na
de tweede keer zingen. Toen legde ik ze een probleem voor: hoe gaan we dit liedje onthouden. Wat
kan daarbij helpen. De kinderen kwamen al snel op tekeningetjes, woorden en bewegingen. Ik
verdeelde de klas in groepjes en hield rekening met wat de leerlingen het liefste wilden. Twee
groepjes gingen bewegen, twee tekenen en twee schrijven. Het resulteerde in leuke resultaten en ik
liep rond om de verschillende groepjes denkstootjes te geven. De twee groepjes die bewegingen
hadden bedacht lieten het aan het einde van de les zien aan de klas. Zelf kwamen ze op het idee om
te kiezen voor telkens één beweging, zodat de hele klas hetzelfde zou kunnen leren. Op mijn vraag
hoe we dat gingen doen kwam al snel het antwoord. We zouden stemmen. We deden meeste
stemmen gelden door handopsteken per regel. Zo werd het een mix van de twee groepjes. Voor de
volgende dag heb ik de verschillende tekeningetjes en woorden ingescand voor op het digibord. We
hebben het besproken en het liedje nog een paar keer gezongen. Toen kenden we het lied goed
genoeg en heb ik grafisch een melodielijn op het bord gezet voor op het klokkenspel. De kinderen
hebben in duo’s besproken wat het zou kunnen zijn. Er waren veel ideeën. Uiteindelijk kwamen we
op een trap naar boven, even je kussentje laten vallen dus een stukje terug, weer omhoog en glijden
van de glijbaan. De kinderen konden dit snel vertalen op het klokkenspel. Ze mochten even zelf
oefenen en aan elkaar laten horen en toen samen. Tot slot speelden we het met de begeleiding mee.
Eerst langzaam en toen steeds sneller: eerst één keer dezelfde letter, toen twee keer achter elkaar,
toen drie en toen vier keer. Het was een succes en kinderen die het moeilijk vonden konden zelf
kiezen hoe vaak ze de toon achter elkaar meespeelden.
Na het thema dieren in de klas hebben we gewerkt aan het thema ‘hoe werkt het’ aan de hand van
de kern van veilig leren lezen. De school had net boomwhackers aangeschaft en ik besloot dit te
integreren in het thema, maar voor dat we dat deden wilde ik ze na de bekers eerst zonder
instrument laten improviseren.
Experimenteren en improviseren met bodysounds
We begonnen met imiteren in de kring. Ik klapte een ritme voor en de kinderen klapten het na. Na
een tijdje deed ik dit met stampen, op de borst slaan, enz. Toen liet ik de kinderen even
experimenteren met geluiden op hun lijf: bodysounds. Ze vonden dit moeilijker dan met de bekers
en een beetje gek. Een verlengstuk maakt het blijkbaar toch makkelijker dan alleen hun lijf. Ik moest
tussendoor nog wat voorbeelden geven en toen kwamen ze los. De rustige kinderen bleven wat
timide. Toen hebben we verschillende geluiden aan elkaar laten horen. In de kring deed ik wat voor
en de kinderen imiteerden. Toen was de volgende aan de beurt en deed iedereen die na. Van te
voren had ik wel een voorbeeld gegeven van wat je kon doen als je het echte niet wist en benadrukt
dat niets fout was. Een paar kinderen hielden het heel oppervlakkig en wist niet wanneer hij aan de
beurt was maar de tweede keer ging het beter. Deze activiteit hebben we veel even een minuutje
tussendoor in de klas herhaald.
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Experimenteren en improviseren met boomwhackers
De klas had één keer met een workshop een paar boomwhackers gezien, maar wist verder niet hoe
het zat. Ik heb de boomwhackers in de kring gelegd en eerst maar eens wat open vragen gesteld.
Wat zijn dit? Wat kun je hiermee? Wat valt je op? Kinderen dachten dat je erop moest blazen, dus
om beurten mochten kinderen iets uitproberen. We hebben ze geteld en gesorteerd op kleur. We
kwamen erachter dat er in de rode kleur 2 maten waren (c1 en c2) en hebben ze op volgorde van
lang naar kort gelegd. Inmiddels wisten we dat je de boomwhackers tegen je hand moest slaan en
iemand heeft ze om beurten laten horen. De kinderen ontdekten dat het van laag naar hoog was. Ze
ontdekten ook dezelfde letters als op de klokkenspellen. Iedereen mocht een buis kiezen en we
hebben geïmiteerd en geïmproviseerd net als in de bodysounds les. Toevallig stonden er twee c’s en
twee g’s naast elkaar en kon ik op internet de grafische notatie van kortjakje laten spelen door zes
kinderen. De kinderen hoorden snel welk liedje het was en ontdekten ook dat er meer liedjes zijn op
deze melodie. Een mooie brug naar een volgende les. De kinderen vonden het heel leuk om te doen
en mochten tot slot andere dingen zoeken om tegenaan te slaan, behalve op elkaar en op het hoofd.
Ook hiermee deden we nog een rondje improviseren in de kring.
Zelf componeren met boomwhackers
Deze les koste nogal wat voorbereiding, want ik wilde de kinderen laten componeren met gekleurde
teldopjes voor de boomwhackers. Ik maakte bekertjes met 4 kleuren: c-d-e-f en g-a-b-c. De groepjes
van 4 mochten 13 dopjes achter elkaar leggen en het daarna gaan oefenen. De eerste keer waren de
kinderen allemaal geneigd om een mooi kleurenpatroon te maken en ze ontdekten dat het
melodietje dan telkens hetzelfde klonk. Eén groepje had al wel meer variatie en was een mooi
voorbeeld voor de volgende ronde. Daarna heb ik ze uitgedaagd om wat meer verschillen te maken
en de kleuren willekeuriger te gebruiken. Het ging de tweede keer beter, maar ik vond deze opdracht
moeilijk met een klas vol. De kinderen konden elkaar slecht horen en gingen dus meer op de kleuren
af dan de klank. Deze activiteit zou ik graag nog eens met de helft van de klas doen. Grappig was het
ook om te zien dat het ineens niet meer zo vanzelfsprekend was dat je van links naar rechts moet
lezen, maar de onderlinge afspraak was blijkbaar duidelijk.
Proefjesmiddag met geluid
Tot slot van de kern heb ik een proefjesmiddag met geluid georganiseerd en kon ik muziek in
samenhang met natuur en techniek geven. Ik had 9 proefjes klaargezet: blazen op flessen, tikken met
een lepel aan een touw met het touwtje in je oor, ballon blazen en laten piepen, een ballon met een
moer erin ronddraaien, in een flesje praten met een flesje tegen je oor, verschillende maten potjes
bij je oor houden, tikken met een lepel tegen glazen met verschillende hoeveelheden water,
wijnglazen met water laten zingen door met je vinger over de rand te gaan en praten tegen een
ballon. De kinderen deden de proefjes in heterogenen groepjes van drie waarin ten minste één
sterke lezer zat die de proefjes duidelijk kon voorlezen. Doordat de kinderen zo goed zelf bezig waren
heb ik constant rond kunnen lopen, vragen kunnen stellen en mee kunnen doen met de proefjes. De
kinderen deden heel veel ontdekkingen, verwonderden zich en genoten van de middag. Aan het
einde van de middag hebben we een klassikaal gesprek hierover gehad. Uiteindelijk zijn we samen
tot de conclusie gekomen dat geluid trilling is en hebben we nog een bevestigend filmpje daarover
gekeken.
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