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Nederlandse samenvatting 
 
Het Kind als Componist; 
Componeren als Sociaal-Culturele Activiteit in de basisschool 
 
1. Inleiding 
Dit proefschrift beschrijft een onderzoeksproject dat bestaat uit een aantal studies met 
betrekking tot de impact van muziek en muziekeducatie op het functioneren en ontwikkeling 
van basisschoolleerlingen. De studies die in dit proefschrift beschreven staan zijn het 
resultaat van een proces dat in 2006 begon met de conferentie: ‘Harmonie in Gedrag. Over 
de maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek’, welke op De Haagse 
Hogeschool georganiseerd werd vanuit het lectoraat Jeugd en Opvoeding.  
 Een van de uitkomsten van deze conferentie over ‘Harmonie in Gedrag’ was dat 
hoewel in een aantal andere landen studies zijn uitgevoerd naar het sociale en pedagogische 
betekenis van muziek in het primair onderwijs, onderzoek naar het vak muziek in de 
basisschool in Nederland schaars is. 
 Zowel leraren als wetenschappers gaven tijdens de conferentie ‘Harmonie in Gedrag’ 
aan dat wetenschappelijk onderzoek naar muziekeducatie van belang is om bestaande 
praktijken in basisscholen, de vroeg- en voorschoolse educatie, alsmede muziekscholen te 
verbeteren. Een tweede uitkomst van de conferentie was het bewustzijn van het feit dat het 
reproduceren van muziek een dominante activiteit is in het Nederlandse muziekonderwijs. 
Kansen en mogelijkheden voor leerlingen om muziek te produceren (te componeren en/of 
te improviseren) worden beperkt benut in scholen, terwijl onderzoek laat zien dat 
productieve benaderingen van muziekeducatie een hogere impact kan hebben op het eigen 
maken van muzikale kennis en vaardigheden en betrokkenheid in de muziekles dan het 
reproduceren van muziek. 
 Gestimuleerd door de uitkomsten van de conferentie, is het voorliggende 
onderzoeksproject: ‘The Child as Composer; Music Composition as Social-Cultural Activity in 
the Elementary Classroom’ [Het kind als componist; Componeren als Sociaal-Culturele 
Activiteit in de Basisschool] gestart. Met dit onderzoeksproject wil de auteur bijdragen aan 
de kennis met betrekking tot de invloed van muziek en muziekeducatie op het functioneren 
van kinderen in de basisschool, waarbij de nadruk ligt op de invloed van het componeren 
van muziek als activiteit in de basisschool. 
 
In dit proefschrift worden vijf studies gepresenteerd in respectievelijk de hoofdstukken 2 tot 
en met 6. De volgende onderzoeksvragen zijn geadresseerd: “Wat zijn de effecten van 
muziekeducatie op sociale, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling?” “Hoe 
kunnen muzikale activiteiten voor kinderen worden geconceptualiseerd als spelactiviteiten 
die optimale condities voor (muzikale) opbrengsten genereren?” en “Wat zijn de effecten van 
componeren als activiteit in de basisschool op betrokkenheid op muziekeducatie en schoolse 
en muzikale prestaties?” 
 
2. De impact van muziek op het functioneren van kinderen 
Sinds lange tijd suggereren muziekdocenten en onderwijswetenschappers dat muziek in de 
vorm van muziekeducatie, musiceren, of luisteren naar muziek een significante invloed kan 
hebben op schoolprestaties van kinderen en jongeren, aanwezigheidscijfers en gedrag van 
leerlingen, zowel in het primair als secundair onderwijs. Begrijpelijkerwijs wijzen musici en 



muziekdocenten naar dergelijke studies om het belang van muziekonderwijs te 
onderbouwen. Muziek en muziekeducatie zou kinderen slimmer maken en bovendien een 
positieve invloed hebben op sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen, motorische 
ontwikkeling en zelfs hun kansen op succes in de samenleving versterken. Echter, hoe sterk 
de retorische kracht van deze statements en claims in het voordeel van muziek(educatie) 
ook mag zijn, een vraag die beantwoord moet worden is: kunnen deze uitspraken worden 
onderbouwd met evidentie, verkregen door wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd 
volgens de kwaliteitscriteria die daarvoor staan? In ander woorden: “Wat zijn de 
aangetoonde empirische effecten van muziek op sociale, emotionele, cognitieve en 
motorische ontwikkeling van kinderen?” In het tweede hoofdstuk van dit proefschrift is de 
beschikbare wetenschappelijke evidentie voor de effecten van muziek en 
muziekeducatieprogramma’s op het functioneren van kinderen en jongeren in kaart 
gebracht. 
 
Er werden eenentwintig studies gevonden die in de periode 1995-2011 gepubliceerd werden 
in peer-reviewed tijdschriften en voldeden aan geformuleerde inclusiecriteria. Achttien van 
deze studies richtten zich op cognitief functioneren. Op drie artikelen na, rapporteerden alle 
achttien artikelen positieve of gematigd positieve effecten. Alle studies met betrekking tot 
sociaal-emotioneel en motorisch functioneren lieten een positief effect van muziekeducatie 
zien. De auteurs van de reviewstudie in dit proefschrift concludeerden dat muziek en 
muziekeducatie een positieve invloed kan hebben op het functioneren van kinderen. De 
diversiteit tussen de verschillende studies met betrekking tot onderzoeksdesign, maakt 
echter dat een eindoordeel over de robuustheid van deze effecten en de verklaring ervan 
nog ontbreekt. Elke conclusie met betrekking tot robuuste effecten van muziek en 
muziekeducatie op cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling is prematuur. 
Dit betekent niet dat deze effecten niet bestaan. Onderzoekers zijn echter nog niet instaat 
geweest dergelijke effecten op een betrouwbare, valide en duurzame wijze te identificeren. 
Het uitvoeren van (quasi-)experimentele studies die voldoen aan standaards voor 
wetenschappelijk onderzoek zijn noodzakelijk om voorgenoemde effecten aan te tonen. 
Alleen dan kunnen onterecht claims worden weerlegd en de meerwaarde van 
muziekeducatie worden aangetoond. 
 
Om antwoord te kunnen geven op de volgende onderzoeksvraag: “Hoe kunnen 
muziekactiviteiten voor kinderen worden geconceptualiseerd als spelactiviteiten die optimale 
condities voor (muzikaal) leren genereren?”, is voor een brede aanpak gekozen, inclusief 
beschouwende en empirische studies. Voor het empirische deel is een mixed-method 
aanpak gehanteerd. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve data zijn verzameld om de 
hierboven beschreven onderzoeksvraag te beantwoorden. Zowel kwalitatieve (studie 5: 
‘Noa, a 10-year-old composer’) als kwantitatieve data (studie 4: ‘The effects of music 
composition as a classroom activity’, en studie 5: ‘Noa, a 10-year-old composer’) zijn 
geanalyseerd volgens procedures voor kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. 
Data zijn getrianguleerd om het kind als componist te bestuderen. Studies 2 en 3 (hoofdstuk 
3 en 4) zijn beschouwende studies naar muzikaal spel en componeren, om een theoretisch 
framework te construeren voor de empirische studies 4 en 5 in de hoofdstukken 5 en 6. 
 
3. Muzikaal spel. Een perspectief op muziek educatie vanuit de Cultuur-Historische Activiteits 
Theorie voor leren en ontwikkeling.  



Muziekeducatie in het primair onderwijs is traditioneel gezien een manier om jonge 
kinderen te introduceren in hun culturele gemeenschap door het zingen van liedjes en het 
luisteren naar populaire en klassieke muziek. Door de jaren heen hebben zijn ontwikkelingen 
te zien geweest die de ervaringen van kinderen met muziek hebben verbreed door het 
introduceren van muziek en beweging, het stimuleren van het actief luisteren naar muziek, 
het spelen van instrumenten en het lezen van muzieknotatie. Ondanks deze ontwikkelingen, 
is muziekeducatie in Nederland gemiddeld bekeken een schoolse onderneming gebleven 
waarin vooral muziek wordt gereproduceerd. Zonder meer slaagt deze aanpak in het 
openbaren en stimuleren van talent, maar voor de gemiddelde leerlingpopulatie is het 
hedendaagse muziekonderwijs niet heel succesvol in het stimuleren van muzikale 
ontwikkeling meer dan het rijpen ervan en het creëren van incidentele momenten van 
ontwikkeling gebaseerd op experimenteel leren in alledaagse praktijken. 
 
Veel schoolvakken zijn onderworpen aan innovatie door een stap te zetten van een 
reproductieve naar een meer productieve aanpak waarin jonge kinderen actief betrokken 
zijn bij het realiseren van doelen die relevant zijn voor de betreffende disciplines. Hoewel in 
het laatste decennium door muziekdocenten vergelijkbare stappen voorwaarts zijn gemaakt 
in de richting van een productieve betrokkenheid in muziekeducatie zijn er nog steeds 
belangrijke stappen te zetten om het vak muziek in de basisschool te innoveren. Het doel 
van het derde hoofdstuk van dit proefschrift is het aandragen van argumenten voor een 
muziekcurriculum dat gebaseerd is op spel.  
 
Een kort overzicht van de geschiedenis van  spelconcepten laat zien dat er een grote 
diversiteit in ideeën bestaat met betrekking tot de waarde van spel en het gebrek aan een 
duidelijke definitie ervan. Veel leraren en onderzoekers hebben niettemin de notie opgepakt 
van spel als basis voor innovatie van klassenactiviteiten en hebben spel geïmplementeerd als 
context voor betekenisvol leren van kinderen. 
 
Specifiek kijkend naar muziek: muziek wordt van nature beschouwd als spelactiviteit, zoals 
dat ook wordt uitgedrukt in verschillende talen. Mensen spelen muziek, of spelen een 
instrument. Men speelt drums, of kan spelen in een ensemble. Gaat het hier over een 
volledig andere betekenis van het werkwoord ‘spelen’ dan in de verschillende uitingen? Of is 
er een dieper verband met een psychologische activiteit waar dit werkwoord naar verwijst, 
vergelijkbaar met de uitingen met betrekking tot spelactiviteiten waarin (jonge) kinderen 
zichzelf doelloos lijken te vermaken en leren. 
 
Deze studie exploreert de mogelijkheid om een muzikale activiteit op te vatten als spel en 
focust in het bijzonder op de vraag: “Hoe kunnen muzikale activiteiten met kinderen worden 
geconceptualiseerd als speelse activiteiten die optimale condities bewerkstelligen voor 
(muzikale) leeropbrengsten?” Vanuit het perspectief van de Cultuur-Historische Activiteits 
Theorie kan  deze vraag als volgt worden beantwoorden: spel kan worden opgevat als een 
manier om menselijke (culturele) activiteiten uit te voeren. Alle culturele activiteiten kunnen 
worden bewerkstelligd in meer strikte en mechanistische manieren, of op meer vrije en 
speelse manieren. Hetzelfde geldt voor muziekactiviteiten. Muzikaal spel is een 
activiteitsvorm, gedefinieerd door drie parameters van het activiteitsformat: (muzikale en 
technische) regels, vrijheidsgraden en een hoge mate van betrokkenheid. 
 



Traditionele vormen van muziekeducatie die focussen op trainen van strikte, door regels 
gereguleerde, uitvoeringen kunnen in essentie worden gezien als reproductieve vormen van 
muziekeducatie. Aan de andere kant kunnen educatieve activiteiten als productief en speels 
worden beschouwd als ze slagen in het betrekken van leerlingen in muziekactiviteiten die 
relateren aan hun eigen interesses, bouwen op regels die door leerlingen kunnen worden 
erkend en leerlingen de vrijheid geven in het interpreteren van de regels en het vorm waarin 
de activiteit wordt uitgevoerd. Zoals in veel andere schoolvakken kan muziekeducatie de 
stap zetten van een reproductieve naar een meer productieve aanpak. Hoewel er veel 
muziekactiviteiten zijn die zich lenen om op een speelse manier te worden uitgevoerd, 
stellen wij dat in het bijzonder het componeren van muziek het spelformat volgt en 
leerlingen de kans biedt hun eigen muziek te creëren. 
 Componeren kan als speelse activiteit in de basisschool worden aangeboden. 
Kinderen kunnen en willen aan dergelijke activiteiten deelnemen om zich op actieve wijze 
muzikale kennis en vaardigheden eigen te maken terwijl ze hun eigen composities creëren. 
Ze hebben daarbij echter hulp nodig om hun vermogen te verbeteren om deel te nemen aan 
culturele praktijken, zoals het componeren van muziek.  
 
 
4. Componeren in het muziekcurriculum  
In tegenstelling tot andere kunstvakken focust muziekeducatie zoals gezegd voornamelijk op 
het reproduceren van muziek; meer dan op het produceren van eigen muziekstukken. In het 
vierde hoofdstuk zijn verschillende disciplines samengebracht om een muziekeducatieve 
aanpak te ontwikkelen die relevant is voor leraren basisonderwijs en zich concentreert op 
componeren als kernactiviteit. Dit is een beschouwend hoofdstuk waarin de mogelijkheden 
om kinderen als componisten te zien worden geëxploreerd. Daarbij zijn drie vragen 
onderzocht: 1. “Wat wordt verstaan onder componeren?” 2. “In hoeverre is voor 
componeren de beheersing van muzieknotatie en creativiteit noodzakelijk?” en 3. “Wat zijn 
de pedagogische implicaties van componeren als reguliere klassenactiviteit?” 
 
Vanuit een basisaanname binnen de Cultuur-Historische Activiteits Theorie is geconcludeerd 
dat het streven naar creatieve betrokkenheid van leerlingen in culturele praktijken gevonden 
kan worden in de wens van leerlingen deel uit te maken van en te participeren in de wereld 
van volwassenen. Dit is hun drijfveer voor ontwikkeling en leren. Spel biedt, dankzij haar 
essentiële vrijheidsgraden, mensen de mogelijkheid op hun eigen wijze deel te nemen aan 
praktijken. Het spelformat biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid betrokken te zijn 
in fantasierijke situaties en intense ervaringen. Gebaseerd op deze theoretische aannames 
hebben we componeren uitgelegd als speelse culturele praktijk die regels volgt, deelnemers 
vrijheid biedt in het uitvoeren van de praktijk en voor een hoge mate van persoonlijke 
betrokkenheid zorgt. Door op speelse wijze met een expert te participeren in 
componeerpraktijken kunnen novices leren en relevante kennis en vaardigheden vergroten. 
Vanuit dit gezichtspunt beschouwen we het compositieproces als een geplande, overwogen 
realisatie van een creatief proces met een muziekstuk als uitkomst (Campbell & Scott-
Kassner, 2006). Pedagogische implicaties van componeren als speelse schoolactiviteit zijn 
dat de deelnemende en begeleidende expert (leraar)  de kwaliteit van de activiteit als spel 
nooit mag beschadigen. Met andere woorden: de expert zal de karakteristieken van het 
spelformat moeten respecteren: regels, vrijheidsgraden en intense beleving. Het hoofdstuk 
beschrijft een pedagogisch model  dat consistent is met deze op spel gebaseerde aanpak in 



een drie-fasen-model waarbij stap 1 het creëren van een gemeenschappelijke basis is, stap 2 
het creëren van ideeën en het schrijven van de compositie betreft, en stap 3 draait om 
presenteren en publiceren van de door leerlingen gemaakte composities. Een belangrijk deel 
van het proces is de revisiefase die deel uitmaakt van stap 2. In deze fase focust de leraar op 
het doel om leerlingen na te laten denken over hun composities en hen te helpen bij het 
verbeteren ervan. 
 Door dit pedagogische model voor  componeren te hanteren zou iedere leraar 
basisonderwijs instaat moeten zijn om met leerlingen te componeren. Het biedt leraren 
handvatten om leerlingen te motiveren, te stimuleren  en te faciliteren in het werken aan 
uitdagende opdrachten die studenten inzicht geven in muzikale concepten en bijdragen aan 
het ontwikkelen van hun muzikale vaardigheden. Het veronderstelde potentieel van dit 
pedagogische model is dat het bijdraagt aan het verbeteren van betekenisvol muzikaal leren 
in het basisonderwijs. De validiteit van deze claim kan allen worden geverifieerd door verder 
empirisch onderzoek waarin het model wordt geïmplementeerd in het basisonderwijs. 
Dergelijk onderzoek is beschreven is hoofdstuk vijf en zes van dit proefschrift. 
 
5. De effecten van componeren als klassenactiviteit op betrokkenheid in muziekeducatie, 
schoolse en muzikale prestaties: Een quasi-experimentele studie 
Deze studie beoogt bij te dragen aan het begrip van de effecten van muziekeducatie, in het 
bijzonder van componeren als klassenactiviteit voor groep vijf en groep zes van de 
basisschool. Het doel van deze studie is het verzamelen van empirische evidentie met 
betrekking tot de effecten van productieve muziekeducatie op betrokkenheid in de 
muziekles, en zowel muzikale als schoolse prestaties. De hoofdvraag in dit onderzoek is: 
“Wat zijn de effecten van componeren als klassenactiviteit op betrokkenheid in 
muziekeducatie en schoolse en muzikale prestaties?” De auteurs onderzochten specifiek de 
effecten op schoolse en muzikale prestaties van basisschoolleerlingen van een productieve 
vorm van muziekeducatie, vergeleken met een docentgestuurde aanpak voornamelijk 
gebaseerd op het reproduceren van muziek met betrekking tot zingen, spelen van 
instrumenten en muziek & bewegen. Betrokkenheid binnen muziekeducatie betekent dat 
leerlingen kunnen, en gemotiveerd zijn om te participeren in muziekactiviteiten. 
 De interventies (experimentele condities) focuste op een drie-fasen-model voor het 
componeren van muziek, gebaseerd op de Cultureel-Historische Activiteits Theorie voor 
onderwijs en is vergeleken met een docentgestuurde aanpak voornamelijk gebaseerd op het 
reproduceren van muziek (controle conditie). De resultaten van het onderzoek laten na een 
interventie van zes maanden zien dat leerlingen in experimentele groep meer betrokken 
deelnemen aan de muziekles zijn dan leerlingen in de controlegroep. 
 
De resultaten van deze studie laten het volgende zien: Als eerste, de studie laat voor beide 
interventies positieve effecten zien van studentbetrokkenheid, maar grotere effecten in de 
muziekproductie-conditie. Dit bevestigt de hypothese dat muziekproductie zou leiden tot 
een hogere betrokkenheid van leerlingen in de muziekproductie-conditie dan leerlingen in 
de conditie waarin reproductie van muziek centraal staat. Ten tweede: deze studie 
ondersteunt niet de hypothese dat muziekeducatie als zodanig bijdraagt aan het verhogen 
van non-verbale intelligentie. Ook zijn er geen verschillen wat dit betreft gevonden tussen 
studenten in de muziekproductie-conditie versus studenten in de reproductie-conditie. Dit 
verschilt van de bevindingen zoals beschreven door Bastian (2002) waarin significant 
positieve effecten van de invloed van muziek op intelligentie werd beschreven. Ten derde: 



de uitkomsten van deze studie bevestigen de hypothese dat de studenten van de 
experimentele groep beter zouden presteren met betrekking tot schoolse prestaties dan de 
controle groep. De studenten van de experimentele groep presteerden beter met betrekking 
tot enkele schoolse vaardigheden dan hun counterparts in de controlegroep; een dergelijk 
effect werd gevonden voor begrijpend lezen. Het blijft echter onzeker waar dit verschil aan 
kan worden toegeschreven. Een mogelijkheid is dat de experimentele groep uitgebreid 
gebruik heeft gemaakt van vormen van muzieknotatie en meer gefocust was op tekst-
achtige dimensies van hun composities. Een transfer naar begrijpend lezen zou daarbij 
kunnen hebben plaatsgevonden. Ten vierde: hoewel beide groepen voortgang lieten zien 
met betrekking tot zingen werd er geen significant verschil aangetoond tussen beide 
groepen. Dit ondanks het feit dat de controle groep meer heeft gezongen dan de 
experimentele groep, wat kan betekenen dat de relevante variabelen: het uitvoeren van 
melodie en ritme, en expressie en articulatie,  verbeterd kunnen worden door 
muziekactiviteiten waarbij niet gezongen wordt. 
 
Concluderend: deze studie wijst op de meerwaarde van verschillende dimensies van 
componeren als klassenactiviteit, zoals op betrokkenheid en op schoolse prestaties zoals 
begrijpend lezen. Deze studie heeft laten zien dat het componeren van muziek haalbaar en 
bruikbaar is in het primair onderwijs. Leerlingen zijn in staat om muziek te componeren op 
dezelfde wijze als zij liedjes zingen, instrumenten spelen en dansen uitvoeren. 
Geconcludeerd wordt dat productieve muziekeducatie klaarblijkelijk meer betrokkenheid 
genereerd dan reproductieve vormen van muziekeducatie. Echter, productieve 
muziekeducatie vereist andere pedagogische, didactische, organisatorische en reflectieve 
vaardigheden van leraren dan reproductieve vormen van muziekeducatie. Bijvoorbeeld: het 
gebruik van vormen van coöperatief leren en gedifferentieerde instructie, wat 
consequenties heeft voor het opleiden van leraren basisonderwijs en muziekdocenten. 

De waarde van deze bevindingen zijn gestaafd aan wetenschappelijke normen 
(Slavin, 2008) met betrekking tot: (1) gerandomiseerd toewijzing: klassen werden willekeurig 
toegewezen aan de experimentele en de controlegroep; (2) sample size: 131 studenten 
namen deel aan dit onderzoek; en (3) de duur: de studie duurde 10 maanden. 
 Deze studie heeft echter ook een aantal beperkingen. Allereerst heeft randomisatie 
alleen klassenniveau plaatsgevonden en niet op het niveau van studenten of school. In de 
tweede plaats: dezelfde leraar voerde beide interventies uit. Een mogelijke neiging naar de 
ene of de andere aanpak kan niet worden uitgesloten. In de derde plaats kan ook niet 
worden uitgesloten dat verschillen tussen condities te maken had met factoren anders dan 
de aan- of afwezigheid van componeeractiviteiten. Componeren kan bijvoorbeeld andere 
vormen van interactie tussen leraar en leerlingen vereisen. Bijvoorbeeld, bij het componeren 
van muziek activiteiten krijgen de leerlingen meer individuele feedback en feedback in kleine 
groepen dan in muziekweergave activiteiten waarbij de klas is gericht als een geheel. 

Ondanks de beperkingen van deze studie zijn de bevindingen met betrekking tot 
betrokkenheid en academische vaardigheden, zoals begrijpend lezen vaardigheden als 
gevolg van de muziekeducatie waarbij componeren centraal staat  intrigerend genoeg om 
verder onderzoek te verrichten en de inhoud van het muziekonderwijs te heroverwegen. 
 
6. Noa, een 10-jarige componist: Een case study 
De studie ‘Noa, een 10-jarige componist’ heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kennis 
over componeren als betekenisvolle activiteit voor leerlingen in het basisonderwijs. Hoewel 



er een uitgebreide hoeveelheid literatuur over componeren beschikbaar is, is het 
componeren van muziek als reguliere muziekactiviteit zelden te zien in basisscholen. De 
effecten van componeren waarbij extra aandacht wordt besteed aan het reviseren  van 
composities, op betrokkenheid in het muziekonderwijs en muzikale prestatie in een single 
subject situatie werden bestudeerd met behulp van een drie-stappen-model voor muziek 
samenstelling op basis van de Culturele-Historische Activiteits Theorie. Kortom: dit 
hoofdstuk laat zien dat het componeren van muziek, zelfs als het een steeds complexer 
activiteit wordt, een activiteit is die realiseerbaar is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Compositie georganiseerd volgens het spelformat biedt kinderen de kans om actief muziek 
te produceren in plaats van muziek te reproduceren. 

Ondanks het feit dat het componeren steeds meer eisen stelde toonde Noa een hoge 
mate van betrokkenheid op het componeren. In het compositieproces toonde zij een 
toename van muzikale vaardigheden en kennis. Dit maakte Noa trots op haar eigen werk. Ze 
was zeer gemotiveerd en articuleerde de wens om de  daarop volgende week weer te 
komen om een nieuw muziekstuk te componeren. Voor haar docent was het een uitdaging 
Noa die ondersteuning te bieden om  een zo groot mogelijke progressie te boeken.  

In de vergelijken van de uitkomsten van deze single-subject case study met de 
resultaten van de vergelijkende studie (Hogenes, Van Oers, Diekstra & Sklad, 2015), waarin 
het componeren van muziek in klassensituaties werd onderzocht, werden opmerkelijke 
verschillen gevonden. Hetzelfde drie-stappen-model werd in beide studies gebruikt. Hoewel 
de composities in de klassensituatie muzikaal interessant waren, waren Noa’s composities 
veel complexer en rijker met betrekking tot muzikale ideeën, structuur en notatie. Het was 
moeilijker om composities te reviseren een klassensituatie, terwijl in een één-op-één situatie 
de docent in staat was impulsen te geven aan het proces. Dit leidde tot significante 
verbetering van de composities. In een klassensituatie zou het bijvoorbeeld heel moeilijk zijn 
om een compositie zoals Noa's Vocalise (compositie 6) te maken. Niet alleen werd het 
lesplan sterk beïnvloed door Noa in haar rol als componist; voor het componeren van de 
laatste paar maten van de pentatonische Vocalise had Noa veel feedback nodig om haar 
compositie te voltooien. Het zou onmogelijk zijn geweest om dezelfde hoeveelheid tijd en 
aandacht aan individuen of kleine groepen kinderen te geven in een klassensituatie. 

Componeren kan worden gezien als een activiteit die plaatsvindt als een 
gezamenlijke activiteit. Noa leerde van haar docent, maar bracht ook ervaringen en (huidige) 
kennis naar de componeersessies. De docent was een meerwetende partner in het 
onderwijs-/ leerproces. Hij heeft echter ook van Noa geleerd, bijvoorbeeld hoe hij het 
revisieproces kon ondersteunen en heeft bovendien zijn lesplannen aangepast, gebaseerd 
op de creativiteit die Noa tijdens de sessies toonde. 

Op basis van deze waarnemingen, wordt geconcludeerd dat het componeren van 
muziek kan worden uitgebreid in de basisschoolleeftijd, mits onder de juiste begeleiding. De 
single-subject studie toonde aan dat complexe compositieactiviteiten waarbij het de leerling 
is toegestaan om persoonlijke belangstelling te volgen en actiegerichte begeleiding 
ontvangt, leidt tot intense betrokkenheid op het muziekonderwijs en de hoge muzikale 
prestaties (in termen van muzikale producten en vaardigheden). In dit proces heeft Noa 
laten zien dat ze van een echte (10 jaar oud) componist is. 

Uit deze case study kan tevens geconcludeerd worden dat het uitvoeren van 
compositieactiviteiten als een reguliere klassenactiviteit realiseerbaar is. Componeren is een 
activiteit die toegankelijk is voor basisschoolleerlingen. De gebruikte componeermodel biedt 
groepsleerkrachten mogelijkheden om het componeren van muziek te begeleiden in 



basisscholen. Echter, om alle kinderen de hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben wordt 
het werken in kleine groepen wordt geadviseerd. 
 
7. Het kind als componist 
De resultaten van dit proefschrift hebben een aantal belangrijke implicaties voor het 
muziekonderwijs in basisscholen, de pabo en de opleiding Docent Muziek. Muziek als een 
schoolvak is in de afgelopen decennia helaas gemarginaliseerd. Echter, de "Impuls 
Muziekonderwijs", een (financiële) impuls van het ministerie van onderwijs om duurzame 
verankering van het vak muziek in het basisonderwijs te bewerkstelligen door het 
bevorderen van de professionele ontwikkeling van docenten, structureel onderwijsmuziek 
tijdens schooluren uur en het vormen van verbindingen tussen de binnen- en buitenschoolse 
muziekeducatie, biedt nieuwe mogelijkheden om muziek en muziekonderwijs terug te 
brengen naar alle basisscholen in Nederland. 
 
Dit proefschrift toont aan dat muziekonderwijs, georganiseerd volgens een activiteitsformat 
van het spel leidt tot een toenemende mate van betrokkenheid van kinderen binnen de 
muziekactiviteiten in basisscholen. Het biedt een pedagogisch model in overeenstemming 
met deze op spel gebaseerde aanpak als een drie-stappen-model, waarbij stap 1 het creëren 
van een gemeenschappelijke basis is, stap 2 het creëren van ideeën en het schrijven van de 
compositie betreft, en stap 3 draait om presenteren en publiceren van de door leerlingen 
gemaakte composities. 

Met behulp van het ontwikkelde componeermodel zou elke leraar instaat kunnen zijn 
met leerlingen muziek te componeren. Het biedt leraren basisonderwijs tools om te 
motiveren, stimuleren en leerlingen te faciliteren in het werken aan uitdagende 
compositieopdrachten, waarbij leerlingen inzichten in de muzikale concepten verwerven en 
muzikale vaardigheden ontwikkelen. Het veronderstelde potentieel van dit pedagogische 
model is dat het betekenisvol muzikaal leren van leerlingen in de basisschool kan vergroten.
  

Om (nieuwe) leraren competenties te laten verwerven die nodig zijn om 
muziekonderwijs op een productieve manier te verzorgen, dat wil zeggen dat ze  in staat zijn 
om muziek te componeren en te improviseren, moeten deze activiteiten deel uitmaken van 
het kern-curriculum van de pabo en de opleiding Docent Muziek. De pabo’s en conservatoria 
spelen een belangrijke rol bij de hervorming van het muziekonderwijs. Als onderzoekers en 
leraren samenwerken aan de verbetering van het muziekonderwijs kan muziek weer een 
stevige duurzame basis op basisscholen krijgen. 
 
 


