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Abstract: Deze dissertatie onderzocht de effecten van Rap & Sing Music Therapy 

(Rap&SingMT), een leeftijdsgerichte ondersteuning voor het ontwikkelen van 

zelfregulerende vaardigheden bij adolescenten. In de muziek literatuur en ook uit diverse 

muziek-therapeutische praktijken is een grote verscheidenheid aan benaderingen met 

rappen en zingen bekend, waarbij de gemotiveerde participatie van jongeren en 

veranderingen in hun emotioneel engagement, cognitief functioneren en gevoel van 

eigenwaarde centraal staan. Voor de uitvoering van een Randomized Controlled Trial (RCT) 

betreffend een schoolinterventie voor muziektherapiegroepen, was het nodig het 

Rap&SingMT-protocol op te stellen met een uitwerking van de muziekconcepten, zoals de 

rol van ritme, vocalisatie en verbalisatie, en van de assessments aangaande 

emotieregulering, executieve functies (EF) en slaap-monitoring (rust-activiteit-ritme).  

De Rap&SingMT werd klassikaal aan 5 verschillende groepen adolescenten (leeftijd 8-12) 

aangeboden in de Jenaplan school De Lanteerne, Nijmegen. Deze eerste gerandomiseerde 

gecontroleerde studie (RCT) voor grote schoolklassen toont de kracht van een 

muziektherapeutische interventie in een niet-klinische schoolomgeving. Hierbij werden het 

welzijn van adolescenten verbeterd, en de positieve effecten van Rap&SingMT op 

emotieregulering zichtbaar: een significante afname van de totale probleemscore van SDQ 

(Strength and Difficulty Questionnaire) en DERS (Difficulties in Emotion Regulation Scale) in 

alle tests die door leerkrachten, ouders en deelnemers zijn afgenomen – dit tegen significant 

hogere probleemscores in de controlegroep. Andere resultaten, zoals de effecten van 

Rap&SingMT op slaap (rust-activiteit-ritme) en executieve functies (inhibitie, planning, 

werkgeheugen), laten geen significante verbeteringen zien in vergelijking met de 

controlegroep. Een video-microanalyse van Rap&SingMT interacties tijdens de sessies wees 

op momenten van verhoogde aandacht van adolescenten met verminderde afleidende 

gebaren en bewegingen, vermoedelijk een kortstondige executieve en gelokaliseerde 

verbetering van de controle. De eenvoudige toepassing van Rap&SingMT, gericht op ritme, 

rijm, rap en zang, afgestemd op de emotionele behoeften van adolescenten, kon hun welzijn 

stabiliseren en soms verbeteren, maar meer onderzoek is nodig om dit potentieel verder te 

onderzoeken in het reguliere schoolprogramma. 

 


