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Voorwoord 

 

Hoewel we het niet altijd lijken te beseffen, krijgt muziek als vanzelfsprekend een 

promimente plek in ons leven. We ergeren ons masaal aan ‘Het Koningslied’, we 

zingen voor onze kinderen als ze klein zijn om ze in slaap te sussen of we huilen bij 

het afscheid nemen van geliefden terwijl we naar hun favoriete muziek luisteren. 

Muziek vergezelt ons niet alleen op de bijzondere momenten het leven, maar is elke 

dag om ons heen en maakt het leven kleurrijker. 

Op veel basisscholen in Nederland is muziek helemaal niet meer een 

vanzelfsprekend onderdeel van het curriculum. Dat hier iets aan moet gebeuren, lijkt 

ook de politiek ondertussen te beseffen maar hoe is niet eenduidig. Als we telkens 

een dubbeltje hadden gekregen voor de keren dat mensen ons vertelden dat ze 

graag een muziekinstrument zouden kunnen bespelen, maar daar vroeger nou 

eenmaal niet mee in aanraking kwamen, zouden we nu vermogend zijn. Wat zou het 

mooi zijn als ieder kind in dit land als vanzelfsprekend de kans kreeg om wel of niet 

te kiezen voor het bespelen van een instrument. Of na een gevarieerd aanbod van 

muziek, de mogelijkheid kreeg om te kunnen bepalen wat ze de rest van hun leven 

zouden blijven luisteren. Wat ons betreft ligt de sleutel tot het verwezenlijken van die 

die kans in de professionalisering van groepsleerkrachten m.b.t. het geven van 

muziekles. Vandaar dat wij 1,5 jaar geleden begonnen met dit onderzoek, waar we 

niet alleen met veel plezier aan hebben gewerkt, maar ook elke dag van leerden. 

Wij willen alle leerkrachten, muziekdocenten en muzikanten die meegewerkt 

hebben aan dit onderzoek van harte bedanken voor hun bereidheid om mee te doen. 

Wij kwamen met moeilijke vragen, stormden met camera’ s de klassen binnen en 

gaven jullie uitdagende opdrachten en dat mocht allemaal maar. Ook bedanken we 

de projectleiders en artistiekleiders van de MIK projecten ‘Muziek Route’, ‘Muziek 

maakt School! en Zing Zo!, voor een plezierige samenwerking en jullie kritische 

vragen die ons onderzoek sterker maakten. Marja van Tienhoven, bedankt voor de 

structuur je aanbracht in tijden van chaos en Wendy van Houten, bedankt voor het 

hercoderen van de data als tweede beoordelaar. 

Ten slotte dank aan het Fonds voor Culltuurparticipatie, het Amsterdamse 

Fonds voor de Kunsten, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Muziekschool 

Amsterdam, FluXus en het Utrechts Centrum voor de Kunsten voor het mogelijk 

maken van dit mooie onderzoek.  
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Samenvatting 

 

Ondanks jarenlange intensieve inspanningen om het muziekonderwijs op 

Nederlandse basisscholen op een goed niveau te brengen en te houden, is er nog 

steeds ruimte voor verbetering. Een van de manieren om leerlingen in contact te 

brengen met muziek(beoefening), is de start van (vaak extern gefinancierde) 

muziekprojecten in basisschoolklassen onder begeleiding van muziekdocenten of 

muzikanten. Groepsleerkrachten nemen daaraan soms actief, maar in de meeste 

gevallen minder actief deel. Dit terwijl de muziekles een uitermate geschikte setting 

lijkt voor de leerkracht om zich ‘on the job’ te professionaliseren op het gebied van 

muziekles geven. Op basis van de theorie van observationeel leren, mogen we 

echter vermoeden dat de complexiteit van de muziekactiviteiten te groot is om dat via 

onbegeleide observatie en zonder interactie eigen te maken.  

 Dit onderzoek beoogde meer inzicht te krijgen in de professionalisering van 

basisschoolleerkrachten op het gebied van muziekonderwijs door de condities te 

bestuderen waaronder leerkrachten in hun deelname aan muziekprojecten (onder 

leiding van muziekdocenten of muzikanten) bepaalde kennis en vaardigheden 

opdeden die hun eigen muzieklessen uiteindelijk konden verbeteren. Het onderzoek 

betrof een multipele case studie naar de ‘Muziek in Ieder Kind’ projecten: Muziek 

Route, Muziek maakt School! en Zing Zo! In totaal deden er 11 leerkrachten, 6 

muziekdocenten en 2 muzikanten mee en onderzochten we de volgende vraag: 

 

Hoe verlopen interacties tussen de muziekdocent en de leerkracht binnen de 

onderzochte muziekeducatieve projecten voor het basisonderwijs en hoe kunnen die 

geactiveerd en benut worden? 

 

In het onderzoek is nagegaan of hoe de interacties tussen leerkracht en 

muziekdocent in genoemde projecten vorm krijgen en of door middel van gerichte 

interventies zoals een instructie voor muziekdocenten en het faciliteren van actief en 

authentiek leren van leerkrachten, tijdens zulke projecten verbeteringen aan te 

brengen waren in het rendement van de projecten voor de leerkrachten. Het 

onderzoek was kwalitatief van aard waarbij onder andere de activiteiten in de klas 

werden geobserveerd door de onderzoeker, gecodeerd (met een vooraf opgestelde 

muziekvakinhoudelijk gefundeerde codeersleutel), en via Atlas.ti systematisch 

geanalyseerd, op zoek naar herhalende samenhangen (“patronen”) in de data. 
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 In fase I van het onderzoek werden onder andere twee patronen gevonden 

waarbij opvallende verschillen in de mate, vorm, inhoud en richting van interactie en 

betrokkenheid van de leerkracht tijdens de muziekles tussen de projecten naar voren 

kwam. Wanneer leerkrachten in hoge mate gemotiveerd waren om van een 

muziekdocent te leren die op zijn beurt rekening hield met de aanwezigheid van de 

leerkracht en vervolgens ook in staat was om voor hem of haar leerdoelen te 

formuleren, vond muziekinhoudelijke interactie tijdens de muziekles plaats. Tijdens 

het lesgeven namen leerkrachten en muziekdocenten verder weinig ruimte om te 

communiceren over het verdelen van praktische zaken of het afstemmen van 

pedagogisch handelen, dit ging spontaan en zonder veel interactie. De gedachte was 

dat dit soort zaken niet tijdens, maar na de les besproken zouden moeten worden. 

Dat gebeurde echter nauwelijks omdat hier weinig tijd voor bleek te zijn.  

Vervolgens zijn, door het invoeren van gerichte interventies in fase II van het 

onderzoek, drie patronen gevonden. Het eerste patroon beschreef dat doelgerichte 

activering van interactie, samenhing met actief en authentiek leren bij de betrokken 

leerkrachten en daarbij passende muziekinhoudelijke interactie tijdens de les, veelal 

geïnitieerd door de muziekdocent. Ongeacht de aard van het project, zagen we bij 

alle leerkrachten en muziekdocenten muziekinhoudelijke interactie die leidde tot 

verschillend soortige gerapporteerde leerwinsten. De leerkrachten hanteerden 

instrumentele leerdoelen met daarbij passende leerwinsten en interactievormen. Het 

ging er blijkbaar vooral om dat leerkrachten wisten hoe ze bepaalde muzikale 

handelingen uit moesten voeren en veel minder wat de achterliggende redenen van 

die handelingen waren. Ondanks de korte duur van de interventies vond bij zowel 

leerkrachten als muziekdocenten een bewustzijnsverandering plaats waardoor 

leerkrachten blijvend actiever participeerden binnen de muzieklessen. 

 Ter afsluiting van de rapportage bediscussieren we of instrumentele 

leerhouding van leerkrachten wel wenselijk is en of de zanglessen geschikter zijn 

voor professionalisering dan de instrumentlessen. Voorts geven we aanbevelingen 

voor de inrichting van muziekeducatieve projecten in de toekomst. Deze 

aanbevelingen gaan vooral over het actief betrekken van de leerkracht bij de 

muziekles en de meer onderzoekende leerhouding die leerkrachten zouden moeten 

aannemen met de daarbij passende interactievorm en inhoud.  
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1. Inleiding en achtergrond van het onderzoek 

 

1.1 De toekomst van muziekonderwijs op school 

Op 7 november 2012 sprak Gareth Mills op de toekomstmanifestatie Muziek Telt! 

van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), over de vaardigheden van kinderen uit 

de 21ste eeuw. Mills is in London als onderwijsadviseur werkzaam en betrokken bij tal 

van innovatieve onderwijsprojecten voor de Britse overheid. Hij vroeg de zaal welke 

eigenschappen kinderen uit de 21ste eeuw volgens het publiek zouden moeten 

bezitten. Creatieve, innovatieve, communicatieve, nieuwsgierige en zelfstandige 

eigenschappen werden onder andere genoemd. Volgens Mills eigenschappen die 

niet alleen het publiek in de zaal, maar ook het bedrijfsleven van deze toekomstige 

burgers verwacht. De manier waarop het grootste gedeelte van het Nederlandse 

basisonderwijs ingevuld wordt, met klassikale lessen van 50 minuten en weinig 

mogelijkheden tot actief leren, is volgens Mills echter niet toereikend om deze 

eigenschappen te ontwikkelen en daar heeft Mills een punt.  

Binnen het Nederlandse basisonderwijs staat met name het ontwikkelen van 

taal- en rekenvaardigheid van jonge kinderen alweer geruime tijd hoog op de 

onderwijsagenda (Helms-Lorenz & de Jong-Heeringa, 2006). Het lijken haast de 

belangrijkste vaardigheden voor de toekomstige burgers en laten we wel wezen, 

kinderen kunnen in de toekomst ook niet zonder deze vaardigheden. Geletterdheid is 

immers een belangrijk aspect van onze cultuur en heeft daarnaast een grote 

economische waarde (van Oers, 2005). De extra tijd die leerkrachten moeten steken 

in het ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden gaat echter vaak ten koste van de 

tijd die ze gebruiken om bij leerlingen creatief denken in diverse domeinen te 

ontwikkelen en in het bijzonder het kunst- en cultuuronderwijs.  

Zowel het ministerie van OC&W als muziekdocenten, directeuren van 

muziekscholen, docenten op conservatoria, signaleren dat het muziekonderwijs op 

Nederlandse basisscholen in kwaliteit en kwantiteit in de laatste decennia gedaald is 

(van Weerden & Veldhuijzen, 2000). We weten dat er ook leerkrachten zijn die 

helemaal geen aandacht meer aan muzikale ontwikkeling van leerlingen besteden 

(Visée, 2011). Dit terwijl een vak als muziek een geschikt middel lijkt om mede bij te 

dragen aan ontwikkeling van de door Mills geopperde 21st century skills bij kinderen. 

Denk aan het samenspelen waarmee je leert om naar elkaar te luisteren en met 

elkaar moet werken, of het improviseren waarbij veel van de creativiteit van 

leerlingen gevraagd wordt. Overigens lijken de ideeën van Mills nieuw maar 
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schreven vele denkers al eerder over de manier waarop kunstzinnig onderwijs een 

bijdrage kon leveren aan de vorming van de veelzijdige mens (Eisner, 2002; 

Gardner, 1983; van Oers, 2005; Vygotsky, 1997). Muziek verdient volgens velen een 

plek binnen het onderwijs en de vraag is daarom niet waarom, maar hoe we 

gestructureerd muziekonderwijs op scholen kunnen realiseren. 

Naast een gebrek aan tijd zijn er tal van redenen dat muziek zo’n marginale 

plek binnen het basisonderwijs heeft gekregen. In meerdere onderzoeken wordt de 

link gelegd tussen en tekort aan vertrouwen in eigen muzikale kennis en 

vaardigheden van leerkrachten en de terughoudendheid om muziekles te geven die 

daaruit voortvloeit (Hoorn & Hagenaars, 2012, Sheddon & Biascutti, 2008, Mills, 

1989). Willen scholen iets aan de kwaliteit van het muziekonderwijs doen, dan kan 

hulp ingeschakeld worden. Scholen kunnen voor verschillende soorten externe hulp 

kiezen: een muziekdocent of muzikant inhuren, nascholing inzetten om leerkrachten 

te ontwikkelen op het gebied van muziekonderwijs, of een combinatie van beide. Met 

muziekdocent doelen we in het vervolg overigens op iemand met een afgeronde 

opleiding vakdocentmuziek/schoolmuziek aan een Conservatorium. De muzikant is 

iemand die als instrumentalist aan het Conservatorium gestudeerd heeft en 

vervolgens zijn of haar lesbevoegdheid heeft gehaald. 

Een groot aantal muziekprojecten voor basisonderwijs wordt gesubsidieerd 

door het FCP in het kader van het stimuleringsprogramma Muziek in Ieder Kind! 

(voortaan MIK). Deze projecten richten zich voornamelijk op algemene muzikale 

vorming en instrument- en zangonderwijs (Jans, van den Wijngaart, de Schilt-Mol, 

Tuinder, & Balogh, 2012). Eens per week staat er een muziekdocent of muzikant 

voor de klas om zang- en instrumentenles te geven. De leerkracht kan meedoen met 

de muziekles maar krijgt in veel gevallen geen extra scholing of begeleiding (Jans, 

van den Wijngaart, de Schilt-Mol, Tuinder, & Balogh, 2012). Scholen die 

gebruikmaken van gesubsidieerde muziekprojecten omdat de leerkrachten om 

verscheidene redenen zelf geen muziekles geven, bieden dan tijdelijk gestructureerd 

muziekonderwijs. Echter, in veel gevallen zullen deze scholen aan het einde van die 

projecten achterblijven met leerkrachten die nog steeds weinig tijd, vertrouwen, of 

kennis en kunde hebben om muziekles te geven. 

Een enkel project focust zich op de ontwikkeling van meer algemene 

muzikale kennis vaardigheden bij kinderen en legt een grotere rol weg voor de 

leerkracht dan die van ondersteuner. Een dergelijk project is ook meer gericht op het 

aanbieden van structureel muziekonderwijs, ook als de subsidiekraan dichtgedraaid 

wordt. In onze optiek zouden muziekeducatieve projecten serieuzer bezig moeten 

zijn met de professionalisering van leerkrachten. De groepsleerkracht moet een meer 
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substantiële rol gaan vervullen binnen het muziekonderwijs op school om het 

muziekonderwijs te waarborgen. Doordat een groot aantal scholen er op dit moment 

voor kiest om gebruik te maken van externe hulp, groeit het vermoeden dat 

leerkrachten zelf toch over onvoldoende muzikale kennis en vaardigheden 

beschikken om muziekles te geven. Of dat nou komt doordat PABO’s tekortschieten 

bij het opleiden van de leerkrachten op het gebied van muziek, of omdat op de 

PABO opgedane kennis en vaardigheden simpelweg te lang in de koelkast hebben 

gestaan, is de vraag. Natuurlijk zou in het eerste geval de oplossing bij het 

herinrichten van muziekonderwijs op de PABO’s liggen. Feit is wel dat er in 2010  

zo’n 140.0001 leerkrachten in het basisonderwijs voor de klas stonden en dat deze 

leerkrachten zich hoe dan ook zouden moeten professionaliseren op het gebied van 

muziekonderwijs. 

 Het professionaliseren van leerkrachten op het gebied van kunstonderwijs 

kan op verschillende wijzen, de een effectiever en vindingrijker dan de ander. 

Leerkrachten kunnen korte cursussen volgen of masteropleidingen doen aan 

hogescholen. Niet alleen zijn die cursussen en opleidingen weinig populair (Meewis 

& Ros, 2012), de effectiviteit van korte nascholingscursussen in het algemeen valt 

ook te betwijfelen (Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 2010). Gemeentes kunnen met 

convenanten die zij met basisschoolen afsluiten, proberen om het muziekonderwijs 

nieuw leven in de blazen zoals dat op dit moment in Amsterdam gebeurt. Daarmee 

lossen we echter niet veel op als het gaat om ontbrekende muzikale kennis en 

vaardigheden van leerkrachten. Wetende dat op een aantal scholen in Zaandam, 

Amsterdam en Utrecht de muziekdocent op projectbasis één keer per week, of één 

keer per twee weken in de klas komt, is het van belang om te onderzoeken of en hoe 

dergelijke projecten een bijdrage leveren aan een duurzame verbetering van het 

muziekonderwijs op de betreffende scholen. In het hiernavolgende wordt onderzoek 

gerapporteerd waarin we hebben geprobeerd meer zicht te krijgen op de processen 

die een rol spelen bij de verbetering van het muziekonderwijs via de inzet van 

speciale muziekprojecten op basisscholen. Maar in het bijzonder hebben we daarbij 

de vraag centraal gesteld hoe de interactie verloopt tussen de leerkracht en de 

muziekdocent in de veronderstelling dat de interactie bijdraagt aan de 

professionalisering van de leerkracht. 

Men mag aannemen dat de muziekdocent wat muzikale kennis en 

vaardigheden betreft voorloopt op de leerkracht. De muziekles zou daarom bij uitstek 

een plek zijn voor de leerkracht om van de muziekdocent te leren zonder daarbij de 

                                                
1  Bron: CAOP rapport Werkgelegenheid in het onderwijs. Bezocht op 15 november 2012 via: 
http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/cijfers-en-trends/2010/factsheet-werkgelegenheid-in-het-onderwijs/ 
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leerlingen tekort te doen. De ervaring  leert echter dat de interactie tussen leerkracht 

en muziekdocent in veel gevallen uitblijft en de leerkracht weinig bezig is met zijn 

eigen professionalisering tijdens de muziekles omdat de leerkracht een meer 

ondersteunende rol aanneemt (Jans, van den Wijngaart, van Schilt-Mol, Tuinder & 

Balogh, 2012, Visée, 2011). Dit is echter niet de rol die de projectleiders van veel 

projecten voor de leerkracht hadden weggelegd. 

  

1.2 Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek richt zich op de interactie en informatie-uitwisseling tussen de 

muziekdocent en de groepsleerkracht, probeert dit in kaart te brengen en vervolgens 

te onderzoeken onder welke condities de interactie en informatie-uitwisseling te 

verbeteren zijn. Met interactie doelen we op de non-verbale, maar vooral de verbale 

gedragingen tussen leerkracht en muziekdocent of muzikant. De informatie-

uitwisseling beschrijven we als momenten voor of na de muziekles waarin de 

muziekdocent/muzikant en leerkracht met elkaar spreken. De eventueel opgedane 

leerwinsten van de leerkrachten worden in het tweede deel van het onderzoek nader 

bekeken. Met leerwinsten doelen we op hetgeen leerkrachten zelf rapporteren als 

opgedane muzikale kennis en vaardigheden.  Het eerste deel van het onderzoek is 

beschrijvend van aard, het tweede deel construerend-evaluatief. Bij het onderzoek 

zijn drie muziekeducatieve projecten voor het basisonderwijs betrokken die alle 

gefinancierd zijn door het FCP. Deze projecten zijn: Muziek maakt School! uit 

Zaandam, Zing Zo! uit Amsterdam en MuziekRoute uit Utrecht. Uiteindelijk is het 

doel van dit onderzoek om meer inzicht te krijgen in het ondersteunen/opzetten van 

professionalisering van basisschoolleerkrachten binnen het muziekonderwijs.  

 

De centrale onderzoeksvraag voor het project is: 

Hoe verlopen interacties tussen de muziekdocent en de leerkracht binnen de 

onderzochte muziekeducatieve projecten voor het basisonderwijs en hoe kunnen die 

geactiveerd en benut worden? 

 

Doel is om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden door de volgende vragen 

te onderzoeken: 

1. Hoe geven de betrokken projecten vorm aan de professionalisering van 

leerkrachten en creëren ze mogelijkheden voor interactie en informatie-

uitwisseling tussen muziekdocent en leerkracht?  
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2. Wat is de beginsituatie van de betrokkenen (leerkracht en 

muziekdocent/muzikant) met betrekking tot onder andere de relevante 

kennis, vaardigheden, self-efficacy, motivatie en verwachtingen? 

3. Hoe vindt de wederzijdse informatie-uitwisseling plaats tussen leerkracht en 

muziekdocent? 

4. Hoe manifesteert de interactie tussen de muziekdocent en de leerkracht zich 

binnen de onderzochte projecten? Zijn er verschillen in de mate, de inhoud, 

de vorm of het initiatief van de interactie binnen de bepaalde projecten? 

5. Waarop letten de leerkracht en muziekdocent tijdens de muziekles welke 

leerwinsten rapporteren zij? 

6. Wat is het effect van doelgerichte activering van interacties tussen 

groepsleerkracht en muziekdocent op de gerapporteerde leeropbrengsten en 

motivatie bij leerkrachten? 

 

We verwachten dat de informatie uit de deelvragen de mogelijkheid geeft om een of 

meerdere patronen te identificeren, die samenhang beschrijven tussen relevante 

variabelen en condities. Met die informatie kunnen toekomstige implementaties van 

projecten efficiënter gestuurd worden, met name de onderdelen die 

professionalisering van leerkrachten beogen.   

Het antwoord op vraag 1 komt voort uit een analyse van de doelstellingen en 

werkwijzen van de afzonderlijk deelnemende projecten en interviews met 

projectleiders. Het antwoord op vraag 2 zal worden verkregen op basis van 

interviews met betrokkenen. De vragen 3 t/m 6 worden onderzocht door middel van 

interviews van muziekdocenten en leerkrachten, observaties van muzieklessen, 

Stimulated Recall  Interviews en Learner Reports (de Groot, 1986).  

 

1.3 Leeswijzer 

Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit een aantal case-studies verspreid over twee 

onderzoeksfasen. Voordat we dieper ingaan op de methodiek, de analyses en 

resultaten, komen eerst de drie muziekprojecten aan bod waarna een overzicht 

gegeven wordt van de relevante literatuur over onderwerpen als leren en 

professionaliseren in hoofdstuk 2. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de methodiek van 

het eerste deel van het onderzoek aan de orde, een meer beschrijvend onderzoek 

waar het tweede, evaluatieve deel, uit voortvloeit. In hoofdstuk 4 beschrijven we de 

data-analyse en resultaten van fase I. Dan volgt een beschrijving van de methodiek 

van fase II van het onderzoek in hoofdstuk 5 en de data-analyse en resultaten 
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daarvan in hoofdstuk 6.  In de afsluitende hoofdstukken volgen conclusie en 

discussie. 
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2.  Theoretisch kader 

 

2.1 Inleiding 

Met het oog op de beschrijving van het onderzoek en de interpretatie van de 

uitkomsten, willen we hier de begrippen bespreken die leidend zijn geweest bij het 

conceptualiseren van de in het onderzoek bestudeerde settings en processen. Het 

expliciet maken van dit theoretisch kader is de eerste stap om processen te 

verhelderen die zich in de onderzochte settings hebben voltrokken. De concepten uit 

het theoretisch kader zijn voorts functioneel voor de formuleringen van het antwoord 

op de onderzoeksvraag. 

De veronderstelling in dit onderzoek is dat het verbeteren van de kwaliteit en 

kwantiteit van het muziekonderwijs op scholen begint bij het professionaliseren van 

leerkrachten. Borko (2004) schrijft over het bewijs dat professionele ontwikkeling van 

leerkrachten tot verbetering van instructionele vaardigheden leidt, waardoor 

leerlingen weer beter leren. We staan volgens Borko echter aan het begin van een 

proces waarin we meer te weten komen over wat en hoe leerkrachten leren van 

professionele ontwikkeling of de impact die het heeft op de prestaties van leerlingen. 

Onderzoek naar professionalisering van leerkrachten is daarom geen overbodige 

luxe maar een noodzakelijkheid als we onderwijs willen verbeteren. 

Professionalisering van leerkrachten is een complex proces dat niet simpelweg kan 

bestaan uit het overdragen van instructiemethoden (Fullan, 1993). Het is eerder een 

langdurig leerproces dat berust op interactie met deskundigen, met name op het 

terrein van onderwijs waarop de betreffende leerkracht zich wil verbeteren (Verloop, 

1989).  

De interactie met deskundigen kan zich manifesteren binnen een vorm van 

professionalisering voor leerkrachten die bekend staat als werkplekleren (Geldens & 

Popeijus, 2008). In een werkplekleeromgeving wordt een competentiegericht 

leerwerktraject opgezet zodat leerkrachten bekwaamheden kunnen verwerven die 

voor hun beroep nodig zijn tijdens het afwisselend werken en leren. Binnen PABO’s 

in Nederland krijgt het werkplekleren inmiddels steeds meer voet aan de grond 

(Geldens & Popeijus, 2008). Het werkplekleren blijkt echter een ingewikkeld proces 

waarbij het conceptuele en empirische kader nog verder gevormd moeten worden. 

Het ingewikkelde zit hem onder andere in de vele kenmerken van een 

werkplekleeromgeving die te onderscheiden zijn en de vele vlakken waarop 

werkplekleren zou kunnen vastlopen dan wel slagen. Geldens en Popeijus (2008) 
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onderscheiden in hun onderzoek 19 kenmerken waarvan er vier het predicaat 

‘krachtig’ kregen d.w.z. respondenten hechtten het meeste waarde aan deze vier 

kenmerken. Dit waren mentoring en coaching, bekwaamheden, doorgaande lijn en 

samenwerkingsafspraken. In eerst en laatstgenoemde is voor te stellen dat goede 

samenwerking en communicatie tussen muziekdocent als mentor en leerkracht in 

opleiding hier evident aan is. 

Omdat we relatief gezien nog weinig weten over het 

professionaliseringsproces van basisschoolleerkrachten met betrekking tot 

muziekeducatie, is het onderzoek niet bedoeld als theorietoetsend onderzoek. Het is 

een meer empirische verkenning van de theoretisch veronderstelde processen en 

een eventuele specificatie van het theoretisch kader op grond van de gevonden data. 

Het onderzoek beperkt zich dus tot kwalitatieve bestudering van enkele case-studies 

met het oog op het verzamelen van inzichten die in later groter quasi-experimenteel 

onderzoek zouden kunnen worden getoetst. In het hierna volgende willen we eerst 

ingaan op de samenwerking van de muziekdocent en de groepsleerkracht binnen de 

muzieklessen. We zullen dit interpreteren als een vorm van leren door participatie. 

Daarna gaan we meer specifiek in op de aard van de leerprocessen die zich 

daarbinnen theoretisch gezien kunnen voltrekken. Tot slot staan we stil bij een van 

de belangrijke voorwaarde (motivatie) voor de betrokken deelname van de 

participanten die de kans op leren vergroot. 

 

2.2 Leren door participatie 

De lessituaties in de verschillende bestudeerde muziekprojecten zijn op te vatten als 

activiteiten van een muziekdocent met leerlingen in een klas waaraan de 

groepsleerkracht ook deelneemt. De veronderstelling (al dan niet expliciet) is dat de 

groepsleerkracht kan leren door deelname aan die activiteit. De processen die zich 

daarin kunnen voordoen worden in de situated learning theory van Lave & Wenger 

(1991) beschreven als een proces waarin de handelingen van beginnende 

deelnemers worden opgevat als een legitieme (geaccepteerde) deelname, die begint 

vanuit een perifere positie (deelname is nog minimaal en sterk gebaseerd op het 

waarnemen van de gebeurtenissen of het uitvoeren van ondergeschikte deeltaken), 

maar die door het leren van nieuwe kennis en vaardigheden evolueert naar een 

meer zelfstandige uitvoering van de betrokken activiteit. Met andere woorden: de 

leerkracht begint als een assistent van de muziekdocent maar leert al naar gelang 

nieuwe kennis en vaardigheden waardoor hij/zij uiteindelijk in staat is zelf een 

muziekles te geven. Niet een les op het niveau van de muziekles die de 
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muziekdocent geeft, maar wel dusdanig van kwaliteit dat het aansluit en een nuttige 

bijdrage levert. Deze ‘legitimate peripheral participation’-theorie over gesitueerd leren 

van Lave & Wenger kan gebruikt worden als een beschrijving van de deelname van 

de groepsleerkracht aan de les van de muziekdocent. Lave & Wenger wijzen er op 

dat het leren door deelname samenhangt met de betekenis (relevantie) van de nieuw 

te leren kennis en vaardigheden voor de gezamenlijke activiteit en van de aard van 

de interacties die de deelnemers met elkaar hebben.  

 Uiteraard kan de muziekdocent binnen de gezamenlijke activiteit van de 

muziekles ook leren van de expertise van de deelnemende anderen, in het bijzonder 

de leerkracht. Anne Edwards (Edwards, 2011) heeft in haar onderzoek naar 

communicatie tussen professionals die betrokken zijn in een gezamenlijke activiteit, 

laten zien dat het succes van die communicatie in hoge mate afhankelijk is van de 

bereidheid en vaardigheid van de betrokkenen om te achterhalen wat de ander 

precies drijft, wat die belangrijk vindt in zijn of haar praktijk: What matters? Op grond 

hiervan mogen we vermoeden dat een onderdeel van een succesvolle communicatie 

tussen muziekdocent en groepsleerkracht hun groeiend inzicht is in de eigenlijke 

bedoelingen van de ander: wat probeert hij/zij met name te bereiken. Zolang 

communicerende professionals daar geen (of onvoldoende) inzicht in hebben, lopen 

ze het risico langs elkaar heen te werken en geen optimale condities voor leren te 

creëren.  

 Hoewel Lave & Wenger zelf niet heel specifiek zijn over de aard van de 

leerprocessen die zich voltrekken onder de condities van participatie aan activiteiten, 

kunnen we theoretisch gezien aannemen dat zich daarin leerprocessen kunnen 

voltrekken door observatie, instructie of dialoog. In het hierna volgende worden die 

besproken.  

 

2.3 Leren door instructie, dialoog en observatie 

Grofweg kunnen we stellen dat leren kan verlopen op basis van  instructie, dialoog 

en/of observatie. Deze manieren om leren teweeg te brengen nemen verschillende 

vormen aan en genereren ook ander soortige leerprocessen. De ene vorm leidt tot 

transmissie van kennis, terwijl in een kritisch dialoog eerder tot transformatie van 

kennis kan leiden. Instructie kan gegeven worden door de meerwetende, in dit geval 

de muziekdocent, maar geschiedt ook door middel van lesmateriaal als boeken en 

instructievideo’s. Instructie in de muziekles neemt vaak de vorm aan van een dirigent 

(muziekdocent) die vertelt wat de orkestleden (leerlingen en leerkracht) moeten doen 
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(Visée, 2011). De uitkomst van instructie lijkt daardoor eerder de toepassing van 

kennis dan de constructie van kennis.  

Wanneer mensen met elkaar in dialoog gaan wisselen ze kennis uit maar dat 

hoeft niet meteen te betekenen dat kennis ook daadwerkelijk geconstrueerd wordt. 

Wegerif & Mercer (1997) beschrijven in hun studie naar gesprekken tussen kinderen 

in de klas, drie soorten dialogen, ook wel sociale denkmodellen genoemd: 

disputational-, cumulative- en exploratory talks. Een disputational talk heeft een meer 

competitief karakter; er is weinig samenwerking, veel onenigheid en beslissingen 

worden op individuele basis gemaakt. Wanneer mensen op een minder kritische 

manier informatie delen, aanvullen, herhalen wat de ander zegt en elkaars zinnen 

afmaken, spreken we van cumulative talks. Dit soort dialogen heeft een meer 

vriendschappelijk karakter en is absoluut nuttig om wederzijds vertrouwen op te 

bouwen maar kan verzanden in een weinig constructief gesprek. Exploratory talks 

kenmerken zich door het gebruiken van taal voor gezamenlijke expliciete en 

collaboratieve redenering en daarbij op een kritische en constructieve manier naar 

elkaars ideeën kijken. Het wordt ook wel beschreven als een meer geschoolde 

manier van praten en heeft als uitkomst de constructie van kennis. Tijdens de 

muziekles verwachten we weinig disputational talks tussen de muziekdocent en de 

leerkracht omdat de nadruk vaak ligt op de ontwikkeling van de leerlingen en we in 

eerder onderzoek zulke dialogen niet hebben waargenomen (Visée, 2011). Wel is 

voor te stellen dat wanneer er sprake is van interactie, de dialogen een meer 

cumulatief karakter hebben. De les gaat snel voorbij, er is veel te doen en praktische 

zaken zoals het bedienen van de CDspeler of het uitdelen van teksten op papier, 

dienen snel soepel te verlopen. Met oog op professionalisering van de leerkracht 

zouden we echter meer exploratory talks wensen, de vraag is echter of er in de les 

ook ruimte is voor dit soort gesprekken of niet.  

Wanneer de muziekdocent in de muziekles als rolmodel fungeert voor de 

leerkracht, kan naast dialoog ook observatie als vorm van leren voorkomen. 

Observatie is een bijzondere vorm van leren binnen een gezamenlijke activiteit (in de 

Engelstalige literatuur soms ook wel treffend ‘visual theft’ genoemd). In eerder 

onderzoek (Visée, 2011) kwamen we daar voorbeelden van tegen: “Ik kijk gewoon 

naar de muziekdocent en dan pik ik dingetjes op.” Een uitspraak die we vaak 

hoorden van leerkrachten wanneer ze vertelden over de ervaringen met een 

muziekdocent in de klas. Observerend leren in één zin uitgedrukt. Een activiteit van 

iemand die geobserveerd wordt, lijkt soms geen moeite te kosten en je kunt veel 

leren door naar iemand te kijken. Wanneer we observatie echter niet combineren 

met een dialoog, reist de vraag of we door enkel te kijken wel alle cruciale  informatie 
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verzamelen die noodzakelijk is om te leren. Hammerness et al. (2005) geven een 

voorbeeld van een situatie waarin observerend leren tot misvattingen leidt wanneer 

communicatie uitblijft. Ze vertellen het verhaal van een meisje dat haar oma vele 

malen heeft geobserveerd tijdens het bereiden van haar befaamde ham. Voordat de 

ham in de oven gaat snijdt haar oma een stuk van de ham af. Als het meisje later zelf 

ook ‘net als oma’ een ham gaat bereiden, doet ze precies hetzelfde. Haar oma staat 

erbij te kijken en vraagt verbaasd waarom ze een stuk van de ham afsnijdt. Het 

meisje antwoord dat ze dat haar oma altijd heeft zien doen, waarop haar oma 

antwoordt dat ze altijd een stuk van de ham afsneed opdat de ham in de kleine oven 

zou passen (Hammerness et al., 2005, pp. 367).  

Het bovenstaande verhaal doet denken het begrip ‘sociaal leren’ uit de 

sociale leertheorie van Bandura (Johnson, 1960, p. 110; Parsons, 2008, p. 81). Miller 

(2002) beschrijft dat een van de sterkste krachten achter socialiseren binnen de 

sociale leertheorie het imiteren is. Een algemene neiging om te imiteren leert men 

doordat bepaald te imiteren gedrag versterkt wordt. Volgens Bandura wordt nieuw 

gedrag verworven door het observeren van een model (Miller, 2002). Ook Vygotskij 

benadrukt binnen de Cultuur-Historische Theorie over leren en ontwikkelen, het 

belang van imitatie binnen het leerproces. Imitatie in Vygotkij’s optiek, moet echter 

gezien worden als een proces waarin men, door actief mee te doen in culturele 

praktijken, steeds beter leert om een eigen zelfstandige rol binnen de activiteit te 

spelen (van Oers, 2009). Het gaat daarbij niet om kopiëren van specifieke 

handelingen (“na-apen”) maar het reconstrueren van een al bestaande activiteit. Het 

rolmodel is een mede-deelnemer en meerwetende partner in die praktijk die niet in 

strikte zin iets voordoet, maar hulp geeft al naar gelang de behoefte van de lerenden. 

In dit proces verandert de rol van de ‘speler’ van een wat afstandelijkere rol naar een 

centrale deelname. De moeilijkheid bij observerend leren is dus dat observeren 

alleen, vaak niet genoeg is om grondig inzicht te krijgen in een bepaald fenomeen 

omdat de onderliggende kennis, de vaardigheden, de planning en het maken van 

keuzes van degene die geobserveerd wordt niet ‘te zien’ zijn (Hammerness et al., 

2005). Daarbij komt dat de lerende bovendien vaak niet goed weet waar hij/zij naar 

moet kijken, er vanuit gaande dat de lerende gemotiveerd genoeg is om gericht te 

observeren. De rol van motivatie en oriëntatie in het leerproces komt in de volgende 

paragrafen aan bod. 
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2.4 Interesse en motivatie 

Wie terug denkt aan de periode op school, kan zich vast nog herinneren dat naast de 

uren van verveling of tegenzin, er ook momenten waren waarop je met veel plezier 

aan het leren was. Soms was je van het begin af aan al geïnteresseerd in een 

bepaald onderwerp, maar waarschijnlijk kwam het ook vaak voor dat de leerkracht je 

wist te enthousiasmeren wanneer je interesse niet direct gewekt was. Denkend aan 

deze lessen kunt je je vast nog een deel van wat je toen leerde herinneren, het 

maakte diepere indruk op je dan andere lessen en er kwamen gevoelens bij kijken 

die zich waarschijnlijk op dit moment nog kunt heugen. Leren is klaarblijkelijk niet 

alleen iets cognitiefs maar heeft ook veel met beleving en interesse maken (Oers, 

2009). Als we leerprocessen van leerkrachten en muziekdocenten bestuderen, is het 

daarom van belang dat we niet alleen inzicht krijgen in kennis en vaardigheden op 

het gebied van de muziekles maar ook naar motieven en interesses vragen. Het 

laatste is een begrip dat we in het dagelijks leven vaak gebruiken, maar wat is het 

precies? En op welke manier hangt interesse samen met motivatie, oriëntatie en 

leren? 

Schiefele (1991) omschrijft interesse als een relatief lange termijn oriëntatie 

van een individu tegenover een bepaald object, een activiteit of een kennisgebied. 

Relatief, omdat interesses niet altijd het zelfde zijn en in sommige gevallen in een 

korte periode aan verandering onderhevig zijn. In de geschiedenis van onderzoek 

naar leerprocessen heeft het begrip interesse van grote denkers op het gebied van 

leren de leerpsychologie al vroeg de aandacht gekregen (Schiefele, 1991). Zo 

maakte Dewey in 1913 al onderscheid tussen interesse-georiënteerd leren en het 

type leren waarbij de interesses van een leerling genegeerd werden. Hij 

veronderstelde dat wanneer iemand leerde vanuit een bepaalde interesse, de 

leerresultaten kwalitatief beter waren dan wanneer iemand enkel leerde door hard te 

werken. Schiefele verklaart dit door te stellen dat interesse de keuze voor bepaalde 

leerstrategieën beïnvloedt. Ook Vygotskij beschreef dat om te leren, naast het 

ontwikkelen van cognitie, motivatie en specifieke interesse eveneens nodig waren 

(van Oers, 2009). Zo zouden handelingen die iets betekenen voor een persoon, 

eerder leiden tot betekenisvolle leerprocessen. Schiefele neemt tevens dit standpunt 

in en geeft aan dat in sommige gevallen de motivationele factoren zelfs een grotere 

impact kunnen hebben op het leren dan de cognitieve. Hij beschrijft condities zoals 

de moeilijkheid van een taak of de mate van keuzenvrijheid om een taak te maken. 

Echter, op welke manier die condities precies bepalend zijn voor de mate van impact 

beschrijft hij niet. Evenmin geeft hij een duidelijke omschrijving van het begrip 
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‘motivatie’, waardoor ook onduidelijk blijft hoe interesse en motivatie precies 

samenhangen. Pintrich &  Schunk (2002, pp.289) zien interesse als een belangrijk 

aspect van motivatie maar waarschuwen voor het feit dat de notie van ‘interesse’ een 

wat intuïtief karakter heeft omdat we er in het dagelijks leven bekend mee zijn en we 

daardoor denken te weten wat het precies is. Volgens Pintrich & Schunk heeft dat 

intuïtieve karakter ervoor gezorgd dat er nog weinig gedetailleerd psychologisch 

onderzoek is gedaan naar interesse. 

Schiefele deelt interesse onder in meerdere typen, een daarvan is de 

individuele interesse. De individuele interesse bestaat uit latente karakteristieken of 

meer geactualiseerde karakteristieken. De latente karakteristiek van interesse gaat 

over waarden en gevoelens. Een object draagt bij aan eigen ontwikkeling, 

competentie of het kunnen begrijpen van belangrijke problemen en is daarom 

interessant. Het is intrinsiek; je leest deze tekst omdat je het onderwerp interessant 

vindt, niet omdat je het moet lezen om een examen te halen. De geactualiseerde 

karakteristieken behelzen content-specifieke intrinsieke motivationele oriëntatie. Men 

neemt een taak of leeroriëntatie aan m.b.t. een bepaald onderwerp maar kan zowel 

een algemene oriëntatie tegenover een academische taak hebben als inhoudelijke 

specifieke interesse (Schiefele, 1991). Pintrich & Schunk (2002) stellen dat een 

hogere mate van interesse leidt tot meer aandacht voor een bepaalde taak tijdens 

het leren. Interesse raakt in een aantal van hun onderzoeken meer op de 

achtergrond wanneer zij zich focussen op motivatie. Zij onderscheiden onder andere 

drie motivationele overtuigingen waaronder self-efficacy, task value beliefs en goal 

orientations (Pintrich, 1999). Self-efficacy is de beoordeling van iemands eigen 

capaciteiten om een academische taak te volbrengen. Task value beliefs zijn de 

overtuigingen die men heeft van het belang en de waarde van, of de interesse in de 

taak en goal orientations zijn de verschillende doelen die mensen zichzelf stellen bij 

het leren. Soms staat leren in het teken van een examen, soms gaat het meer over 

het beheersen van een taak op zich of om het zelfde of een hoger niveau te halen 

dan medeleerlingen. De individuele interesse, task value beliefs en self efficacy van 

leerkrachten en muziekdocenten worden meegenomen in dit onderzoek, daarover 

meer in de methode-beschrijving.  

 

2.5 Oriëntatie & Distributed Cognition 

Oriëntatie is tot nu toe al een aantal keer genoemd als belangrijke factor binnen het 

leerproces, maar hoe en waarom veranderen onze handelingen als onze oriëntatie 

verandert? Onder oriëntatie verstaan we een psychologisch proces dat bedoelt is om 
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de directe situatie te verkennen met het oog op de vraag wat die vereist aan 

handelingen. Welke rol speelt de interactie met anderen in dit mentale proces? 

Galperin begon met het stelselmatig onderzoeken van mentale processen achter 

handelingen gedurende de WOII (Arievitch & Haenen, 2005). Hij liet 

oorlogsveteranen met lichamelijke beperkingen bekende handelingen verrichten met 

en zonder ogenschijnlijk nut. In het ene geval vroeg hij de participanten hun arm 

omhoog te tillen, andere keren vroeg hij ze hun haar te kammen, hier moesten ze 

ook hun arm voor omhoog tillen. In het eerste geval waren de proefpersonen meestal 

niet in staat de handeling te verrichten. Echter, wanneer het een betekenisvolle 

activiteit betrof zoals het haren kammen, dan waren de meesten in staat hun arm 

omhoog te krijgen. In deze gevallen bestond de oriëntatie van de betrokkenen in het 

bepalen wat de zin van de handeling in de gegeven situatie is. Galperin ontwikkelde 

vanuit dit onderzoek een model dat nu bekend staat als trapsgewijze ontwikkeling 

van mentale handelingen. Ook in zijn model is het oriënteren een eerste stap voor de 

uitvoering van handelingen die tot leren moeten leiden. Koppelen we dit model aan 

de muziekles, dan zouden we verwachten dat wanneer de leerkracht de 

muziekdocent observeert en bevraagt met het doel een specifieke nieuwe handeling 

van de muziekdocent te leren, de oriëntatie en daardoor de leeruitkomsten anders 

zijn dan wanneer de leerkracht de muziekles enkel ziet als een plek waar leerlingen 

leren. Omdat de leerkracht in het eerste geval zoveel mogelijk informatie dient te 

verzamelen over de handeling, zal meer en andere interactie het gevolg zijn.  

Galperin zag oriëntatie als de kern van het bewustzijn: mensen reageren niet 

spontaan op objecten maar reflecteren met anderen of in zichzelf. Wanneer je 

betekenis verleent aan dat wat je ziet, vraag je je af wat je ziet, wat je moet doen of 

laten, wat je nodig hebt etc. Je bouwt op zo’n moment aan je culturele bewustzijn om 

te kunnen handelen. Wanneer je met anderen interacteert om je te oriënteren, 

spreken we van distributed cogniton. Cognitie binnen dit begrip is niet iets 

individueels, maar sociaal gedistribueerd binnen een groep en gaat over de 

fenomenen die ontstaan in sociale interacties, als wel de interactie tussen mensen 

en de structuur in hun omgevingen (Hollan, Hutchins & Kirsh, 2000). Als we deze 

theorie met ons onderzoek verbinden ziet distributed cognition er als volgt uit: de 

leerkracht gaat er vanuit dat de muziekdocent bepaalde kennis over muzikale 

vaardigheden heeft en maakt gebruik van die kennis. Enerzijds door de 

muziekdocent te observeren, anderzijds door te bevragen.  

Ook onderzoekers zijn, gestuurd door hun theoretisch kader, aangewezen op 

bevragen en observatie. Willen we achterhalen welke mentale processen er bij de 

leerkracht en de muziekdocent plaatsvinden tijdens de muziekles en willen we die 
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processen in een later stadium aansturen, dan moeten we niet alleen vragen wat 

men op bepaalde momenten dacht, bijvoorbeeld tijdens een interview. We moeten 

ook proberen vast te stellen hoe men in bepaalde situaties en binnen bepaalde 

contexten handelde, interacteerde met de omgeving en gebruik maakte van de 

hulpbronnen die daarin gegeven waren (in de vorm van partners, objecten, boeken, 

etc). Dit kan middels het identificeren van regelmatigheden in de manier waarop 

participanten gebruik maken van de middelen van de complexe sociale en materiele 

wereld van actoren en objecten waarin zij opereren (Jordan & Henderson, 1995). 

Beter bekend als observatie.  
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3. Methode fase I 

 

De eerste fase van het onderzoek was een meer constaterend (explorerend) 

onderzoek waarin we de drie muziekprojecten onder de loep genomen hebben, met 

als doel de bestaande situatie te beschrijven. De focus lag daarbij vooral op de 

inrichting van die projecten en de interactie tussen de muziekdocent en de leerkracht 

tijdens de muziekles. Het onderzoek betrof een multipele casestudie, elk project 

werd als onafhankelijke casus beschouwd wat neerkomt op drie casussen. Gezien 

de relatief geringe kennis van interactieprocessen tussen groepsleerkrachten en 

muziekdocenten in een levensechte en complexe situatie, waren case-studies in dit 

geval de aangewezen methode (Yin, 1989). Met een dergelijke aanpak kunnen we 

het proces van interactie tussen leerkracht en muziekdocent proberen te begrijpen 

vanuit hun dagelijkse praktijk. Onderzoek doen op deze manier wordt dan gezien als 

een leerproces waarin we menselijk gedrag proberen te begrijpen (Flyvbjerg 2006, p. 

236). Om de interne betrouwbaarheid te vergroten is gebruik gemaakt van meerdere 

methodes om data te verzamelen: interviews, observaties en leerverslagen  (Hoyle, 

Harris & Judd, 2002). De functie van de eerste onderzoeksfase in het totale 

onderzoeksproject is een voorwaardelijke: deze beoogt een meer doelgerichte 

invulling van de tweede fase van het onderzoek, waarin we ook proberen meer 

inzicht te krijgen in de samenhangen die in deel I gevonden zijn en eventueel nieuwe 

samenhangen op het spoor te komen. 

In tegenstelling tot de eerste fase, had de tweede fase van het onderzoek  

een opzettelijk  interveniërend karakter. Op basis  van de bevindingen uit de eerste 

onderzoeksronde is in de tweede fase een constructief –evaluatief onderzoek 

ontworpen, waarin getracht werd de oriëntaties van de groepsleerkracht op de 

activiteit van de muziekdocent doelgerichter te sturen. De aanname is dat hierdoor 

de condities voor observationeel leren beter gerealiseerd zijn. De opzet was om de 

muziekdocent en de groepsleerkracht intensiever samen te laten werken en meer 

exploratory talks teweeg te brengen in tussentijdse bijeenkomsten. Op deze manier 

wilden we vaststellen of meer doelgericht observationeel leren de motivatie, kennis 

en vaardigheden met betrekking tot muziekles geven van groepsleerkrachten 

veranderde. Omdat de tweede fase van het onderzoek berust op de bevindingen uit 

de voorgaande fase, zullen om te beginnen de methodiek, data-analyse en 

resultaten van de eerste fase beschreven worden. Daarna volgt een uitgebreide 

beschrijving van het constructief-evaluatieve deel in hoofdstuk 5 en 6. 
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3.1 Verantwoording onderzoeksopzet en -sampling  

De projecten die deelnamen aan dit onderzoek, konden met behulp van financiering 

door het FCP gerealiseerd worden en bevonden zich tijdens het onderzoek in hun 

pilot-fase. Een vereiste voor het verkrijgen van subsidie voor een dergelijk project 

was dat het muziekproject niet alleen vorm zou geven aan de muzikale opvoeding 

van leerlingen, maar ook aan de professionalisering van groepsleerkrachten en 

muziekdocenten. De projectleider van Zing Zo! is vanaf het begin af aan betrokken 

geweest bij dit onderzoek waardoor het vanzelfsprekend was dat Zing Zo! meedeed 

aan het onderzoek. De overige projecten zijn gekozen om het feit dat ze zich in 

andere steden bevonden en het om een instrumentaal project ging en een project 

met een mix van zang en instrumentaal onderwijs. Dit leverde samen met Zing Zo! 

een mooie mix op van projecten met een verschillende focus op. De projectleiders 

van de projecten hebben vervolgens zelf leerkrachten en muziekdocenten of 

muzikanten aangedragen. In sommige gevallen waren dit leerkrachten die al heel 

enthousiast met het project werkten en daarom gemotiveerd waren om mee te 

werken aan het onderzoek. In andere gevallen waren het leerkrachten en 

muziekdocenten of muzikanten die nog niet optimaal samenwerkten.  

De respondenten in dit onderzoek zijn dus niet at random geselecteerd, 

aangezien het benodigde aantal projecten voor een zinvolle random selectie niet 

beschikbaar is in Nederland. Bovendien is een experimentele onderzoeksopzet op 

basis van randomised trials, die ook nog eens ecologisch valide is, op dit moment 

(nog) niet zinvol uit te voeren, aangezien er nog te weinig kennis is over relevante 

bepalende variabelen voor de professionalisering van leerkrachten in het kader van 

participerend leren. Juist aan de verzameling van die kennis probeert dit onderzoek 

bij te dragen. Voor dit onderzoek is om praktische redenen gekozen voor een 

steekproefopbouw die door de projectleiders gekozen is (beter bekend als ‘snowball 

sampling’). Het gaat in het huidige onderzoek dus niet om experimenteel onderzoek 

in strikte zin, waarin onder gecontroleerde omstandigheden specifieke variabelen 

gemanipuleerd worden.  

In totaal hebben 8 leerkrachten, 5 muziekdocenten en 1 muzikant (5 mannen, 

9 vrouwen) meegedaan aan het eerste deel van het onderzoek, verschillend in 

leeftijd en aantal jaren ervaring met lesgeven. Van alle respondenten kwam een deel 

recentelijk van de PABO, een deel gaf al een tijdje les en een deel stond al meer dan 

10 jaar voor de klas.  Per muziekeducatieproject waren de leerkrachten verdeeld 

over twee basisscholen: in Zaandam waren dat een Christelijke en een Openbare 

basisschool, in Utrecht een Vreedzame school en een Openbare basisschool. De 
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Vreedzame school gaat uit van een programma gericht op het ontwikkelen van 

sociale competenties en democratisch burgerschap2 . Op al deze scholen waren 

allochtone leerlingen in de meerderheid.  In Amsterdam deed een SBO mee met 

overwegend allochtone leerlingen en een Montessorischool met overwegend 

autochtone leerlingen.  

 

3.2 Muziekeducatieve projecten in Amsterdam, Zaandam en 

Utrecht 

Naast de functie om na schooltijd kinderen de kans te geven hun muzikale kennis en 

vaardigheden te ontwikkelen, hebben muziekscholen ook steeds meer de functie 

gekregen om muziekonderwijs op basisscholen in te richten. Hoewel dat eerder vaak 

met kortdurende projecten werd gedaan, hebben zowel de scholen als de 

muziekscholen steeds meer behoefte aan lange leerlijnen binnen het 

muziekonderwijs. Dit betekent dat muziekprojecten gemiddeld langer duren. De 

informatie over de projecten komt voort uit interviews met de projectleiders in februari 

2012, evaluatieverslagen en de websites in die tijd. 

 

3.2.1. Zing Zo! 

De Muziekschool Amsterdam (voortaan MA) wil met Zing Zo! (in het vervolg ZZ) het 

gefragmenteerde aanbod van muziekprojecten terugdringen en werken aan lange 

leerlijnen binnen het muziekonderwijs. In het schooljaar 2011-2012 werkten er in 

Amsterdam zo’n 20 basisscholen met de ZZ methode die door de MA benaderd 

waren. ZZ richt zich enkel op zangonderwijs. Vanaf september 2011 krijgen alle 

groepen 1 en 2 zangonderwijs van een vakdocent muziek, dit breidt zich elk jaar met 

twee groepen uit. Het doel van ZZ is specifiek gericht op het aanleren van bepaalde 

vaardigheden en kennis die de leerlingen aan het einde van de basisschool moeten 

bezitten. Hans van de Veerdonk, projectleider van Zing Zo!, vertelt in een interview: 

“De leerlingen moeten uiteindelijk zoveel know how hebben dat ze makkelijk 

tweestemmig kunnen zingen, noten kunnen lezen, keuzes kunnen maken welke stijl 

muziek ze leuk vinden en ze moeten in het laatste jaar hun eigen 

muziektheaterproductie kunnen maken.”  

 

                                                
2 Informatiesite Vreedzame School, bezocht op 03-01-2013 via: http://www.devreedzameschool.nl/  

 

http://www.devreedzameschool.nl/
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3.2.2. Muziek maakt School! 

“Dat alle kinderen in Poelenburg in ieder geval één keer in hun leven in aanraking 

komen met wat het betekent om muziek te maken, hoe het voelt om bijvoorbeeld een 

snaarinstrument te bespelen [..] en hoe heerlijk het is om muziek te maken”. Aldus 

Gertru Smit-Pasveer, de projectleider van Muziek maakt School! (voortaan MmS). 

Een mooi doel waar iedere muziekliefhebber zich in zou kunnen vinden. Toch komen 

de muziekdocenten van Muziek maakt School! “geen kunstje doen in de klas”, het 

liefste willen ze dat muziek geïntegreerd wordt als een vak en net zo belangrijk wordt 

gevonden als rekenen en taal. Op dit moment wordt het project ingezet op vier 

scholen: Een Protestantse, Islamitische, Rooms-Katholieke en een Openbare 

basisschool. De scholen zijn door FluXus benaderd om mee te doen met het project 

en reageerden enthousiast. De groepen 5 en 6 van de participerende scholen krijgen 

zowel zang- als instrumentles van FluXus. 

De visie van MmS is gebaseerd op de Rajakimoes-methode, en eigen 

methode die veel lijkt op het idee van ownership: “luisteren naar wat er uit het kind 

komt, je wilt uit het kind halen wat er in zit”. Het is opvallend om te zien dat elk 

project vanuit de praktijk op een bepaalde manier is gaan werken en denken binnen 

het muziekonderwijs maar dat alle projecten vanuit een gedeelde visie (ownership) 

op muziekonderwijs zijn vertrokken. De Rotterdamse stichting Music Matters die veel 

organiseert op het gebied van muziekeducatie lijkt ook mee te gaan in deze visie 

(van der Geest, Ranshuysen & Trinekes, 2011). Wellicht kunnen we spreken van 

een beginnende trend op het gebied van muziekeducatie, dat wil echter niet zeggen 

dat projecten hun visie op dezelfde manier uitdragen. 

 

3.2.3 MuziekRoute 

De MuziekRoute is een muziekeducatieproject van het Utrechtse Centrum van de 

Kunsten (in het vervolg UCK) en in oktober 2011 begonnen met het verzorgen van 

muziekonderwijs op vier bassischolen van verschillende signatuur. De scholen staan 

allemaal in de Utrechtse wijk Overvecht, een wijk die de afgelopen jaren veelvuldig in 

het nieuws is geweest in verband met sociale problematiek. De vier scholen die met 

de MuziekRoute werken zijn via een selectieprocedure uit een totaal van 11 scholen 

gekozen door een onafhankelijke commissie en werken met de ‘Vreedzame school 

methodiek’. De groepen drie krijgen zangles, de groepen vier instrumentles naar 

keuze. 

Het doel van de MuziekRoute (voortaan MR) is “in het algemeen het 

uitdragen van een visie op muziekeducatie en een andere manier en methodiek die 
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aansluit bij de wijk”. Dit om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met 

creativiteit en de kans te geven talent te ontwikkelen. De aandacht van zowel MR als 

MmS lijkt minder gericht op het ontwikkelen van specifieke muzikale kennis en 

vaardigheden bij de leerlingen zoals bij ZZ het geval is maar meer op een 

kennismaking met muziek en het ontdekken van talenten. De makers van de 

MuziekRoute hebben een scholingsproject voor de leerkrachten in petto. Het idee 

van ownership zal een belangrijk speerpunt worden in de bijscholing vooral om de 

leerkrachten te leren “dat het over het algemeen niet zo moeilijk is om muziekles te 

geven”.  

 

3.3 Onderzoeksopzet fase I 

3.3.1. Interviews 

Om meer te weten te komen over de verschillen en overeenkomsten tussen de 

projecten, zijn de projectleiders van de muziekeducatieprojecten geïnterviewd aan de 

hand van een semi-gestructureerde vragenlijst. Het voordeel van een semi- 

gestructureerde vragenlijst, waarbij niet alle vragen en antwoordcategorieën 

vaststaan, is dat er tijdens het gesprek ruimte is voor het ontstaan van nieuwe 

vragen. Hierdoor wordt de inhoud van het gesprek minder gestuurd door de vragen 

die de interviewer vooraf bedenkt (Hoyle, Haris & Judd, 2002). In het interview werd 

gevraagd naar de achtergrond van het project, de inhoud, de manier waarop scholen 

bij het project betrokken waren geraakt maar ook naar de visie op muziekonderwijs 

en de professionalisering van leerkrachten en muziekdocenten binnen het project, de 

onderlinge samenwerking en de praktische obstakels. De leerkrachten en 

muziekdocenten zijn vervolgens allen apart geïnterviewd aan de hand van een semi-

gestructureerde vragenlijst met onder andere vragen over de motivatie om te 

professionaliseren op het gebied van muziekles, interesse in muziek, ervaringen met 

het project en de onderlinge samenwerking en rolverdeling. De antwoorden op deze 

vragen geven een beeld van de in het theoretisch kader genoemde motivationele 

overtuigingen (Pintrich, 1999) en de oriëntatie tijdens het observerend leren. De 

interviews zijn opgenomen met een voice-recorder en letterlijk uitgetypt. Een aantal 

voorbeelden van vragen uit het interview is weergegeven Tabel 1.  

 

Vraag Onderwerp 

-Hoe lang geeft u al les in het onderwijs en aan welke groepen? 

-Hoe werd u op de PABO voorbereid in het geven van muziekles? 

Ervaring met 

(muziek)lesgeven 

-Heeft u de laatste maanden nog nieuwe muziek gekocht of gedownload en zo ja   Interesse in muziek in 
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 welke?  

-Bespeelt u zelf een muziekinstrument of zingt u in een ensemble, band of koor? 

het algemeen 

-Geeft u uw leerlingen muziekles? Waarom wel en hoe vaak of waarom niet? 

-Wat is het doel van uw muzieklessen of de muzieklessen van de muziekdocent? 

Motivatie om zelf 

muziekles te geven 

-Vindt u dat u nog veel kunt leren als het gaat om muziekles geven? 

-Probeert u uzelf te verbeteren door speciaal op de muziekdocent te letten? Waar let u 

dan op?  

-Vraagt u wel eens advies aan de muziekdocent voor-na of tijdens de muziekles en zo  

 ja wat? 

Motivatie om te 

professionaliseren 

Tabel 1: Overzicht vragen interview leerkrachten.  

 

Een aantal van deze vragen is al eerder gebruikt in onderzoek naar leerprocessen 

van leerkrachten en muziekdocenten (Visée, 2011).  

 

3.3.2. Observaties 

Van elk duo muziekdocent-leerkracht, zijn drie muzieklessen van de muziekdocent 

geobserveerd aan de hand van een zelf ontworpen observatieschema (zie bijlage I). 

We weten dat observatie zich goed leent voor het bestuderen van mentale 

processen voor zover die tijdens interactie zichtbaar worden (Hollan, Hutchins & 

Kirsh, 2000). Tijdens de observatie werd allereerst gelet op de meer contextuele 

factoren zoals de inhoud van de muziekles, het aantal leerlingen in de les, de plaats 

van docent en leerkracht in de klas en wie de les begon en eindigde. Deze factoren 

waren belangrijk om het gedrag van muziekdocent en leerkracht in een context te 

kunnen plaatsen en proberen te begrijpen. Daarnaast werd de interactie tussen 

groepsleerkracht en muziekdocent of muzikant bestudeerd. Het doel hierbij was het 

identificeren van regelmatigheden in de manier waarop participanten gebruik 

maakten van de middelen van de complexe sociale en materiële wereld van actoren 

en objecten waarin zij opereren (Jordan & Henderson, 1995). Het observatieschema  

is opgesteld nadat meerdere malen in andere muzieklessen was geëxperimenteerd 

met een observatieformulier om te kijken welke vormen van interactie we in de 

muziekles tegen zou komen. In het schema kon geturfd worden hoe vaak er sprake 

was van interactie (mate), waar de interactie over ging (inhoud van het gesprek, 

aanwijzingen of vragen over het geven van muziek, didactisch-pedagogische vragen 

of aanwijzingen, praktisch vragen of aanwijzingen etc.), de richting van de interactie 

(wie het initiatief nam) en welke vorm (verbaal of non-verbaal). Van elke vorm van de 

inhoud van een gesprek werd de eerste uitspraak genoteerd. Wanneer er sprake 

was van veel interactie en de onderzoeker dus druk was met het turven en 

opschrijven van quotes, kreeg dit voorrang op het precies beschrijven van de inhoud 

van de les. De onderzoeker ging zodanig in de klas zitten dat de leerkracht en 
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muziekdocent goed te zien waren, dit was in elke klas weer anders. Daarnaast werd 

er zo min mogelijk op de leerlingen gereageerd zodat de geobserveerde muziekles 

zo min mogelijk zou verschillen van de niet geobserveerde muziekles. Hoewel het 

gebruiken van een videocamera bij observatie het meest gewenst is (Jordan & 

Henderson, 1995), zijn alleen de derde lessen van alle muziekdocenten gefilmd om 

het materiaal vervolgens te gebruiken voor stimulated recall interviews. Hiervoor is 

gekozen omdat de ervaring is dat zowel leerlingen als leerkrachten en 

muziekdocenten bij een eerste observatie te sterk reageerden op de binnenkomst 

van een onderzoeker met een camera. Het idee is dat, nadat de onderzoeker al twee 

maal in de les is geweest, iedereen wat meer gewend is aan de aanwezigheid van 

een vreemde in de klas. De onderzoeker kan na de derde les vervolgens goed 

inschatten of de camera alsnog teveel teweeg heeft gebracht in de klas of dat het 

een les was als voorgaande lessen. 

 

3.3.3. Leerverslagen en Stimulated Recall Interview 

Voor het meten van leeropbrengsten is in deze studie gekozen voor gebruik van het 

learner report (de Groot, 1974). Dit is een beproefde methode om leerwinsten vast te 

stellen in lastig te objectiveren en te operationaliseren domeinen. Het leerverslag 

(‘learner report’) berust op open vragen naar leerervaringen. Na elke muziekles werd 

zowel de leerkracht als de muziekdocent gevraagd het leerverslag in te vullen. In het 

leerverslag (zie bijlage II) krijgt de leerkracht/muziekdocent de mogelijkheid om te 

beschrijven wat hij denkt wel of niet geleerd te hebben In het leerverslag staan 

zinnen die de leerkracht afmaakt, bijvoorbeeld ‘ik heb geleerd hoe’, ‘ik heb niet 

geleerd hoe’ of ‘bepaalde regels die voor mij gelden wanneer ik in de toekomst 

muziekles geef’. De eerste zin in het leerverslag die de leerkracht leest is echter ‘ik 

heb niets geleerd omdat…’ Heeft de leerkracht het idee niets geleerd te hebben dan 

maakt hij de bovenstaande zin af en hoeft de leerkracht het leerverslag niet verder in 

te vullen. Deze zin is opgenomen in het leerverslag om het antwoord van de 

leerkracht niet een bepaalde richting op te sturen door met een andere zin te 

impliceren dat de leerkracht sowieso iets geleerd zou moeten hebben. Deze aanpak 

zou de betrouwbaarheid en validiteit ten goede moeten komen.     

Uit onderzoek is gebleken dat zelfbeoordeling, in dit geval in de vorm van een 

leerverslag, een valide vorm van evaluatie is maar er zitten desalniettemin wat 

uitdagingen in het gebruik van leerverslagen (van der Kamp & Oosterwoud 

Wijdenes, 1982, p.78). Vooral leerpsychologen vragen zich af wat de invloed van het 

geheugen is op de leerverslagen (van der Kamp & Oostwoud Wijdenes, 1982, p. 78). 
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De eventuele invloed van interpersoonlijke verschillen met betrekking tot het 

geheugen proberen we  in dit onderzoek zoveel mogelijk te verkleinen door, direct na 

het moment waarin een leeropbrengst behaald kon worden, naar de leerervaring te 

vragen. Daarnaast bestaat de kritiek dat het invullen van een leerverslag aanzet tot 

reflectie en daardoor het leerproces beïnvloedt. Wij wilden echter voorkomen dat 

wanneer aan tegen het einde van het onderzoek de leerkracht naar zijn 

leerervaringen wordt gevraagd, hij veel ervaringen al vergeten is door het verstrijken 

van de tijd. Hierdoor zouden we namelijk het risico lopen veel kostbare informatie te 

verliezen. Tevens, wanneer we geen gebruik zouden maken van leerverslagen en de 

studie uitsluitend zou berusten op observaties en interpretaties van de onderzoeker, 

zou de interne validiteit in het gedrang komen. De momenten dat de leerkracht met 

het leerverslag bezig is (drie keer 10 minuten) en aan het denken wordt gezet, zijn 

daarnaast ons inziens verwaarloosbaar als verklarende factor voor het eventuele 

leren, aangezien het om complexe gedragsveranderingen gaat die niet in 10 minuten 

tot stand gebracht kunnen worden door het invullen van een leerverslag.  

Na de observaties zijn drie duo’s leerkracht-muziekdocent geïnterviewd aan 

de hand van filmbeelden die in de derde observaties gemaakt waren, het 

zogenoemde Stimulated Recall Interview (SRI). Deze duo’s zijn gekozen omdat er 

tussen de andere duo’s óf weinig sprake van interactie was, óf weinig samenwerking 

en uit de eerdere interviews al duidelijk was geworden waarom dit het geval was. 

Leerkracht en muziekdocent werd gevraagd naar de motivatie en gedachten die 

achter bepaalde gedragingen ten grondslag lagen. Een aantal voorbeelden van die 

vragen: “Ik zie op de video dat je hier een leerling aanspreekt op zijn gedrag, heb je 

met de muziekdocent afgesproken dat je dit doet of is dat een spontane actie?” of 

“Je krijgt hier een opdracht van de muziekdocent, wist je wat er van je verwacht 

werd? Feitelijk gezien zouden we deze interviews geen Stimulated Recall, maar 

Stimulated Reflection Interviews moeten noemen. Het is met SRI namelijk 

gebruikelijk om binnen 24 uur na het filmen, het interview af te nemen zodat de 

geïnterviewde goed voor de geest kan halen wat hij of zij op het moment van de 

opname dacht. In het geval van deze studie was dat niet mogelijk en zullen de 

geïnterviewden tijdens het interview meer reflecteren op hun handelen. 

Desalniettemin zullen we de term SRI blijven gebruiken, omdat onderzoekers met 

deze term nu eenmaal bekend zijn en dit rapport niet de plek lijkt een nieuwe 

methodische term te introduceren. Na de het afnemen van interviews, leerverslagen 

en het observeren, zijn alle verzamelde gegevens geanalyseerd waarbij een aantal 

patronen werd gevonden. De procedure van de data-analyse wordt nader 

beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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3.4 Data-analyse 

3.4.1. Coderen 

In het theoretische kader is een aantal benaderingen over leren, interactie, motivatie 

en professionalisering van leerkrachten beschreven. Sommige van deze 

benaderingen vormden vanaf het begin van het onderzoek het vertrekpunt. Andere 

concepten zijn tijdens het uitvoeren van de veldstudie aan het licht gekomen. Voor 

het kwalitatief onderzoek heeft het in dit geval de voorkeur gedurende het uitvoeren 

van het onderzoek ruimte te laten voor het aanscherpen of uitbreiden van het 

conceptueel kader. Sociale fenomenen zijn in veel gevallen te complex om daarvoor 

voorafgaand aan het onderzoek al een compleet conceptueel kader te vormen (Miles 

& Huberman, 1994). Het coderen van de verzamelde data aan de hand van een 

codelijst, was het begin van het vormen van nieuwe theorieën door data te definiëren 

en te categoriseren. Bij het opstellen van de codelijst zijn we uitgegaan van 

bestaande theorie (gesloten codes) maar hebben we ook geprobeerd om via inductie 

betekenis te verlenen aan dat wat uit de bestudeerde situaties naar boven kwam 

(open codes). Het gebruiken van open en gesloten codes is een onderdeel van de 

‘Grounded Theory’, dit is een algemene methode om theorieën te ontwikkelen die 

geaard zijn in systematisch verkregen en geanalyseerde data (Strauss & Corbin, 

1994, pp 273).  

Het coderen is uitgevoerd met behulp van het kwalitatieve data-

analyseprogramma Atlas.ti. De gesloten codes waren codes m.b.t. motivatie, 

interesse en self-efficacy. Het waren veelal beschrijvend van aard. De open codes 

stonden voor meer verklarende data: bijvoorbeeld de verschillende redenen waarom 

participanten meededen aan dit onderzoek. Zo gaven sommige participanten aan dat 

ze meededen omdat ze het belangrijk vonden een bijdrage te leveren aan 

wetenschappelijk onderzoek; (code= Ond.Part.WE) “Ik vind het belangrijk dat daar 

onderzoek naar wordt gedaan”. Anderen vonden het belangrijk iets terug te doen 

voor het project of hoopten zelf iets van het onderzoek te leren op het gebied van 

muziekonderwijs. Dit soort codes kon pas toegekend worden nadat alle interviews 

bestudeerd waren en duidelijk werd dat er een drietal redenen te onderscheiden 

waren waarom mensen meededen aan het onderzoek. Het zelfde gold voor de 

soorten advies die muziekdocenten eventueel aan hun leerkrachten gaven voor, 

tijdens of na de muziekles. Als er sprake was van een bepaalde mate van motivatie 

om muziekles te geven o.i.d. werd er aan de hand van -, +- en + en score gegeven 

aan een stuk tekst. In twijfelgevallen werd gekozen voor de laagste categorie van de 

twee waar tussen getwijfeld werd. Zo kon voorkomen worden dat uitkomsten 
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eventueel te positief beoordeeld werden. Om de mogelijkheid tot navolgbaarheid en 

replicatie te maximaliseren zijn alle codelijsten toegevoegd (zie bijlage III-A,B,C,D). 

Om er zeker van te zijn dat de codes systematisch toegekend waren, is een 

tweede beoordelaar gevraagd om 20% van alle data-documenten (at random 

gekozen) te hercoderen aan de hand van de codelijsten. Vervolgens kon de 

intercoder reliability worden berekend middels de volgende formule (zie figuur 1), 

vertaald uit het Engels (Miles & Huberman, 2004, p. 64).  

 

      Aantal overeenkomsten 

  Betrouwbaarheid    =                   

                                Totaal aantal overeenkomsten + verschillen  

 

Figuur 1 

 

Voor de interviews gold een overeenkomst van 86 % en 85 %, voor de leerverslagen 

opvallend genoeg ook 85% en zelfs 100% na toelichting van de codes die door de 

eerste beoordelaar waren gegeven. Het verschil tussen de codes die de eerste 

beoordelaar toekende en de codes die de tweede toekende was dus klein (ongeveer 

15%) wat betekende dat het coderen systematisch gebeurde en daardoor 

betrouwbaar was.  

 

3.4.2. De kracht van systematisch analyseren en de weerbarstige 

onderwijspraktijk. 

Dat het systematisch analyseren van gegevens geen overbodige luxe is binnen 

kwalitatief onderzoek, werd ons tijdens het analyseren van de data uit deze fase van 

het onderzoek al snel duidelijk. Gedurende de observaties viel op dat sommige 

leerkrachten het grootste deel van de les met de orde bezig waren. Hieruit ontstond 

het vermoeden dat deze leerkrachten in de les aanzienlijk minder mogelijkheden zou 

krijgen om zelf iets van de muziekles te leren dan leerkrachten die relatief weinig 

bezig waren met het handhaven van orde en meer tijd besteedden aan uitvoeren van 

muzikale opdrachten. Na het bekijken van videobeelden waarin de momenten 

werden geturfd waarop de leerkracht of muziekdocent actief bezig was met het 

handhaven van de orde, zagen we echter geen verband ontstaan tussen veel met 

orde bezig zijn enerzijds en weinig met eigen professionalisering bezig zijn 

anderzijds. Zowel de leerkrachten van Zing Zo! als de leerkrachten van andere 

projecten waren ongeveer evenveel momenten bezig met het handhaven van orde. 

Als de leerkracht zich wat meer afzijdig hield en de muziekdocent wat meer de orde 
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hield, konden we in de data geen patronen vinden die lieten zien dat de leerkrachten 

dan ook meer leerden in de les. 

De onderwijspraktijk blijkt een weerbarstige praktijk, dat is op zich niets 

nieuws maar heeft voor de beantwoording van de deelvragen binnen fase I van het 

onderzoek wel gevolgen gehad. Oorspronkelijk wilden we in dit deel van het 

onderzoek ook proberen te achterhalen hoe de verschillende vormen en de mate van 

interactie de leerprestaties eventueel zouden beïnvloeden. De leerverslagen, 

waarmee we de leerwinsten hebben gemeten, werden echter een aantal dagen en 

soms pas weken na de desbetreffende muziekles ingeleverd door de respondenten. 

Het was de bedoeling dat de leerverslagen dezelfde dag ingeleverd zouden worden 

zodat eventuele leermomenten uit de les niet vergeten zouden worden bij het 

verstrijken van de tijd. Daarom is twijfelachtig hoe betrouwbaar deze leerverslagen 

zijn geweest om leerwinst te meten. In het tweede deel van het onderzoek hebben 

ervoor gekozen de leerverslagen onderdeel te maken van het overleg tussen 

leerkracht en muziekdocent. Om te overleggen moet de leerkracht gebruikmaken 

van het leerverslag die ook meer toegespitst zal zijn op de leerdoelen en daardoor 

wellicht minder ‘droog’ wordt om in te vullen.  

 

3.4.3. Patroonanalyse 

Het voornamelijke doel van data-analyse in kwalitatief onderzoek is het zoeken naar 

patronen, dat wil zeggen: relatief stabiele samenhangen tussen verschillende 

dimensies in een bepaald type situaties (vgl. Terwel, 2005). Een patroon identificeert, 

verklaart of beschrijft de onderliggende verhoudingen van een terugkerend 

verschijnsel (Miles & Huberman, 1994 p.69). Om de grote hoeveelheden aan 

verzamelde data onderling vergelijkbaar te maken bij het zoeken naar patronen 

(Stake, 2006), werd voor iedere leerkracht en muziekdocent een casereport 

opgesteld waarin alle toegekende codes en bijzonderheden per onderdeel genoteerd 

werden (zie bijlage V). Per onderzoekvraag werden de gegeven codes genoteerd en 

beschreven waarin de case zich van de andere casussen onderscheidde. Daarnaast 

was er ruimte voor relevante cross-case thema’s, eventuele factoren en commentaar 

en aantekeningen uit het bijgehouden logboek. Wanneer bleek dat tussen de 

casussen veel verschillen of gelijkenissen waren, werd aan de hand van de 

verzamelde data gekeken of er patronen te vinden waren die de verschillen of 

gelijkenissen konden verklaren. Eventueel gevonden patronen kunnen het bewijs of 

tegenbewijs leveren voor de beschreven aannames en verwachtingen in deze studie.  
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 De patroonalayse wordt in dit geval door één onderzoeker gedaan. In 

principe is het wenselijk wanneer een onafhankelijke mede-onderzoeker eveneens 

een patroonanalyse doet met de verzamelde data. Dit zou de betrouwbaarheid van 

de conclusies uit het onderzoek ten goede komen. Het is voor dit onderzoek 

praktisch gezien echter niet haalbaar om iemand die niet bekend is met de data, alle 

verzamelde data uit te laten pluizen op zoek naar patronen. Dat is tijdrovend en 

vraagt niet alleen achteraf, maar ook tijdens het onderzoek veel extra documentatie 

van de onderzoeker. Akkerman, Admiraal, Brekelmans en Oost (2008) beschrijven in 

hun artikel hoe je door middel van een speciaal design voor auditing, de keuzes die 

je als onderzoeker maakt tijdens het verzamelen en analyseren van kwalitatieve 

data, zoveel mogelijk kunt maken op wetenschappelijk geaccepteerde wijze. Volgens 

de schrijvers van het artikel, zouden we voor het bestuderen van complexe situaties 

op systematische wijze, een mede-onderzoeker aan de hand van een vooropgezet 

design, de keuzes en analyses binnen het onderzoek moeten laten her beoordelen. 

Zij noemen deze procedure vervolgens auditing. Zoals eerder gesteld, is een 

dergelijke procedure binnen de tijdsbestek van dit onderzoek en met de middelen die 

we hebben voor het onderzoek, niet haalbaar. Echter stellen de schrijvers dat het 

vastleggen van de keuzes die je tijdens het doen van het onderzoek maakt, al helpt 

bij het kwalitatief sterker maken van het onderzoek. Als onderzoeker word je op die 

manier namelijk gedwongen op je eigen keuzes te reflecteren. Wanneer je  

vervolgens de keuzes en overwegingen voorlegt aan een ander, krijg je de ruimte om 

uit te zoomen en objectiever te werk te gaan.  In het geval van deze studie, zijn alle 

keuzes die de uitvoerend onderzoeker heeft gemaakt, overlegd met de begeleider 

van het onderzoek. Wat dit onderzoek betreft ging dat om: 1. De keuze van 

respondenten op basis van beschikbaarheid op bepaalde dagen eerder dan hun 

achtergrond of de manier waarop ze wel of niet interacteerden met de muziekdocent. 

2. Het niet gebruik maken van de leerverslagen die te laat werden ingeleverd. 
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4. Resultaten Fase I 

 

Het onderzoeken van de deelvragen met behulp van interviews, observaties, 

leerverslagen en SRI’s leverde veel inzichten op. Sommige waren te verklaren vanuit 

het theoretische kader, andere waren verrassend en riepen meer vragen op. Niet 

alleen kregen we inzicht in de precieze vormgeving en de verschillen tussen de 

muziekprojecten, maar ook leerden we meer over de samenwerking en interactie 

tussen leerkracht en de muziekdocent, de oriëntaties en motieven. 

In dit hoofdstuk beginnen we met het beantwoorden van de eerste deelvraag: 

‘Hoe geven de betrokken projecten vorm aan de professionalisering van leerkrachten 

en creëren ze mogelijkheden voor interactie en informatie-uitwisseling tussen 

muziekdocent en leerkracht?’ Deze vraag konden we beantwoorden doordat we de 

projectleiders van de projecten interviewden aan het begin van dit onderzoek. 

Deelvraag 2 t/m 5 worden beantwoord in de beschrijving van de gevonden patronen. 

Het is weinig constructief om in dit hoofdstuk per leerkracht of muziekdocent 

uitvoerig te beschrijven hoe de wederzijdse informatie-uitwisseling plaatsvond of wat 

de beginsituatie was met betrekking tot relevante kennis, vaardigheden, motivatie en 

verwachtingen. Deze informatie is terug vinden in de casereports. 

  

 

4.1 Inrichting van projecten en de mogelijkheid voor 

leerkrachten om te professionaliseren 

4.1.1. Zing Zo! 

Met ZZ geeft de ene week een muziekprofessional 30 tot 40 minuten muziekles en 

de andere week de leerkracht elke dag 5 minuten. In 25% van de gevallen is dat een 

muzikant, het overige percentage is dat iemand met een afgeronde Opleiding Docent 

Muziek of Schoolmuziek. De muziekdocent en de leerkracht lijken in het geval van 

afwisselend lesgeven meer partners van elkaar, ze moeten er namelijk voor zorgen 

dat hun lessen op elkaar aansluiten. Dit vraagt om de nodige communicatie over en 

weer. Een deel van die communicatie wordt opgevangen door het gebruik van een 

instructieboekje waarin precies staat wat de leerkracht in zijn ‘lesjes’ kan doen. Om 

de zes weken is er een bijeenkomst waarin de leerkrachten en hun muziekdocenten 

bespreken hoe de afgelopen weken gelopen zijn en hoe de komende zes weken 

ingevuld worden.  
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In de muziekles van de muziekdocent is vanuit de projectleiding de opzet dat 

de muziekdocent de leerkracht muzikale opdrachten geeft zodat de leerkracht zich 

professionaliseert op muzikaal gebied. Dit vraagt een andere rol van zowel de 

muziekdocent als leerkracht dan wanneer de leerkracht enkel mee zou doen met de 

leerlingen of helemaal niet bij de les betrokken wordt. Vanuit de theorie zou je 

daarom verwachten dat de leerkracht zich anders oriënteert en de handelingen die 

hij in opdracht van muziekdocent uitvoert, ook betekenisvoller zijn en daarom een 

grotere kans van slagen hebben. 

Men zou door de aard van het project verwachten dat de interactie tussen 

muziekdocent en leerkracht in veel gevallen in dienst staat van de 

professionalisering van de leerkracht en de overdracht tussen de muzieklessen van 

de muziekdocent. In de praktijk blijkt het lastig om alle betrokken leerkrachten binnen 

de muziekles e.e.a. bij te leren op muzikaal gebied vanwege de onvoorspelbaarheid 

van de praktijk (die ervaring werd door de makers van ZZ ook onderschreven). Niet 

alle muziekdocenten betrekken de leerkracht bij de les of niet alle leerkrachten laten 

zich bij de les betrekken. Volgens de projectleider (van de Veerdonk) komt dit soms 

omdat de muziekdocent er simpelweg niet in slaagt maar soms ook omdat 

muziekdocenten het belang er niet van inzien. Willen we echter dat muziekonderwijs 

op basisscholen voet aan de grond krijgt en betaalbaar blijft, dan is volgens van de 

Veerdonk professionaliseren van leerkrachten op het gebied van muziek een 

vereiste.  

4.1.2. Muziek maakt School 

Van de scholen die meedoen aan dit project krijgen de groepen 4 zangles van een 

muziekdocent zodat de leerlingen in groep 5 klaar zijn voor de instrumentale lessen. 

De professionalisering van de leerkrachten staat op de agenda maar heeft nog 

weinig vorm gekregen. De projectleider van dit muziekproject zou het liefst alle 

leerkrachten vaker muziek zien maken met hun klas maar laat het initiatief bij de 

leerkracht: “Wij willen dat muziek een onderdeel wordt van het hele leerlijn en we 

willen dat  muziek wordt geïntegreerd als een vak dat net zo belangrijk is als rekenen 

en taal en dus we willen ook heel graag dat het niet bij dat ene lesje blijft, maar dat 

door de week heen de leerkracht meer zingt meer met ritme bezig is en we willen 

ook dat de leerkracht meedoet met de les.” Aldus Getru Smit-Pasveer (hoofd van 

FluXus). Met dit doel voor ogen zou een vorm van scholing voor leerkrachten dan de 

volgende stap zijn. Het oorspronkelijke idee was dan ook om de leerkrachten 

intensief te coachen zodat ze zelf zouden gaan zingen met hun groepen 1 t/m 4 

maar dat is nog niet gebeurd. Een aantal leerkrachten heeft vrijwillig meegedaan aan 
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een workshop zang, deze workshop was bedoeld om de leerkrachten over hun 

schroom om te zingen heen te helpen.  

In de instrumentale lessen (vanaf groep 5 t/m groep 8) werd voor de 

projectleiding duidelijk dat de muzikanten weinig ervaring hadden met het lesgeven 

aan een grote groep kinderen. De leerkracht kreeg daarom de taak om de muzikant 

te helpen bij het klassenmanagement maar werd ook geacht met de leerlingen mee 

te spelen op het instrument. Tijdens de muziekles zou je daarom verwachten dat de 

leerkracht wisselt tussen de rol van leerling en orde handhaver. De interactie zal niet 

in dienst staan van de professionalisering van de leerkracht maar waarschijnlijk 

eerder ingezet worden om de les ordelijk te laten verlopen. In het onderzoek is deze 

veronderstelling nagegaan middels observaties en interviews (zie patroon 1. 

Paragraaf 4.1.2.) 

Er is geen overleg gepland tussen leerkracht en muziekdocent, de 

leerkrachten wordt gevraagd feedback te geven middels evaluatieformulieren. Per 

school is er wel een vakdocent of muzikant aangesteld die de spreekbuis is voor de 

leerkrachten en problemen op de werkvloer directer kan oplossen. De interactie 

m.b.t. praktische en inhoudelijke zaken hoeft in principe dus niet tussen de leerkracht 

en muziekdocent van zijn klas plaats te vinden maar verschuift naar de ‘spreekbuis’.  

 

4.1.3. MuziekRoute 

Met de MR krijgen de groepen 3, zangles van een duo muziekdocenten. Vanaf groep 

4 krijgen de leerlingen les van muzikanten op een instrument naar keuze. Voor de 

leerkrachten hebben de projectleiders een scholingstraject op de agenda staan waar 

ze in het schooljaar van 2012-2013 mee willen beginnen. Het idee van ownership zal 

een belangrijk speerpunt zijn, evenals de boodschap dat muziekles geven geen 

‘rocket science’ hoeft te zijn.  

De afspraak is dat tijdens de muziekles de leerkracht in de klas blijft. Met de 

instrumentale lessen doen sommige leerkrachten net als de leerlingen mee in de les, 

anderen leerkrachten houden zich afzijdig. Vanuit de MR is geadviseerd om de 

leerkrachten tijdens de muziekles niet bezig te laten zijn met de orde maar dit over te 

laten aan de muziekdocent of de muzikant. We verwachten daarom dat de interactie 

tussen de muziekdocent en leerkracht in het eerste geval waarschijnlijk in dienst zal 

staan van het ontwikkelen van de leerkracht op het niveau van zijn leerlingen en 

deze niet zozeer ingezet wordt voor de professionalisering van de leerkracht om zelf 

muziekles te geven. Uit het interview kwam naar voren dat leerkrachten die niet 

meedoen in de muziekles, rondlopen en hun leerlingen observeren. De oriëntatie van 
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de leerkracht is, wanneer hij niet meedoet in de les maar observeert, in de eerste 

plaats gericht op de leerling en niet op de muziekdocent of het eigen leren. In de 

lessen van de MR zou je vanwege de perifere positie van de leerkracht minder 

interactie en interactie met meer praktische inhoud verwachten tussen muziekdocent 

en leerkracht.   

 De projectleiders gaven tijdens het interview aan dat het lastig was om de 

leerkracht en de muziekdocent voor of na de les bijeen te laten komen: “Heel vaak 

moet de leerkracht meteen voor de groep en na school zijn de docenten vaak weer 

weg voor les.” Om overleg toch mogelijk te maken, is er een vast contactpersoon per 

school aangesteld waar de vragen bij elkaar komen. Ook na het interviewen en 

observeren van de leerkrachten en muziekdocenten die meededen aan deze fase 

van het onderzoek, werd het idee bevestigd dat het plannen van overleg lang niet 

makkelijk is maar daarom niet minder wenselijk. Hier wordt bij de beschrijving van de 

gevonden patronen verder op ingegaan.  

 

4.2 Patronen 

De patronen die we vonden, zijn verkregen middels patroonanalyse zoals we in de 

methodiek beschreven. Het gaat om patronen die in de interacties tussen leerkracht 

en muziekdocent beschrijven. Uiteraard hadden we vanuit het theoretisch kader of 

de ervaringen tijdens de data-verzameling allerlei verwachtingen omtrent de 

patronen die we zouden vinden. Door uiteindelijk de data in de case-reports met 

elkaar te vergelijken en in de Stimulated Recall Interviews naar motieven achter 

gedragingen te vragen, konden de patronen gevormd worden. Dit is niet een 

gemakkelijk proces want hoewel de data sterk gereduceerd is, blijft het alsnog een 

grote hoeveelheid om met elkaar te vergelijken. Daarom is er veelvuldig gebruik 

gemaakt van tabellen waarin we veronderstelde patronen probeerden te ‘behouden’ 

of te ‘verwerpen’ door data tegenover elkaar weg te strepen. We keken dan 

bijvoorbeeld of bepaalde ‘scores’ voorkwamen in bepaalde omstandigheden of niet.  

Uiteindelijk zijn er twee patronen gevonden die interessante en nieuwe inzichten 

bieden in het proces van interactie tussen de muziekdocent en de leerkracht. 

 

4.1.2. Interactie gestuurd door oriëntatie en motivatie 

 

Patroon 1 
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De mate en inhoud van interactie tussen muziekdocent en leerkracht tijdens de 

muziekles, leken af te hangen van de motivatie om te leren en de oriëntatie in 

de les op het leren. De oriëntatie leek gestuurd vanuit de motivatie om te leren, 

maar ook vanuit verwachtingen over het doel van de muziekles dat door de 

inrichting van het project opgeroepen werd.3 

 

Tijdens het observeren van de muzieklessen werd al snel zichtbaar dat per project 

de mate van interactie tussen leerkracht en muziekdocent verschilde. Bij de 

leerkrachten en muziekdocenten die met ZZ werkten, zagen we in de les meer en 

andere interactie dan tussen leerkrachten en muziekdocenten die met MmS of MR 

lesgaven. In sommige lessen van de MR of MmS was er soms helemaal geen 

sprake van interactie. Wanneer er wel interactie was, kwam het initiatief wisselend 

van de muziekdocent en de leerkracht. Meestal werden er dan praktische zaken 

besproken: “Waar is de CD speler?” of “Even kijken jij hebt daar mijn blaadje wat heb 

ik daarop geschreven?”. In de lessen van MmS kreeg de leerkracht zo nu en dan 

aanwijzingen met betrekking tot het spelen van een instrument. Leerkracht E: “Waar 

beginnen we?”, muziekdocent D: “Op de D snaar, dus helemaal onderaan”. In de 

lessen van de ZZ muziekdocenten werd meer gesproken over de inhoud van de 

muziekles en het geven van muziekles: 

Muziekdocent A: “Groep 1 is C en E en die ander is G en E.” 

Leerkracht B: “C en E en G en E.” 

Muziekdocent A: “[…] Ja en de akkoorden staan ook uitgeschreven in het boek” 

Leerkracht A: “Maar die paddenstoelen weet ik nog wel” 

Muziekdocent A: “Ja hoor.” 

De muziekdocent legt in bovenstaand gesprek de leerkracht heel kort uit welke 

klankstaven zij hadden gebruikt in de les en was bewust bezig met het delen van 

informatie die de leerkracht in haar muziekles kon gebruiken. Tijdens de les vroeg de 

muziekdocent aan de juf of zij de dirigent wilde spelen om zo groepjes leerlingen aan 

te sturen. De groepjes moesten om de beurt op een klankstaaf slaan zodat er 

akkoorden ontstonden die in de muziek pasten. Omdat de juf in de les al had 

geoefend met de klankstaven, wist ze wat de bedoeling was, ze wist alleen nog niet 

precies welke klankstaven ze moest gebruiken en daar speelde muziekdocent op in. 

In de lessen van leerkracht A viel op dat er in tegenstelling tot veel andere 

muzieklessen die we observeerden er sprake was van legitieme (geaccepteerde) 

deelname zoals Lave & Wenger (1991) die beschrijven. Ze was niet alleen bezig met 

                                                
3
 Zie bijlage I, II, III A,B, C en bijlage IV voor de operationalisering van begrippen als van interactie en 

motivatie. 
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het uitvoeren van taken die ze van de muziekdocent kreeg, maar dacht actief na en 

kwam met opmerkingen en ideeën over het geven van muziekles.  

Uit de interviews kwam naar voren dat, ongeacht de methode waarmee ze 

werkten, bijna alle muziekdocenten het belangrijk vonden dat behalve de leerlingen 

ook de leerkrachten iets van de muziekles zouden leren. Van de zes 

muziekdocenten zeiden twee muziekdocenten dat ze ook één of meerdere specifieke 

doelen in de les voor de leerkracht hadden en zeiden ze rekening te houden met de 

aanwezigheid van de leerkracht in de les. Die twee muziekdocenten werkten met 

Zing Zo. Ook de leerkrachten (A, B en C) die samenwerken met deze 

muziekdocenten zeiden overtuigd  te zijn van het feit dat zij in de muziekles van de 

muziekdocent leerden, dat de muziekdocent ook daadwerkelijk rekening hield met 

hun aanwezigheid en dat ze ook gemotiveerd waren beter muziekles te leren geven:  

Leerkracht B: “Ondertussen probeer ik te kijken wat ik ga onthouden en met andere 

liedjes ga doen, je bent nooit uitgeleerd ten slotte. Je vervalt ook gauw weer in de 

zelfde dingen, dus des te leuker als er iemand is die je inspireert om weer andere 

dingen te gaan doen. Met name hoe hij dat in die les ook brengt en doet, ja dat 

helpt.” 

Leerkracht C: “Nou dan ben ik heel erg bezig met: ‘o dat is leuk, dat kan ik 

onthouden’ en dan schrijf ik even op wat we gedaan hebben. Dat je dat gewoon kan 

gebruiken bij andere liedjes of met andere muziekspelletjes. […] Of een keer een rap 

maken, je ziet gewoon dat het heel snel kan, als je maar weet hoe het moet en dat 

probeer ik er heel erg uit te vissen. Ik merk heel erg, omdat ik net van de PABO kom, 

dat ik gewoon zie hoe zo’n les opbouw.. gewoon hoe hij dat doet en dan denk ik: ‘oja 

dat werkt.’ Dat is leuk om te zien.” 

Leerkracht A: “Ik kijk gewoon wat ik er leuk in vind en wat ik (de muziekdocent) heb 

zien doen. Wat ik daar heel leuk van vond, waarvan ik dan denk: ‘dit  kunnen we wel 

wat vaker oefenen want dat liep nog niet,’ die oefen ik dan.[…] Je leert leuke liedjes 

en leuke extra ideetjes om met je klas te doen.” 

Wat uit deze citaten duidelijk wordt, is dat deze leerkrachten tijdens de les 

zich op een bepaalde manier oriënteren op de muziekdocent en proberen te 

achterhalen welke elementen uit de les ze kunnen gebruiken voor hun eigen 

muzieklessen. Ze gaan er vanuit dat de muziekdocent bepaalde kennis en 

vaardigheden bezit die hen verder kunnen helpen, iets wat we eerder beschreven als 

distributed cognition. In observaties werd dit idee meer kracht bijgezet doordat we 

zagen dat deze leerkrachten vaak opmerkingen maakten of vragen stelden aan de 

muziekdocent die betrekking hadden op het geven van muziekles: “Wij hebben het 

gewoon met instrumenten uit de klas gedaan en met klappen.” Of “Bij ziek deden we 
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zo he? (richt zich op de kinderen en doet de beweging voor). In het tweede deel van 

het onderzoek kijken we of we nog specifieker kunnen achterhalen hoe het proces in 

elkaar zit van interactie, oriëntatie en leren. 

Bijna alle leerkrachten die heel gemotiveerd waren om te leren in de 

muziekles (d.w.z. een antwoord tijdens het interview als: “Ik heb zelf gewoon dat ik 

het (de muziekles) heel erg leuk vind en dat ik daar dan geïnteresseerd in ben en dat 

ik daar meer mee wil.”), lieten tijdens de observaties zien dat ze in de les ook 

daadwerkelijk iets probeerden te leren. Bijvoorbeeld door met de leerlingen mee te 

doen en ondertussen vragen te stellen aan de muziekdocent in de les, volgend op 

het uitvoeren van opdrachten. Bij één leerkracht zagen we echter iets opvallends 

gebeuren in de les: de leerkracht bleek uit het interview heel gemotiveerd om in de 

les van de muziekdocent te leren maar hield zich tijdens de les in eerste instantie 

heel afzijdig. Ook was er nauwelijks sprake van interactie tussen haar en de 

muziekdocent, ze was het grootste deel van de lessen aantekeningen aan het 

maken net buiten de kring. Later werd duidelijk dat ze met het maken van 

aantekeningen probeerde vast te leggen hoe de muziekdocenten hun muzieklessen 

gaven, om vervolgens in haar eigen lessen gebruik te maken van nieuw opgedaan 

inzicht. Ook had het maken van aantekeningen een praktisch punt want zo stelt de 

leerkracht: “In het begin had ik de liedtekst nog niet dus toen zat ik altijd de teksten 

op te schrijven”. Toch rees de vraag waarom de leerkracht van de drie keer dat ze 

geobserveerd werd in de les maar eenmaal een stukje van de les actief meedeed 

met de leerlingen en waarom er zo weinig interactie plaatsvond. In een later 

interview werd duidelijk dat de leerkracht wel graag mee wilde doen in de les maar 

dat in een overleg de projectleiding had gevraagd of de leerkrachten zich afzijdig 

wilden houden in de les. Later bleek dit verzoek eigenlijk niet voor deze leerkracht 

bedoeld want, zo stelde de muziekdocent F:  

“het kwam vooral uit het team van instrumentalisten want die docenten doen het echt 

alleen en zitten in groepjes en de leerkrachten komen bij ieder groepje (van hun klas) 

even langs. Dat de autoriteit dan ook echt van de muziekdocent is want als je het 

alleen doet, je afhankelijk wordt van de leerkracht en deze dan weg is (om naar een 

ander groepje te kijken) dan heb je chaos. Ik denk dat het in ons geval een beetje 

anders is omdat je de hele klas in totaal hebt.”  

De leerkracht is na deze vergadering zich dus wat afzijdig gaan houden en is 

aantekeningen gaan maken voor zichzelf. Ze zingt dan nog wel mee, want, zei ze: 

“dan kan ik het veel sneller onthouden.” 

Interactie tussen leerkracht en muziekdocent in de muziekles met als doel de 

professionalisering van de leerkracht, vindt plaats wanneer aan een aantal 
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voorwaarden wordt voldaan: de muziekdocent moet het belang inzien van de 

professionalisering en dit belang willen en kunnen vertalen naar specifieke 

leerdoelen die hij voor de leerkracht formuleert. De leerkracht moet in hoge mate 

gemotiveerd zijn om te leren van de muziekdocent en het idee hebben dat deze ook 

rekening houdt met zijn of haar aanwezigheid in de les. Inherent hieraan is dat de 

leerkracht en muziekdocent het goed met elkaar kunnen vinden zodat ergernissen 

de samenwerking niet in de weg staan. 

 

4.2.2. “Nou het overleg is vrij minimaal, dat komt eigenlijk omdat ik met de 

lessen bezig ben op het moment dat ze komen en eigenlijk daarna gelijk weer 

door moet wanneer ze vertrekken.” 

 

Patroon 2 

 

Tijdens het lesgeven nemen leerkrachten en muziekdocenten weinig ruimte om 

te communiceren over het verdelen van praktische zaken of het afstemmen 

van pedagogisch handelen, dit gaat spontaan en zonder veel interactie. De 

gedachte is dat dit soort zaken niet tijdens, maar na de les besproken zouden 

moeten worden. Dat gebeurt nauwelijks omdat hier weinig tijd voor lijkt te zijn. 

 

Gedurende de observaties viel op dat wanneer de leerkracht meedeed in de les van 

de muziekdocent, veel acties die hij of zij ondernam, spontane acties waren waarbij 

geen interactie tussen de leerkracht en de muziekdocent plaatsvond. Bijvoorbeeld 

als een leerling een compliment kreeg, als een leerling werd aangesproken op zijn 

gedrag, of tijdens het klaarzetten van de leerlingen in de kring. Het samenwerken 

verliep dan min of meer vanzelfsprekend, ieder voerde zijn eigen taken uit zonder 

daarover te communiceren.  

Op de scholen lijkt er weinig tijd om voor of na de les overleg in te plannen 

tussen de leerkracht en de muziekdocent. De muziekdocenten zitten vaak vast aan 

een strak geregisseerd rooster waarbij ze van school naar school of klas naar klas 

haasten om op tijd de volgende muziekles te geven. De leerkrachten moeten na de 

muziekles nu eenmaal weer verder met hun eigen les. Leerkrachten en 

muziekdocenten die elkaar niet regelmatig spreken, zouden liever wat vaker met 

elkaar overleggen. Uit de interviews werd duidelijk dat met die extra tijd de 

muziekdocent en leerkracht in de meeste gevallen wat meer pedagogische zaken 

zouden bespreken: hoe om te gaan met de kinderen uit de klas die uitdagend gedrag 



Daar zit muziek in… 

 

 

 

 
42 

vertonen, wat zijn nou eigenlijk de regels over het naar de wc gaan tijdens de les, et 

cetera. Opvallend was dat de leerkrachten niet aangaven de extra tijd te besteden 

aan zaken die meer inhoudelijk te maken hadden met het geven van muziekles. Wel 

werd door beide leerkrachten opgemerkt dat ze in sommige gevallen de 

muziekdocent om bladmuziek vroegen zodat zij het liedje met de leerlingen konden 

oefenen. Het lied was dan al door de muziekdocent aangeleerd en kon door de 

leerkrachten herhaald worden. 

Hoewel de hier boven besproken fenomenen zich manifesteren binnen alle 

deelnemende projecten, zijn tussen projecten ook verschillen als het gaat om de 

wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de groepsleerkracht en muziekdocent en 

het idee of structurele overlegmomenten überhaupt mogelijk zijn. Zo zouden de 

leerkrachten van Zing Zo! de tijd om na de les met elkaar te praten, besteden aan de 

overdracht van de muziekles, terwijl de leerkrachten en muziekdocenten van de 

Muziek Route en Muziek maakt School!, dus eerder de omgang met bepaalde 

leerlingen (meer pedagogisch-didactische zaken) zouden bespreken. Voor een 

uitgebreidere beschrijving van deze verschillen verwijzen we naar de volgende 

pagina’s. 

 

MuziekRoute 

Zoals eerder beschreven, ervaren projectleiders het op structurele basis bijeen laten 

komen van leerkracht en muziekdocent als een behoorlijk uitdagende, dan wel niet 

onmogelijke taak. Ook de leerkrachten en muziekdocenten die met de MR werken 

ondervinden problemen bij het plannen van gesprekken: 

Leerkracht G: “Nou het overleg is vrij minimaal en dat komt eigenlijk omdat ik met de 

lessen bezig ben op het moment dat ze komen en eigenlijk daarna gelijk weer door 

moet wanneer ze vertrekken, dus er is weinig overleg. Soms is het denk wel fijn om 

op een rustig moment dingen te overleggen. We hebben een paar keer kort overleg 

gehad maar dat was meer over hoe om te gaan met bepaalde kinderen maar ja dat 

is niet altijd even handig om gelijk na een les te doen terwijl je eigenlijk dan zelf weer 

verder gaat het is ook niet handig om dat te doen als ze buiten staan en er allemaal 

kinderen omheen staan.” 

Muziekdocent E ziet minder problemen in het plannen van overleg maar benadrukte 

wel het belang van overlegmomenten: “Wij hebben vooraf contact tijdens onze 

pauzes over de afgelopen week, hoe het ging of wat we nu gaan doen. Ik vraag dan 

‘wat doe jij om de aandacht te krijgen’ en dan vind ik het handig om dat ook te doen, 

om dezelfde lijn aan te houden want dat is lekker herkenbaar voor de kinderen.” 
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De muziekdocent is tijdens de gesprekken bezig met het gegeven dat de leerkracht 

pedagogische en didactische kennis bezit en probeert daar gebruik van te maken om 

zo haar eigen les te verbeteren. Tijdens de observaties viel ook op dat leerkracht H 

de muziekles vaak op een pedagogische manier ‘opende’: “Mag ik even wat zeggen 

voordat juffrouw Sarah en juffrouw Femke met de les beginnen, het gaat over de 

vorige keer.” In het observatieformulier stond vervolgens: “LK vertelt aan de kinderen 

maar ook gericht aan de docenten dat het de vorige les niet goed ging en dat ze het 

daar met de leerlingen over heeft gehad en het deze keer beter zal gaan.” Ook 

muziekdocent F die samen met docent E de muziekles geeft, zou meer gebruik 

willen maken van de pedagogische en didactische kennis van de leerkracht in een 

overleg. De leerkracht krijgt van de docenten tijdens de les ook meer de rol van 

pedagoog en schikt zich ook naar deze rol. Muziekdocent F: “Soms valt je iets op bij 

een leerling, dan kijkt ze de hele tijd naar de leerkracht en hoe ga je daar dan mee 

om. Dat soort vragen of […] wanneer zet je N (leerling) uit de kring en wanneer mag 

hij terugkomen”.  

 

Zing Zo! 

Projectleider Hans van de Veerdonk vertelde in een eerste interview hoe zijn project 

met betrekking tot overleg tussen leerkracht en muziekdocent georganiseerd is: “De 

muziekdocent en de leerkracht komen aan het begin van een nieuw thema (elke 6 

weken) bij elkaar. Ze bespreken dan hoe het vorige thema is verlopen en wat er van 

de leerkracht verwacht wordt in de komende weken tijdens een nieuw thema.” Dit 

overleg duurt dan ongeveer 15 minuten. Maar ook van de Veerdonk ziet problemen 

in het plannen van overleg, evenals de leerkrachten en muziekdocenten die met ZZ 

werken, zo stelt Leerkracht C: “Nee we hebben ook eigenlijk tot nu toe geen tijd 

gehad voor uitgebreider overleg want hij (muziekdocent) komt aan en net na de les 

gaat hij weg.” In het SRI vertelde dezelfde leerkracht over de meerwaarde van 

uitgebreider overleg:  

“Vooral voor deze afspraken maar ook dat er op een gegeven moment meer 

muzikale elementen in gaan komen. Ik kom in de handleiding dingen tegen die jij (de 

muziekdocent) niet gedaan hebt, waarvan ik dan denk: ‘ik weet niet wat ik moet 

doen.’ De handleiding is voor mij niet duidelijk genoeg.” 

Muziekdocent A: “Het blijft moeilijk om te overleggen, na de les of na schooltijd is 

moeilijk.” Leerkracht C: “Maar ik denk dat het wel goed zou zijn om meer te 

evalueren.” Muziekdocent A: “ja!” . 

In bovenstaande quotes wordt zichtbaar dat er een verschil is met de wensen van de 

muziekdocenten en leerkrachten van die van de MuziekRoute. Leerkracht en 



Daar zit muziek in… 

 

 

 

 
44 

muziekdocent A zouden de gesprekken namelijk ook gebruiken om de kennis en 

vaardigheden van de leerkracht op het gebied van muziekles geven te verbeteren. 

Dit is niet alleen de insteek van ZingZo! maar ook gaf de leerkracht in het interview 

aan dat ze aan kennis en vaardigheden wat betreft het geven van muziekles nog 

veel wilde leren: “Nee niet voldoende nee, ik vind wel dat ik mezelf daar meer in 

moet/wil verdiepen ook omdat het gewoon belangrijk is voor de ontwikkeling van 

kinderen.” 

Ook muziekdocent B gaf in het interview aan dat hij vaker in gesprek wilde met de 

leerkracht maar dit nog lastig te realiseren was: “[…] Dat gedeelte komt nog te weinig 

uit de verf. Dat merk je ook aan de evaluatie dan is het allemaal goed en prima, hij 

(leerkracht) is al lang blij dat het gebeurt maar dat schort echt aan mij hoor, daar 

moet ik eigenlijk meer tijd in steken om dat goed te doen en een stok achter de deur 

te hebben. Ben ik nog niet klaar mee.” De leerkracht (A) beaamt dat: “Nee. Nee we 

hebben ook eigenlijk tot nu toe geen tijd gehad voor uitgebreider overleg want hij 

komt aan en net na de les gaat hij weg […]dus echt overleg hebben wij weinig.” 

Tegelijkertijd is de leerkracht niet zeker dat hij de juiste kennis en vaardigheden bezit 

om goed muziekles te kunnen geven. Op de vraag of hij daarbij een bepaalde mate 

van muzikaliteit miste, iets wat hij eerder in het interview had opgemerkt antwoordde 

hij: “Ja ja, om heel goed (een muziekles) te geven en om bijvoorbeeld toonhoogtes te 

horen en terug te geven, ja ik denk dat het bij deze kleutertjes nog niet zo heel 

belangrijk is maar ik weet zeker dat ik dat niet goed doe.” 

Leerkracht C heeft tijdens het interview niet duidelijk de wens uitgesproken 

dat ze meer overleg zou willen met de muziekdocent omdat ze, wanneer ze dat 

nodig vindt, tijdens of na de les haar kans grijpt om de muziekdocent iets te vragen: 

“Ik vraag wel eens bepaalde liedjes of hij de grepen wil laten zien dat ik weet hoe ik 

dat ook op de gitaar kan doen. Verder eigenlijk niet, verder heb ik zoiets van: ‘ik ga 

datgene wat hij gedaan heeft oefenen met de kinderen.’ Dat vragen is meestal 

daarna, soms tijdens de les geeft hij nog aan: dit is belangrijk, om daar extra nadruk 

op te leggen.” Na het analyseren van de observaties zagen we dat vergeleken met 

leerkracht C, leerkracht B in de les meer aanwijzingen kreeg over het geven 

muziekles of het bespelen van een instrument van dezelfde muziekdocent. Wellicht 

heeft leerkracht B voldoende aan de instructie van de muziekdocent tijdens de les, 

de 6 wekelijkse themabijeenkomsten en het instructieboekje. Een andere verklaring 

voor haar verminderde behoefte aan overleg zou hem kunnen zitten in het feit dat 

deze leerkracht, i.t.t. leerkracht C muziekles geven echt als haar talent beschouwt. 

Wellicht heeft ze daardoor minder behoefte aan extra overleg dan haar collega. 
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Muziek maakt School! 

Bij het opzetten van de pilot waren er nog geen structurele overlegmomenten 

ingepland tussen de muziekdocenten en leerkrachten. Projectleider Getru Smit-

Pasveer stelde dat de uitdagingen op de werkvloer meer praktisch van aard waren 

zoals het vinden van opbergruimte voor instrumenten of het regelen van een lokaal, 

dan dat ze over de inhoud van de muziekles gingen. Na het interview in februari 

2012 heeft de projectleiding besloten de muziekdocenten en leerkrachten een aantal 

keer per jaar samen te laten komen voor een gesprek. In een later interview met een 

van de muziekdocenten van MmS komt het enthousiasme over dit nieuw ingevoerde 

overleg naar voren: 

Muziekdocent D: “Ja we hebben nu ook weer een werkoverlegje gehad, dat 

hadden we veel eerder moeten hebben dat was heel zinnig […]  dat is dan ook heel 

nuttig want dan merk je aan de ene kant vinden ze het allemaal heel erg leuk wat je 

doet maar de betrokkenheid viel mij eigenlijk erg tegen. […] Ze hadden ook voor ons 

weer nuttige dingen want wij kennen inderdaad die kinderen niet heel erg goed […]. 

Het is wel handig als je dan iets meer van te voren weet of zo.”  

Ook leerkracht D die met MmS werkt, merkte dit op: 

“Ja, […] we hebben twee weken geleden bij het ruilmoment ook een vergadering 

gehad met de muziekdocenten en groepsleerkrachten en hebben we gezegd nou zo 

gaat het nu, hoe zie jij het? Daar is ook wat advies vandaan gekomen, niet naar 

*eigen muziekdocent* specifiek maar gewoon in het geheel […]. Wij leerkrachten 

werken de hele week met die kinderen dus het is veel makkelijker om dat stukje 

pedagogiek te gebruiken en dat kunnen we bij hun dan weer neerleggen van: zo zou 

ik het doen […].” 

Niet alleen uit wat de leerkrachten en muziekdocenten zeiden tijdens de 

gezamenlijke interviews werd duidelijk dat er meer behoefte was aan onderling 

overleg. Ook tijdens de laatste interviews maakten de leerkrachten en 

muziekdocenten, ongeacht project, tussen de vragen door gebruik van de tijd die ze 

samen hadden om te overleggen wat ze goed of minder goed vonden gaan in de les. 

Voor het tweede deel van het onderzoek betekent dit dat we gaan proberen meer 

overlegmomenten in te plannen en proberen we te achterhalen welke processen 

hiermee gepaard gaan. 
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4.3 Van resultaten uit fase I naar de inrichting van fase II 

4.3.1. Het belang van interactie tijdens observatie van een rolmodel 

Naast patronen zijn door data-analyse nog wat opvallende zaken aan het aan het 

licht gekomen die ons wat meer inzicht geven in de praktijken van de muziekles op 

school binnen de onderzochte projecten. Deze ‘critical incidents’ of kritische 

incidenten, beschrijft Terwel (2005) als gebeurtenissen die afwijken van de regel en 

waarbij de belangen van de betrokkenen botsen. De kwalitatieve data-verzameling 

en data-analyse maken het mogelijk om deze gebeurtenis heel precies te 

beschrijven waardoor duidelijk wordt hoe een bepaalde gebeurtenis ontstond. 

Meerdere kritische incidenten kunnen weer leiden tot een patroon. 

Hoe essentieel interactie is tijdens observatie van een rolmodel binnen 

participerend leren, hebben we uitvoerig beschreven in het theoretisch kader, maar 

we willen dit nogmaals benadrukken met een mooi voorbeeld van een kritisch 

incident uit onze eigen onderzoekspraktijk. In de tweede les van leerkracht H 

gebeurde namelijk het volgende: nadat de leerkracht al een tijdje buiten de kring had 

gezeten, besloot ze plotseling om in de kring te gaan zitten waar de leerlingen ritmes 

aan het oefenen waren met onder andere schudeitjes en stokken. De leerkracht 

imiteerde de bewegingen die de kinderen maakten en probeerde ze te ondersteunen 

door het goede tempo aan te geven. Vervolgens gaf muziekdocent F de juf een setje 

stokken waarmee ze een bepaald ritme op de grond sloeg. Zonder te overleggen 

wist de juf wat ze moet doen en stuurde vervolgens een apart groepje leerlingen aan. 

In een later interview vroegen we naar de motivatie van de juf om in de kring te gaan 

zitten en instructies te geven en naar de motivatie van de muziekdocent om de juf de 

stokjes te geven. De leerkracht antwoordde: “Ja eigenlijk ook om mee te doen, om te 

ondersteunen ook denk ik, ze vinden het best wat lastig die ritmes denk ik. Op een 

gegeven moment kreeg ik ook heel goed de stokjes in mijn handen want dat is het 

lastigste dan ben je bijna met zijn twee nog te weinig.” De leerkracht was op dat 

moment bezig de muziekdocent te assisteren; Hulp te bieden waar dat nodig leek. 

De muziekdocent reageerde vervolgens: “dat is ook fijn dat je dan met zijn drieën 

bent, want dan kan je ieder met zo’n groep meedoen.” De leerkracht gaf aan dat ze, 

zonder instructie van de muziekdocent, wist wat ze moest doen omdat ze vooraf 

goed opgelet had. In het leerverslag na die les schreef de leerkracht echter wel dat 

ze wat theoretische kennis miste binnen dat aspect van de les: “Wat ik voor mezelf 

mis is waar dit, binnen het muziekonderwijs, nu precies onder valt: “is het maat/ritme 

?”, of wordt het anders genoemd, de termen binnen het muziekonderwijs dus.”  
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Hier had meer interactie in de vorm van een overleg tijdens of na de les, 

duidelijkheid kunnen geven. Had de muziekdocent aangepaste instructies gegeven 

of had de leerkracht hier tijdens of na de les naar gevraagd, dan had de leerkracht 

meer inhoudelijke kennis opgedaan en kon ze deze kennis toepassen in haar eigen 

muzieklessen. In fase II willen we aansturen op meer doelgerichte interactie tijdens 

de les en meer overleg na de les, ook omdat uit het tweede patroon bleek dat dit een 

wens was die voor alle leerkrachten en muziekdocenten gold. We willen dat overleg 

na de les en die interactie tijdens de les zo inrichten dat er niet alleen ruimte is voor 

praktisch overleg maar juist voor het uitwisselen van kennis en vaardigheden van de 

muziekdocent naar de leerkracht. Hoe we dit precies willen doen wordt in de 

methode van fase II uitvoerig beschreven.  

 

4.3.2. Het verbeteren van de interactie ter bevordering van de 

professionalisering van de leerkracht. 

Het tweede kritische incident dat we vonden, ging over de houding van leerkrachten 

binnen de muziekles. Tijdens het SRI vertelden muziekdocenten dat leerkrachten in 

de muziekles niet altijd een actieve houding aannemen wat de samenwerking 

bemoeilijkt. De muziekdocenten zochten verschillende oorzaken voor de passieve 

houding van sommige leerkrachten. Muziekdocent F van de MR zei in het interview: 

“Ik vind het soms echt heel moeilijk om leerkrachten te bereiken als ze denken ‘mooi 

muziek, even pauze!’ ga dan die stokjes maar eens aangeven, dat is voor mij ook 

een drempel.” Ook binnen de ZZ methode, waar de rol van de leerkracht binnen de 

muziekles vanuit het project een actieve rol is, stuitten muziekdocenten op 

problemen. Zo stelde een muziekdocent tijdens het interview: “Wanneer de 

leerkracht boekjes na gaat kijken in de les is het moeilijkste wat er is om de 

leerkracht te enthousiasmeren mee te doen”. Muziekdocent A van ZZ: “Sommigen 

(leerkrachten) gaan zelfs niet eens in de kring zitten.” Op de vraag of de 

muziekdocent er op zo’n moment wel mee bezig is om de leerkracht bij de les te 

betrekken is het antwoord: “Ja zeker want dat is toch een deel van het project het is 

het doel maar sommigen vinden het toch eng en die vinden het toch lastig om te 

gaan zingen en dan zien ze mij ook nog eens als iemand die kritisch is”.  

Dit is overigens iets wat niet alleen voor de onderzochte projecten maar ook 

binnen andere muziekeducatieve projecten voor het basisonderwijs in Nederland 

geldt. Projecten proberen hier ieder op een eigen manier een oplossing voor te 

vinden, zo matcht het Amsterdamse ‘Aslan’ hun muziekdocenten met leerkrachten in 

de hoop dat een geschikte match de samenwerking ten goede komt. Het is iets wat 
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speelt en zeker de aandacht verdient gezien het nieuwe convenant dat basisscholen 

in Amsterdam hebben gesloten met hun Gemeente. In dit convenant staat dat de 

scholen onder andere 1 uur muziekles per week aan al hun leerlingen zullen 

aanbieden. In de inleiding beschreven we uitgebreid dat de leerkracht zichzelf voor in 

veel gevallen niet als muziekleerkracht profileert. Door dit convenant zal de 

leerkracht zichzelf echter een serieuze rol aan moeten meten binnen het verzorgen 

van muziekonderwijs. Meer dan ooit zullen muziekdocenten en leerkrachten moeten 

samenwerken vanwege de te hoge kosten die het enkel inhuren van 

muziekdocenten voor het verzorgen van muziekonderwijs op school met zich 

meebrengt.  

Hoe gaan we er nu voor zorgen dat de leerkracht een actieve rol aanneemt 

tijdens de muziekles? Binnen de observaties van de muzieklessen viel op dat 

wanneer er sprake was van interactie tussen muziekdocent en leerkracht, het 

initiatief van de interactie over het algemeen bij de muziekdocent lag. De 

muziekdocent is wat ons betreft om te beginnen ook degene die het voortouw moet 

nemen bij het betrekken van de leerkracht tijdens muziekles. Vooral omdat 

leerkrachten binnen ons onderzoek lieten blijken dat ze toch geneigd zijn te denken 

dat de muziekles het domein van de muziekdocent is, waar ze liever op de 

achtergrond blijven. Deze gedachte is te betreuren aangezien we tijdens observaties 

van de lessen vaak zagen dat leerlingen enthousiast reageerden wanneer de 

leerkracht alleen al actief meedeed in de les. De muziekdocent krijgt de taak om in 

eerste instantie de leerkracht te vertellen dat zijn/haar rol binnen de muziekles 

actiever gaat worden zodat de oriëntatie in de les van de leerkracht verandert en 

meer gericht is op het eigen leren. Omdat we inmiddels van muziekdocenten weten 

dat het niet makkelijk is de leerkracht bij de les te betrekken, zullen de  docenten een 

instructie krijgen waarin ze met- en van elkaar leren hoe ze de leerkracht kunnen 

enthousiasmeren en opdrachten kunnen geven tijdens de muziekles. Hierover meer 

in de methode van fase II van dit onderzoek. 
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5. Methode fase II 

 

 

Na de eerste fase van het onderzoek hebben we een goed beeld gekregen van de 

context waarbinnen de muziekles gegeven werd, de manier waarop leerkrachten en 

muziekdocenten interacteerden en de redenen waarom interactie soms uitbleef. In 

de tweede fase van het onderzoek werden muziekdocenten, muzikanten en 

leerkrachten uitgedaagd na te denken over leerdoelen van de leerkracht naar 

aanleiding van observatie van de muziekles en een gesprek tussen muziekdocent en 

leerkracht. Verschillende tools, waaronder observatieformulieren voor leerkrachten 

en een instructie voor de muziekdocenten, werden aangereikt om muziekdocent en 

leerkracht hierbij te helpen zich te oriënteren op theoretisch relevante aspecten.  

 

5.1 Verantwoording onderzoeksopzet en -sampling  

In het tweede deel van het onderzoek deden er van elk project een leerkracht en een 

muziekdocent mee, drie duo’s in totaal. De projectleiders droegen ook dit maal een 

docent en leerkracht aan waaruit de onderzoeker kon kiezen. De selectie berustte op 

praktische overwegingen: welke dagen, tijden en lessen voor de onderzoeker te 

bezoeken waren. We bestudeerden minder casussen dan in het eerste deel van het 

onderzoek, daardoor hadden we meer tijd om observaties van- en gesprekken 

tussen muziekdocenten en leerkrachten bij te wonen. Minder casussen betekent 

tevens dat we flexibeler waren, waardoor we dieper op interessante verschijnselen in 

konden gaan die zich manifesteerden tijdens het onderzoek. Wellicht konden er 

daardoor meer verklaringen aangedragen worden voor eventueel gevonden 

patronen. 

Het streven was in eerste instantie om alleen de zanglessen van alle 

muziekprojecten te volgen. Dit uit praktisch oogpunt, maar ook omdat de 

verschillende projecten dan beter vergelijkbaar zijn, de diversiteit tussen de inhoud 

van de projecten is immers al vrij groot. In de zanglessen krijgt binnen elk project, de 

hele klas tegelijkertijd les en is de leerkracht de gehele les bij zijn klas. Bij de 

instrumentlessen wordt de klas over twee of drie groepen verdeeld en loopt de 

leerkracht in veel gevallen heen en weer tussen de groepen. Hierdoor wordt het 

lastig de leerkracht bij de les te betrekken. In Zaandam (MmS) was het om 

praktische redenen echter niet mogelijk de zanglessen te volgen. Wel was er een 

viooldocente bereid mee te werken en de leerkracht van de groep vijf op dezelfde 
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openbare basisschool als in fase I van het onderzoek, waaraan deze muzikant 

lesgaf, vond het geen probleem om gedurende het onderzoek bij het deel van de 

klas te blijven dat vioolles kreeg. Van het Zing Zo! project (Amsterdam), deed de 

leerkracht van groep 3 mee op een OBS in de binnenstad. Dit is voor ZZ een nieuwe 

groep omdat vorig jaar alleen de groepen 1 en 2 les kregen. We kozen voor een 

nieuwe groep, omdat uit het eerste deel van het onderzoek bleek dat in de 

kleutergroepen die wij onderzochten, de professionalisering van de leerkracht binnen 

de les al aardig vorm kreeg. Nu leek het interessant om te onderzoeken of dit met 

een andere leerkracht, muziekdocent en groep ook het geval was. Binnen de MR 

(Utrecht) gingen we verder met het observeren van de zanglessen aan groep 3 op 

de Vreedzame school uit fase I van het onderzoek, met de focus op één van de twee 

muziekdocenten uit het eerste deel van het onderzoek en een nieuwe leerkracht. Er 

waren geen andere muziekdocenten die zangles gaven binnen het project, vandaar 

dat we geen nieuwe muziekdocent konden betrekken bij het onderzoek.  

              Net als in het eerste deel van het onderzoek werden de leerkrachten en 

muziekdocenten/muzikanten geïnterviewd aan de hand van de bijbehorende semi-

gestructureerde vragenlijst voor het verkrijgen van de nodige achtergrondinformatie. 

Daarna werd het onderzoek anders opgezet, in de zin dat we de praktijk wilden 

beïnvloeden en het onderzoek daardoor de vorm kreeg van een meer constructief-

evaluatief onderzoek dan een pure observatie van de dagelijkse praktijk. In de eerste 

deel van het onderzoek, zagen we dat vooral de gerichtheid van het project op 

professionalisering van de leerkracht en de daaruit volgende inrichting van het 

project, een rol leek te spelen bij de mate, vorm en inhoud van interactie tussen de 

leerkracht en muziekdocent. Daarom wilden we nu alle muzieklessen die we 

volgden, ongeacht het project, zo inrichten dat ze op een zelfde manier ruimte boden 

voor de professionalisering van de leerkracht. Dit is in goed overleg met de 

projectleiders gedaan. In onze onderzoekspraktijk betekende het dat de 

muziekdocent werd gevraagd de leerkracht muzikale opdrachten te geven in de 

muziekles. In termen van het theoretisch kader kunnen we de situatie dus 

beschrijven als ‘leren door participatie’ van de groepsleerkracht aan de muziekles 

van de muziekdocent. De perifere positie die de groepsleerkracht daar in het eerste 

deel van het onderzoek bij innam, werd door onze ingreep dus veranderd in een 

meer actieve rol van de leerkracht in de gezamenlijke praktijk. De centrale 

onderzoeksvraag van deze fase van het onderzoek was als volgt geformuleerd: “Wat 

is het effect van doelgerichte activering van interacties tussen groepsleerkracht en 

muziekdocent op de gerapporteerde leeropbrengsten en motivatie bij leerkrachten?” 
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 We verwachtten dat de onderzoeksgegevens ons inzicht gaven in de 

processen die ten grondslag lagen aan het leren van de leerkracht. Daar waar 

sprake is van professionalisering verwachtten we namelijk op basis van de literatuur 

een leerkracht te zien die een actieve bijdrage levert om zijn eigen leerdoelen te 

behalen en een muziekdocent die de leerdoelen weet om te zetten naar opdrachten 

die hij tijdens de muziekles aan de leerkracht geeft maar daar vervolgens ook samen 

met de leerkracht over reflecteert om verder te komen. Dit onderzoek biedt de 

mogelijkheid om hypotheses op te stellen over mogelijke verklaringen of het succes 

was toe te schrijven aan meer contextuele factoren of op meer persoonlijk niveau lag 

(motivatie en oriëntatie). De patronen konden ons tevens inzicht bieden in de 

uitdagingen die er zijn voor de projecten die willen werken aan de professionalisering 

van leerkrachten op het gebied van de muziekeducatie. 

 

5.2 Opzet fase II: actief en authentiek leren 

5.2.1. Observeren als onderdeel van professionalisering 

Ons streven was om met kleine aanpassingen binnen de participerende 

muziekprojecten een actievere en authentieke vorm van leren bij de leerkrachten 

teweeg te brengen. Bij deze vormen van leren is echter meer interactie en een 

andere manier van informatie-uitwisseling nodig dan we in veel muzieklessen binnen 

de onderzochte projecten waargenomen hebben. In een review-studie naar 

kenmerken van algemene professionalisering-interventies van leraren wordt een 

actieve vorm van leren als effectief beschreven (Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 

2010 p 23). Door middel van observatie van- en overleg en discussie met de 

muziekdocent/muzikant, probeerden we de leerkracht een actieve rol aan te laten 

nemen in zijn eigen ontwikkelingsproces. Zo ging de leerkracht in de eerste 

muziekles binnen de periode van het onderzoek, de muziekdocent/muzikant 

observeren. Dit werd gedaan aan de hand van een observatieschema, door ons 

ontworpen, waarin verschillende domeinen van de muziekles uiteengezet waren  (zie 

bijlage VI-A en B). De leerkracht werd expliciet gevraagd op de muziekdocent te 

letten en te achterhalen hoe de muziekles in elkaar zat en wat opviel, wat hem/haar 

daarin verwonderde of deed denken aan de eigen muziekles. De lijst bood niet alleen 

een kader voor het observeren, maar wellicht ook voorkomen dat de leerkracht 

enerzijds teveel gericht bleef op de leerlingen en anderzijds niet wist waar hij op 

moet letten omdat er zoveel interessants gebeurde in de les. Binnen succesvolle 
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Amerikaanse leerkracht-trainingsprogramma’s werd al eerder gebruik gemaakt van 

observatie als hulpmiddel bij het leren (Darling-Hammond, 2006).  

 

5.2.2. Gezamenlijk opstellen van leerdoelen tijdens een gesprek 

Dan het authentieke leren: hierbij sluit het leren aan bij de behoefte van de 

leerkracht, binnen een situatie die te maken heeft met de dagelijkse praktijk (Volman, 

2006). We vroegen de leerkracht om te reflecteren op kennis en vaardigheden die 

gemist werden in de eigen muziekles naar aanleiding van de observatie. Vervolgens 

werd de leerkracht gevraagd na te denken over hoe hij deze kennis en vaardigheden 

kon ontwikkelen met hulp van de muziekdocent of de muzikant. De leerkracht kon 

wat ons betreft zelf het beste inschatten welke muzikale kennis en vaardigheden 

hij/zij tot nu toe mistte om muziekles te kunnen geven aan de klas. In de meeste 

gevallen heeft de muziekdocent of muzikant namelijk weinig zicht op de bestaande of 

ontbrekende kennis en vaardigheden van de leerkracht omdat hij/zij zich 

voornamelijk op de leerlingen heeft gefocust. Om de leerkracht op weg te helpen 

boden we een lijst aan met muzikale kennis en vaardigheden die van pas komen in 

de zang- of vioolles. Deze lijst hebben we in samenwerking met Hans van de 

Veerdonk4 ontwikkeld en berust op de kennis en vaardigheden die muziekdocenten 

tijdens de Opleiding Docent Muziek aan het Conservatorium ontwikkelen (zie bijlage 

VII A-B). De keuze om wel of niet gebruik te maken van de lijst, lieten we bij de 

leerkracht. Vervolgens deelde de leerkracht de zelf bedachte leerdoelen met de 

muziekdocent in een kort overleg, dit was face to face in Utrecht en Zaandam en via 

email in Amsterdam. In dit gesprek was er ruimte voor het uitspreken van 

wederzijdse verwachtingen, maar lag ook een taak bij de muziekdocent om de 

leerkracht te informeren over de nieuwe rol die de leerkracht zou krijgen tijdens de 

muziekles, de gedachten daarachter en de voorwaarden waaraan voldaan moest 

worden.  

5.2.3. Instructie voor muziekdocenten 

Omdat we ook de muziekdocenten op weg wilden helpen bij het betrekken van de 

leerkracht in de muziekles, hebben we gekozen voor een gezamenlijk 

instructiemoment voor alle deelnemende muziekdocenten. De instructie werd 

gegeven door Hans van de Veerdonk. Juist omdat van de Veerdonk de projectleider 

van ZZ is (het project dat in eerste deel van het onderzoek naar voren kwam als het 

project dat al het meest invulling gaf aan de professionalisering van de leerkracht), 

                                                
4 Artistiek leider van Zing Zo!, coördinator van de binnenschoolse projecten van de Muziekschool 

Amsterdam en onder andere docent vakdidactiek op het Conservatorium van Amsterdam 
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was hij geschikt om de instructie  aan de muziekdocenten te geven. Tijdens deze 

eenmalige instructie werd er gesproken over de achtergrond van de muziekdocenten 

en de muzikant, de verschillen tussen de projecten op het gebied van 

professionalisering van de groepsleerkracht en werd er uitvoerig gebrainstormd over 

de manieren waarop de docent de leerkracht bij de les kon betrekken en waarom dit 

zo belangrijk was. Ook in deze instructie wilden we, net als in de muzieklessen met 

de leerkracht, proberen de muziekdocenten actief te betrekken en hen na te laten 

denken over situaties die voor hen relevant waren. 

 

5.2.4. Meedoen in de muziekles 

In de tweede, derde en vierde muziekles deed de leerkracht mee met de leerlingen 

en kreeg zij van de muziekdocent naar mate de lessen vorderden, steeds meer 

kleine opdrachten die aansloten bij de leerdoelen van de leerkracht. Al deze lessen 

werden door de onderzoeker geobserveerd aan de hand van het observatieschema 

dat ook in het eerste deel van het onderzoek is gebruikt. Na elke les was er 

mailcontact tussen leerkracht en de muziekdocent. Het was belangrijk om het mailen 

op dezelfde dag te plannen, om te voorkomen dat leerkracht en muziekdocent veel 

elementen en opvallendheden uit de les bij het verstrijken van de tijd zouden 

vergeten. Voor mailen is gekozen omdat het in de praktijk door tijdbeperkingen 

moeilijk, dan wel onmogelijk leek, om de muziekdocent en leerkracht op reguliere 

basis met elkaar te laten afspreken. In de mail werden de leerdoelen van de 

afgelopen les besproken aan de hand van een format (bijlage VIII) waar op 

systematische wijze feedback kon worden gegeven. Het format daagt de leerkracht 

en muziekdocent uit om zich bezig te houden met verschillende soorten feedback 

(vgl. Hattie & Timperley, 2007). Feedback over een taak of product en of deze goed 

of niet goed uitgevoerd/ontwikkeld is, in dit geval wat de leerdoelen waren en of deze 

behaald zijn. Maar ook feedback meer gericht op het proces; waarom en hoe een 

leerdoel in dit geval behaald was en wat er wel of niet goed ging in de les. Door 

overleg via de mail krijgen onderzoeker en muziekdocent meer inzicht in het 

leerproces van de leerkracht. Ook aan het einde van deze onderzoeksfase worden 

de leerkrachten en muziekdocenten geïnterviewd aan de hand van filmbeelden uit de 

laatste muziekles (Stimulated Recall Interview). 
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5.3 Data-analyse 

De methodiek voor de data-analyse in fase II van het onderzoek is in principe 

hetzelfde verlopen als in fase I. Net als in het eerste deel van het onderzoek werden 

de onderzoeksgegevens gecodeerd en geanalyseerd met behulp van het 

kwalitatieve data-analyse programma Atlas.ti. Ook dit maal werden er casereports 

opgesteld voor cross-case analyse en werd vervolgens gezocht naar patronen 

middels patroonanalyse zoals deze in de methode van fase I is beschreven.  Het 

was echter noodzakelijk om de codelijsten van de interviews, observaties en 

leerverslagen aan te passen. De codelijsten van fase II bevatten onder andere meer 

verklarende codes omdat we door het nemen van minder casussen tijdens het 

onderzoek dieper op de casussen in konden gaan en dus ook meer verklaringen 

konden geven vanuit de data voor geobserveerd gedrag of gegeven antwoorden van 

respondenten. De vragen voor de eerste interviews met leerkrachten en 

muziekdocenten waren voor het grootste gedeelte hetzelfde als de vragen uit fase I 

van het onderzoek, daarom zijn ook de codes voor het analyseren van de interviews 

grotendeels het zelfde gebleven. Echter hebben we twee vragen toegevoegd aan de 

vragenlijst, zoals de specifieke vraag over het verloop van de samenwerking tussen 

muziekdocent en leerkracht. Hier zijn dan ook nieuwe codes voor opgesteld (zie 

bijlage VIIII A-B). 

Naar aanleiding van de bevindingen uit de eerste fase van het onderzoek 

wilden we ons in de analyses meer focussen op de link tussen de oriëntatie van de 

leerkracht, de interactie tijdens de muziekles en de verschillende vormen instructie 

die plaatsvonden. Bij het opstellen van de codelijst voor de observaties is dan ook 

meer gebruik gemaakt van gesloten codes, codes die gebaseerd zijn op theoretische 

inzichten, dan in de codelijst die we bij de analyses van de observaties in fase I 

gebruikten. Een aantal codes heeft plaats moeten maken voor nieuwe codes, 

bijvoorbeeld de variërende codes onder de code ‘Rek.LK’. Deze code gaf aan in 

welke mate de muziekdocent rekening hield met de aanwezigheid van de leerkracht 

door hem of haar opdrachten te geven tijdens de muziekles of niet. Tijdens de 

instructie van de muziekdocenten was met hen afgesproken dat ze de leerkrachten 

opdrachten zouden geven in de les. Tijdens de observaties van de muzieklessen 

zagen we dat dit ook daadwerkelijk gebeurde, dus was de vraag in eerste instantie 

niet meer of de muziekdocenten de leerkrachten bij de muziekles betrokken maar 

hoe zij dat deden. We hebben vervolgens met open codes onder andere het 

onderscheid gemaakt tussen opdrachten die spontaan gegeven werden door de 
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muziekdocent of opdrachten die de leerkracht voorafgaand aan de les had 

voorbereid. In bijlage X, is de codelijst voor de observaties uit fase II te vinden. 

De leerverslagen waren in deze fase van het onderzoek eveneens anders 

dan de leerverslagen uit fase I. Daarom is ook voor de leerverslagen een nieuwe 

codelijst gemaakt. Hierin maakten we bijvoorbeeld onderscheid tussen de soorten 

leerdoelen die leerkrachten zichzelf stelden en de redenen die zij aandroegen voor 

het wel of niet behalen van die leerdoelen in de muziekles. In bijlage XI, is de 

codelijst van de leerverslagen weergegeven. Deze codelijst werd mede gebruikt voor 

het coderen van de lijst met leerdoelen die de leerkrachten hadden opgesteld nadat 

zij een muziekles hadden geobserveerd. Evenals in de data-analyse in fase I van het 

onderzoek, hebben we de intercoder reliability berekend van de gecodeerde 

interviews, leerverslagen en observaties met de eerder gegeven formule. Voor de 

interviews gold een intercoder reliability van 88%, voor de leerverslagen van 82,5 % 

en de observaties 80%. Ook deze percentages zijn dermate hoog dat we er vanuit 

kunnen gaan dat het coderen systematisch verlopen is. 
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6. Resultaten fase II  

 

Na uitvoerige data-verzameling en data-analyse zijn we aangekomen bij de laatste 

hoofdsukken uit dit rapport. In het komende hoofdstuk beantwoorden we de laatste 

deelvraag van het onderzoek en kunnen we daardoor de hoofdvraag van het 

onderzoek beantwoorden. We zullen beginnen met een reflectie op de interventies 

die we toegepast hebben; hoe deze interventies in de praktijk voor de afzonderlijke 

cases werkten en welke voorlopige conclusies we hieruit kunnen trekken. Vervolgens 

beschrijven we de gevonden patronen.  

 De interventies, leken de oriëntatie van leerkracht en muziekdocent zonadig 

te sturen dat er in de muziekles tijd en ruimte kwam voor professionalisering van de 

leerkracht. Voordat men denkt dat we met ideale omstandigheden te maken hadden 

of uiterst muzikale leerkrachten die door ervaren muziekdocenten gemakkelijk te 

betrekken waren bij de les, willen we een beknopt  beeld schetsen van de 

leerkrachten en de context. De informatie over de leerkrachten is afkomstig uit de 

eerste interviews die we hebben afgenomen. Wat de drie deelnemende leerkrachten 

gemeen hadden, was dat zij zelf geen structurele muzieklessen aan hun leerlingen 

gaven en onzeker waren over hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het 

geven van muziekles. Ook waren zij in mindere mate betrokken muziek in het 

algemeen, wat betekende dat ze onder andere zelf geen muziekinstrument 

bespeelden, in een koor of ensemble zongen of muziek als hun hobby 

beschouwden. Wat Amsterdam betrof, deed de leerkracht in de periode  

voorafgaand aan het onderzoek met de leerlingen mee in de muziekles zonder 

aparte muzikale opdrachten van de muziekdocent te krijgen. In Utrecht en Zaandam 

waren de leerkrachten vooral hun leerlingen of de muziekdocent aan het observeren 

en hielpen ze met het houden van orde of praktische zaken. De ervaringen op de 

PABO met het leren geven van muziekles waren wat de leerkracht in Zaandam 

betreft positief, maar in Utrecht en Amsterdam waren de leerkrachten minder te 

spreken over de muzieklessen op de PABO. De leerkrachten gaven al langer dan 10 

jaar les en gaven aan graag met hun klas te zingen. Dit laatste wil niet zeggen dat ze 

zich daardoor in een later stadium ook altijd gemakkelijk voelden wanneer ze 

muzikale opdrachten van de muziekdocent kregen. In leerverslagen of tijdens 

observaties gaf namelijk iedere leerkracht afzonderlijk aan, dat ze schroom hadden 

of zich schaamden voor hun ontbrekende competenties. Al met al dus zeker geen 

gemakkelijke groep ‘proef’personen, maar zoals we al zeiden: dat heeft in het geval 
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van dit onderzoek er niet voor gezorgd dat zij zich niet konden ontwikkelen op het 

gebied van muziek. 

 

6.1 Reflectie op de interventies en de patronen uit fase I 

6.1.1. Instructie 

Een korte instructie voor muziekdocenten hielp de muziekdocenten in het betrekken 

van de leerkracht bij de muziekles maar heeft nog wat aanpassing nodig. Tijdens 

deze instructie werd besproken wat het belang was van het betrekken van de 

leerkracht bij de muziekles en werden er tips, trucs en ervaringen uitgewisseld op dat 

gebied. De muziekdocent uit Amsterdam had tijdens de instructie een meer 

adviserende rol omdat zij binnen haar opleiding ODM aan het Conservatorium van 

Amsterdam en tijdens het werken met de ZZ methode al veel ervaring had opgedaan 

in de samenwerking met leerkrachten. De muziekdocent uit Utrecht gaf aan dat de 

instructie gedeeltelijk nuttig voor haar was geweest: “De instructie was meer 

georiënteerd op de zang dan instrumenteel les, maar er waren dingen die 

toepasbaar zijn voor mij.”  We zagen in de observaties van haar lessen dat zij via de 

leerlingen met de muziekdocent communiceerde, iets wat veelvuldig besproken was 

tijdens de instructie van de muziekdocenten. Zo zei de muziekdocent bijvoorbeeld: 

“De juffrouw heeft aangegeven dat ze het een beetje lastig vond om te weten op 

welke snaar ze speelt.” Na dit gezegd te hebben gingen ze vervolgens met de hele 

klas viooloefeningen doen die de leerkracht lastig had gevonden. De muziekdocent 

uit Utrecht vertelde tijdens het Stimulated Recall Interview dat ze door de instructie  

‘aan’ was gezet en dus gemotiveerder om de leerkracht bij de muziekles te 

betrekken. Wat haar betreft had de instructie nog wel wat gerichter kunnen zijn 

waardoor ze met meer praktische tips naar huis was gegaan. Omdat we deze 

muziekdocent in de eerste fase van het onderzoek gevolgd hadden, konden we de 

lessen voor en na de instructie met elkaar vergelijken. Dit bracht ons tot de conclusie 

dat zij inderdaad ‘aan’ gezet was en in haar muziekles de leerkracht actief bij de les 

betrok. Dit was iets wat ze, blijkend uit observaties en haar antwoorden tijdens het 

SRI, tijdens de muzieklessen de periode voor de instructie niet deed. 

6.1.2. Observatie door leerkracht 

De leerkrachten maakten gebruik van het door ons gegeven observatieformulier (zie 

bijlage IV A en B) tijdens het observeren van de muziekdocent, maar enkel 

observeren was voor de leerkrachten een lastige opgave. Dit bleek uit de data die wij 

verzamelden door middel van onze eigen observaties van de betreffende lessen. 
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Tussen het observeren door, hielden de leerkrachten zich bezig met de orde in de 

klas, ook al was de instructie dat ze zich afzijdig dienden te houden. Kennelijk was 

deze opdracht toch te lastig, zo vertelde de groepsleerkracht uit Amsterdam: “Kijken 

en schrijven vond ik lastiger, ook omdat ik heel erg met de kinderen bezig ben.” De 

leerkracht uit Utrecht en de leerkracht Zaandam vonden het waardevol om de tijd te 

krijgen naar de muziekdocent te kijken zo vertelden ze in het SRI. In Zaandam 

hebben de muziekdocent en leerkracht uitgebreid besproken wat de leerkracht opviel 

in de les waarna de muziekdocent haar motieven achter bepaalde handelingen 

toelichtte. Dit is vervolgens niet vertaald naar leerdoelen voor de leerkracht 

aangezien het enige concrete leerdoel het ‘vertrouwd raken met de viool’ was. 

6.1.3. Feedbackformulier/leerverslag 

Doordat we geen inhoudelijk commentaar ontvingen van de muziekdocenten op de 

leerverslagen van de leerkrachten, hebben we niet kunnen zoeken naar de 

verschillende soorten feedback welke Hattie & Timperley (2007) beschrijven. 

Muzikale handelingen of muzikale opdrachten die de leerkracht van de muziekdocent 

moest uitvoeren, bleken namelijk te ingewikkeld om via de mail te bespreken, 

wellicht door ontbrekende kennis van theoretische begrippen van leerkrachten 

waardoor zij lastiger over hun muzikale leerervaringen konden schrijven. In Utrecht 

maakten muziekdocent en leerkracht gebruik van een gesprek direct na de les om 

informatie uit te wisselen. Toen ze op aandringen van de onderzoeker één maal 

probeerden dit via de mail te doen, beschreef de leerkracht in haar leerverslag:  “Ik 

wil de volgende keer wat langer oefenen. En soms vind ik mondeling toch prettiger. 

Toen ik de muziekdocenten sprak, werd het me meteen duidelijk wat ik moest doen.”   

 De feedback van muziekdocenten zou idealiter gezien binnen de muziekles 

plaats moeten vinden, voor zover de praktijk dat toelaat, omdat de kans dat de 

leerkracht onjuiste handelingen aanleert daarmee kleiner wordt. We kunnen ons 

voorstellen dat het niet makkelijk kan zijn voor leerkrachten om in aanwezigheid van 

hun klas, de rol van leerling aan te nemen en de muziekdocent om aanwijzingen te 

vragen of correcties van de muziekdocent op het handelen te incasseren. Hiervoor is 

een goede relatie tussen leerkracht en muziekdocent en een daaruit voortkomende 

goede samenwerking onmisbaar. De leerkrachten en muziekdocenten in dit 

onderzoek gaven tijdens het eerste interview aan dat er sprake was een goede 

samenwerking tussen hen. Ook in de SRI’s vertelden de leerkrachten dat zij zich 

tijdens de muziekles veilig genoeg, of voldoende op hun gemak te voelden, om in het 

bijzijn van de leerlingen gecorrigeerd te worden of vragen te stellen. Een voorbeeld 

hiervan uit Utrecht: 
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[interviewer] “Je vraagt even instructie aan de muziekdocent.” [leerkracht] “ja 

precies”, [interviewer] “Is dat voor jou op zo’n moment ‘oké’ om te doen 

terwijl je bezig bent?” [leerkracht]: Ja! Ja! Ja, tenminste bij [naam 

muziekdocent] voel ik me wel wat dat betreft veilig genoeg. Ik heb vooraf ook 

aangegeven dat ik trauma’s met muziek had. Dat ik in een koor zong en 

altijd werd gezegd ‘hou jij maar even je mond’ dus wat dat betreft. Eigenlijk 

vind ik dat bij [naam muziekdocent] heel fijn, ik merk dat ik er wel echt meer 

plezier van krijg.” 

 

De leerkrachten vonden dan voornamelijk de manier waarop de muziekdocent 

aanwijzingen gaf, doorslaggevend voor het feit dat ze die aanwijzingen niet als kritiek 

maar eerder nuttige aanwijzingen werden ervaren. Zo stelde de leerkracht in 

Amsterdam: “De manier waarop [naam muziekdocent] het zegt is ook niet waardoor 

je je aangevallen voelt. In dit geval gaf de muziekdocent via de leerlingen een 

aanwijzing, [leerkracht]: “Ja dat is minder direct.”   

 Wanneer we de leerverslagen analyseerden, zagen we dat leerdoelen 

gedeeltelijk behaald werden en per leerkracht nogal verschilden. Het niet behalen 

van leerdoelen werd door de leerkrachten uit Zaandam en Utrecht voornamelijk 

geweten aan eigen tekortkomingen van leerkrachten, niet aan bijvoorbeeld 

onduidelijke of ontoereikende instructie van de muziekdocent. Terwijl in Amsterdam 

de leerkracht juist aangaf meer tijd nodig te hebben om bijvoorbeeld te leren hoe je 

d.m.v. grafische notatie op het bord kinderen kon laten variëren in hoog of laag 

zingen. Waren leerdoelen wél behaald, dan werd dat veelal toegeschreven aan de 

goede inzet van de leerlingen of de muziekdocent en nauwelijks aan eigen groeiende 

competenties. Zonder dat te veel te psychologiseren is dit wel opvallend te noemen. 

Voornamelijk als je bedenkt dat de leerkrachten aangaven onzeker te zijn over hun 

kennis en vaardigheden op het gebied van muziekles geven (self efficacy). Dat wil 

zeggen dat ze het gevoel hadden onvoldoende kennis en vaardigheden te hebben 

om leerlingen op muzikale kennis en vaardigheden te beoordelen of in de 

veronderstelling waren dat zij nooit konden leren hun leerlingen te begeleiden op een 

instrument tijdens het zingen. 

6.1.4. Kringopstelling 

Door de leerlingen in een kring op te stellen en de leerkracht en muziekdocenten 

samen in deze kring te plaatsen lijkt het vanzelfsprekender te worden dat de 

leerkracht samen met de leerlingen meedoet. We zagen dat in alle gevallen de 

leerkrachten en muziekdocenten deze kringopstelling overnamen, ook na het 
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beëindigen van het onderzoek bleven de muzieklessen in een kringvorm 

plaatsvinden, zo stelden de respondenten in de SRI’s. De plek binnen die kring de 

leerkrachten uitzochten, was in het geval van Utrecht om aan te geven dat ze 

meedeed samen met de muziekdocenten. Ze zat naast de docenten en gezamenlijk 

waren ze op dit idee gekomen. In andere gevallen zaten leerkrachten op 

verschillende plekken in de kring zonder achteraf te kunnen benoemen waarom ze 

die plekken uit hadden gekozen.  

 

6.1.5. Bevestiging van eerder gevonden patronen uit fase I 

Patroon 1. uit fase I van het onderzoek werd bevestigd door de verzamelde data uit 

fase II van het onderzoek. In alle gevallen was er sprake van interactie tussen 

leerkracht en muziekdocent met oog op professionalisering. De inhoud van de 

interactie was dus niet enkel praktisch, maar betrof aanwijzingen van de 

muziekdocent m.b.t. het geven van muziekles of het bespelen van een instrument of 

vragen die de leerkracht hierover had. Door het volgen van de instructie zijn de 

muziekdocenten zich mogelijk bewust(er) geworden van het belang van het 

betrekken van de leerkracht bij de muziekles en hebben ze in meerdere of mindere 

mate tools gekregen om leerdoelen voor de leerkracht op te stellen. Daarnaast 

gaven zowel de muziekdocenten als de leerkrachten aan dat zij tevreden waren over 

hun samenwerking, een voorwaarde die wij vonden voor waardevolle interactie. Ook 

waren de leerkrachten gemotiveerd om van de muziekdocent in de muziekles te 

leren en werd de muziekles door de interventies naar alle waarschijnlijkheid door 

leerkrachten meer gezien als een plek waar ook zij konden leren. De leerdoelen die 

de leerkrachten vooraf opstelden in samenwerking met de muziekdocent, hebben 

mogelijk de oriëntatie van de leerkracht veranderd waardoor een instrumentele 

leerhouding ontstond. Over dit laatste is meer informatie te vinden in de omschrijving 

van patroon 2. 

 

6.2 Gevonden patronen en kritische incidenten in fase II 

6.2.1. Muziekinhoudelijke interactie ongeacht de aard van het project 

 

Patroon 1. 



Daar zit muziek in… 

 

 

 

 
61 

Doelgerichte activering van interactie leidde tot actief en authentiek leren en 

daarbij passende muziekinhoudelijke interactie tijdens de les, veelal geïnitieerd 

door de muziekdocent. 

 

Ons doel was om te onderzoeken of en hoe we een context konden creëren waarin 

leerkrachten actief en authentiek zouden leren binnen de muziekles van de 

muziekdocent. Zoals in de bovenstaande beschrijvingen van de interventies te lezen 

is, waren leerkrachten actief betrokken bij de activiteiten en hun eigen leerproces. Ze 

observeerden, stelden leerdoelen op en reflecteerden op hun leerproces in de 

leerverslagen. Zo gaven ze aan wat hun leerdoelen waren, of deze doelen behaald 

waren en waarom wel of niet. Ook konden ze vertellen wat de rol van de 

muziekdocent in dit proces was en aan welk leerdoel ze de volgende les wilden 

werken. Door leerkrachten zelf te laten bepalen welke muzikale kennis en 

vaardigheden zij graag wilden ontwikkelen, ontstonden persoonlijke (authentieke) 

leerdoelen waar de muziekdocenten tijdens hun muziekles op inspeelden. De 

leerdoelen van de leerkrachten varieerden van hele specifieke doelen zoals het 

vasthouden van een pulse (Utrecht) en het aanbieden van instrumenten aan de 

leerlingen en dit onderdeel interactief maken (Amsterdam) tot het zelf vertrouwd 

raken met een instrument (Zaandam). We zagen in observaties en lazen in de 

leerverslagen, dat voor de leerkrachten uit Utrecht en Amsterdam gold dat het 

merendeel van hun leerdoelen behaald werd. In Zaandam wilde de leerkracht 

vertrouwd raken met de viool, maar waren de drie lessen waarin ze meespeelde op 

haar viool niet voldoende om dit leerdoel te behalen. Zo beschreef ze in haar laatste 

leerverslag: “Het vertrouwd raken met de viool blijft moeilijk, het is ‘eng’ omdat de 

viool niet doet wat ik zou verwachten (ofwel: ik doe iets waardoor de viool braaf een 

klank geeft die ik niet mooi vind).” Wel ervoer de leerkracht dat de leerlingen positief 

reageerden op haar participatie in de les en, zo gaf zij later in een interview aan, dat 

dit haar heeft bewogen om voortaan actief mee te doen in de muzieklessen. In het 

tweede patroon zullen we wat specifieker beschrijven hoe de leerdoelen van de 

leerkrachten uit Amsterdam en Utrecht behaald werden.  

Voor alle geobserveerde muzieklessen gold dat we meer interactie m.b.t. het 

bespelen van een muziekinstrument of het geven van muziekles signaleerden dan 

interactie met vooral een praktische inhoud. Het betrof dan vooral aanwijzingen die 

de muziekdocent aan de leerkracht gaf en veel minder vragen van de leerkracht 

hierover. Het initiatief kwam in alle gevallen dan ook vaker van de muziekdocent dan 

van de leerkracht. In tabel 2 is weergegeven hoeveel interacties er geturfd werden 

per stad tijdens de observaties van de muzieklessen. We beginnen bij les twee, 
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aangezien de eerst geobserveerde les de les was dat de leerkracht zelf de 

muziekdocent ging observeren en de interactie tussen beide daardoor voor een groot 

deel (zoals gewenst) uitbleef. 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                         

Tabel 2: Overzicht 

aantallen interacties per locatie. 

 

Het aantal geturfde interacties van 4 of hoger is onderstreept om duidelijker te laten 

zien dat er inderdaad vaker sprake was van inhoudelijke interactie dan interactie met 

een praktisch inhoud. Ook is in deze tabel te zien dat het vooral om aanwijzingen 

van de muziekdocent ging en veel minder om vragen van de leerkracht. Het initiatief 

tot interactie komt zoals eerder gezegd dus voornamelijk van de muziekdocent. De 

muziekles lijkt daarom in deze gevallen nog altijd het domein van de muziekdocent 

en veel minder die van de leerkracht.  

 

6.2.3. Hoe moet ik het precies doen? 

 

Patroon 2.   

 

Leerkrachten die actief betrokken werden  bij de muziekles, hanteerden 

instrumentele leerdoelen met daarbij passende leerwinsten en cummulative 

talks met de muziekdocent tijdens de muziekles.  

Inhoud interactie Geturfde 

interactie in 

Utrecht 

Geturfde 

Interactie 

In Zaandam 

Geturfde 

Interactie in 

Amsterdam 

Aanwijzingen van MD 

m.b.t. geven van 

muziekles 

Les II:  11 

Les III:  2 

Les IV:  7 

Les II: 1 

Les III: 0 

Les IV: 0 

Les II:   3 

Les III:  3 

Les IV:  5 

Aanwijzingen van de 

MD m.b.t. het bespelen 

van een instrument 

Les II:   0 

Les III:  0 

Les IV:  0 

Les II: 3 

Les III: 2 

Les IV: 9 

Les II:   2 

Les III:  1 

Les IV:  5 

Vragen van de LK 

m.b.t. het geven van 

muziekles 

Les II:   0  

Les III:  2 

Les IV:  3 

Les II: 1 

Les III: 0 

Les IV: 0 

Les II:   0 

Les III:  3 

Les IV:  4 

Vragen van de LK 

m.b.t. het bespelen van 

een instrument 

Les II:   0 

Les III:  0 

Les IV:  0 

Les II: 3 

Les III: 1 

Les IV: 1 

Les II:   0 

Les III:  3 

Les IV:  2 

Praktisch overleg Les II:   0 

Les III:  2 

Les IV:  0 

Les II: 2 

Les III: 2 

Les IV: 5 

Les II:   0 

Les III:  2 

Les IV:  3 
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In deze fase van het onderzoek werd zichtbaar dat leerkrachten voornamelijk een 

instrumentele leerhouding aannamen en daardoor eerder handelingen m.b.t. 

muzieklesgeven van de muziekdocent imiteerden, dan zelf nieuwe handelingen 

gebaseerd op opgedane kennis en vaardigheden toevoegden aan de muziekles. Met 

een instrumentele houding bedoelen we dat de gerichtheid van de betrokkenen 

primair gericht was op het verwerven van informatie om tot een adequate, foutloze 

handeling te komen en niet op de eerste plaats om de achtergrond of redenen van 

de betrokken handeling te achterhalen. De instrumentele leerhouding in dit 

onderzoek betekende dat leerkrachten meer aandacht besteedden aan het 

achterhalen hoe ze bepaalde muzikale handelingen (correct) moesten uitvoeren, dan 

waarom de muziekdocent deze muzikale handelingen op een bepaalde manier 

uitvoerde of inzette tijdens de les. Het proces dat twee professionals binnen een 

gezamenlijke activiteit van elkaar willen weten wat de ander drijft, wat Edwards 

(2011) beschreef als het onderzoeken ‘what matters?’ voor de ander, bleef tijdens de 

les dus eigenlijk uit. Volgens Edwards, zou productieve communicatie waarin de 

leerkracht ontdekt wat er werkelijk toe doet om gestelde doelen optimaal te bereiken, 

dus in mindere mate plaats hebben gevonden binnen deze muzieklessen. De 

oriëntatie van de leerkrachten in de muziekles en tijdens gesprekken of 

mailwisselingen met hun muziekdocent, uitte zich in instrumentele aanwijzingen van 

muziekdocenten en instrumentele vragen daarop volgend van de leerkracht. Tijdens 

een observatie van de 3e muziekles in Utrecht, werd dit in de interactie tussen docent 

en leerkracht als volgt zichtbaar [muziekdocent]: “Juf *****, je kunt misschien ook wel 

een Boomwacker pakken om het mee voor te doen” , Leerkracht (MmS) antwoordt: 

“Dus tussen het liedje in?”. [muziekdocent] “Ja.” De leerkracht schreef later in haar 

leerverslag: “Dit keer was het leerdoel ritmes correct uitvoeren.” Het gesprek dat zij 

hadden doet meer aan een cummulative talk denken dan een exploratory talk en er 

wordt dan ook geen kennis geconstrueerd, maar kennis overgedragen. Het 

beschreven leerdoel op zich, is erg gericht op het correct uitvoeren van handelingen 

in plaats van diepere begrip van de ideeën die achter een handeling liggen en van de 

manieren waarop de handelingen kunnen worden uitgevoerd. Ook bij de andere 

leerkrachten zagen we dit soort instrumentele leerdoelen ontstaan. In Amsterdam 

formuleerde de leerkracht als leerdoel het “meer betrokken zijn bij de interactie van 

de muziekdocent en de leerlingen die op een instrument spelen.” In de tweede 

muziekles begeleidde de leerkracht met aanwijzingen van de muziekdocent dan ook 

een aantal leerlingen bij het spelen op klankstaven. De aanwijzingen van de 

muziekdocent waren net als in Utrecht gericht op het correct uit laten voeren van 
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handelingen: “Andersom” was een voorbeeld van zo’n aanwijzing. De leerkracht 

moest de leerlingen dan in een andere volgorde op de klankstaven laten spelen. 

Opmerkelijk was dat de leerkracht van tactiek veranderde tijdens het oefenen en 

zichzelf leek te corrigeren. Ze begon met het vastpakken van de hand van de leerling 

om deze naar de juiste klankstaven te sturen en ging later, zonder aanwijzingen van 

de muziekdocent, over op het loslaten van de hand en het enkel aanwijzen van de 

juiste klankstaven waarna de leerling volgde. Tijdens deze oefening stelde de 

leerkracht geen vragen over wat haar te doen stond of wat de motieven waren achter 

handelingen.  

We beschreven in het theoretisch kader dat zolang communicerende 

professionals weinig inzicht in hebben in wat de ander drijft, ze het risico lopen om 

langs elkaar heen te werken en daardoor geen optimale condities voor leren te  

creëren. We zouden kunnen veronderstellen dat leerkracht en muziekdocent al 

voldoende van elkaars ideeën op de hoogte waren en daarom zo’n instrumentele 

aanpak hanteerden en dus vooral gericht waren op het uitwisselen specifieke 

informatie (“cummulative talk”) die een correcte uitvoering van de gewenste 

handelingen mogelijk zou moeten maken. Wat Amsterdam betreft zou je kunnen 

stellen dat ze voldoende van elkaars motieven op de hoogte waren voorafgaand aan 

het onderzoek of tijdens het onderzoek door de aard van het project. Het project 

focust op samenwerking tussen leerkracht en muziekdocent en stuurt daarom aan op 

regelmatig overleg. De leerkracht uit Amsterdam vertelde dat ze genoeg wist over 

het project en kon inderdaad de leerdoelen benoemen die de muziekdocent voor 

haar leerlingen had. Toch vertelde ze altijd meer te kunnen weten over het project.  

We weten uit de resultaten van fase I van het onderzoek, dat regelmatig 

overleg tussen muziekdocent en leerkracht binnen de andere projecten veel minder 

gefaciliteerd werd en daardoor ook minder voorkomt. In de eerste interviews 

vertelden de leerkrachten van MmS en MR dat ze eigenlijk te weinig wisten over de 

bedoelingen van het muziekproject of de doelen die de muziekdocent voor de 

leerlingen had. Zo vertelde de leerkracht uit Zaandam: “Nou ze [MD] heeft er wel iets 

over gezegd naar de kinderen toe en daar zit ik dan bij en het is vooralsnog ook heel 

erg mooi om te zien dat ze de kinderen laat kennismaken met de viool. […] Iets 

verder dan de kennismaking gaat het natuurlijk wel, maar het specifieke doel heb ik 

niet eruit weten te filteren nog.” Na de observatie door de leerkracht van de 

muziekdocent, vond een gesprek plaats waarin de leerkracht wel degelijk op zoek 

was naar ‘what mattered’ voor de muziekdocent. Een voorbeeld hiervan:  
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[leerkracht] “Ik heb opgeschreven dat je bewegingen maakt die goed zichtbaar 

zijn?” [muziekdocent] “Ja.” [LK] “Dat je eigen bewegingen in het spel wat 

overdreven uitvoert waardoor iedereen wel door heeft wat de bedoeling is en 

dat is gewoon wel nodig voor ze.” [MD] “Nou ja ik wil ook dat zij gewoon 

meegevoerd worden in de golf, dat ze dat ook in hun eigen lijf uitvoeren en dat 

ze het ook nadoen want dan voel je het extra goed.” [LK] “Ja precies, dan 

beleef je het echt.” 

 

We zien dat de leerkracht vragend opsomt wat ze denkt dat de muziekdocent in de 

muziekles deed, de muziekdocent dit bevestigt maar vervolgens ook een element 

toevoegt. Dit element, leerlingen zelf de gebaren mee laten doen, is iets wat de 

leerkracht niet opgepikt had uit de observatie maar nu wel begreep dankzij de meer 

exploratory talk dat ze hadden. Na dit gesprek bleef echter als enige leerdoel het 

‘vertrouwd raken met het instrument’ over. Waarschijnlijk omdat de leerkracht op het 

gebied van viool spelen nog weinig kennis en vaardigheden opgedaan had. Sterker 

nog, haar leerlingen waren competenter op de viool dan zij zelf waardoor het 

onmogelijk werd de leerlingen te instrueren op de viool. Op het gebied van 

communicatie en wederzijds inzicht in doelen, visie en handelingsmogelijkheden, valt 

dus nog e.e.a. te winnen, indien projectleiders alleen al optimale condities willen 

scheppen voor succesvolle communicatie voor of na de muziekles tussen leerkracht 

en muziekdocent en dus optimale condities voor het leren van leerkrachten binnen 

de muziekles.  

Het zou voor vervolgonderzoek interessant zijn om te kijken hoe de 

leerhouding en oriëntatie van de leerkracht gestuurd kunnen worden in de richting 

van een meer onderzoekende houding en de daarbij horende communicatievorm 

(“exploratory talk”). Hier kan echter wel de vraag zijn of er binnen de muziekles 

überhaupt ‘ruimte’ is voor zo’n onderzoekende aanpak van een leerkracht, of dit 

meer plaats zou moeten vinden in gesprekken tussen muziekdocent en leerkracht 

voor of na de les. 

 

6.2.3. “Ik ben als het ware ‘aan’ gezet.” 

 

Patroon 3. 
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Professionalisering van leerkrachten heeft tijd nodig maar door de 

muziekdocent actief betrokken worden bij de muziekles, laat al gauw zijn 

sporen na. 

 

We stelden het al eerder: professionalisering van leerkrachten is een langdurig 

proces en we kunnen niet verwachten dat na drie muzieklessen actief betrokken 

worden bij de muziekles, leerkrachten klaargestoomd zijn om zelf structurele 

muzieklessen te geven. Toch heeft de actieve deelname van de leerkrachten aan de 

muziekles, in een relatief kort tijdsbestek gezorgd voor een bewustzijnsverandering  

bij zowel de leerkrachten als de muziekdocenten. Zo vertelde de leerkracht uit 

Utrecht tijdens het SRI, dat ze de oefeningen die zij met de leerlingen in opdracht 

van de muziekdocent deed in de muziekles, ook gebruikte als zij zelf muziek maakte 

met haar klas. Haar muziekdocent gaf aan ook in andere muzieklessen de leerkracht 

meer bij de les betrokken te hebben naar aanleiding van dit onderzoek. Ook in 

Amsterdam was de muziekdocent zich bewuster geworden van het belang om de 

leerkracht actief bij de les te betrekken, ook was dit vanuit ZZ al gefaciliteerd: “Ik 

denk wel dat ik het ga volhouden, omdat ik nu van leerkracht hoor hoe dat ervaren 

wordt en dan wel op een laagdrempelige manier […], ik wil dat zelf ook omdat het bij 

Zing Zo! een beetje hoort.”  De leerkracht stelde: “Ik ben sneller geneigd om die extra 

opdrachtjes uit te voeren omdat ik ze dan zelf al gedaan heb, dat is een stimulans.”  

 De leerkracht kon zich wel voorstellen dat de aandacht die zij van de 

muziekdocent kreeg in plaats van haar leerlingen de vaart uit de les kon halen. Dit is 

iets wat ook de andere leerkrachten en muziekdocenten onderschreven. Uit analyse 

van de eerste interviews werd ook duidelijk dat iedereen het er over eens was dat 

een muziekles geslaagd was als vooral de leerlingen plezier hadden gehad. De flow 

in de les houden tijdens en het verdelen van de aandacht tussen leerkracht en 

leerlingen, is een gegeven waar muziekdocenten in de toekomst waarschijnlijk 

rekening mee moeten houden. Een ‘truc’ om te voorkomen dat de leerlingen te 

weinig aandacht kregen tijdens het betrekken van de leerkracht bij de les en die we 

bij alle muziekdocenten zagen, is dat zij in sommige gevallen via de leerlingen met 

de leerkracht communiceerden. De muziekdocent vroeg dan: “Zullen we kijken of de 

juf een leuke lijn kan verzinnen?” en de juf reageerde dan door naar het bord te 

lopen en te wachten op verdere instructies van de muziekdocent. Dit zagen we ook 

gebeuren in een aantal muzieklessen van muziekdocenten van ZZ in fase I van het 

onderzoek en werd tevens, zoals eerder te lezen was, geadviseerd tijdens de 

instructie aan de muziekdocenten. 
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Een actief betrokken leerkracht tijdens de muziekles was niet alleen goed 

voor de ontwikkeling van leerkracht zelf, maar ook een middel om leerlingen te 

enthousiasmeren en te motiveren. De muziekdocent uit Zaandam vertelde 

bijvoorbeeld: “[naam leerkracht] en ik hebben steeds meer interactie gezocht, ik was 

bewust geworden dat dit een brug naar de kinderen kon zijn.” De leerkracht, die voor 

het onderzoek begon niet meespeelde op de viool tijdens de muziekles, vertelde 

over haar ervaring met het actief meespelen:”[…] de interactie met de viool, als ik die 

wel had, was leuker. Want ze konden het […] echt aan mij uitleggen terwijl ik het in 

handen had, dat was veel leuker eigenlijk. Ook voor de kinderen, maar ook voor mij 

om te zien hoe ze daarvan genieten.” Al met al heeft door de actievere 

betrokkenheid een belangrijke verandering plaatsgevonden bij deze leerkrachten en 

muziekdocenten. Hierdoor kregen zij naast nieuwe muzikale kennis en 

vaardigheden, ook andere inzichten en werden ze gemotiveerd om na beëindiging 

van de onderzoeksperiode door te gaan met het bewerkstelligen van die actievere 

betrokkenheid. Hoewel, in Utrecht gaf men aan dit wel op een minder intensieve en 

andere wijze te doen dan tijdens het onderzoek. Terwijl in de muzieklessen van deze 

muziekdocent de opdrachten voor de leerkracht tot dan toe voorbereid werden, 

maken ze nu meer gebruik van spontane opdrachten, net als in Amsterdam het geval 

was. Hier is op zich niets op aan te merken aangezien ook deze spontane 

opdrachten in Amsterdam ervoor zorgden dat leerdoelen behaald werden. 

Waarom dan toch kritisch zijn tegenover de cummulative talks die 

plaatsvonden en pleiten voor het activeren van een onderzoekende leerhouding bij 

leerkrachten? Wij zullen niet stellen dat gemakkelijkere gesprekken met een 

muzikale inhoud tussen muziekdocent en leerkracht tijdens, voor of na muziekles 

geen nut hebben. Helemaal als in eerdere lessen de interactie uitbleef of enkel 

praktisch van aard was.  Maar als we willen dat leerkrachten vanuit hun perifere 

positie en legitieme deelname in de muziekles opschuiven naar een meer centrale 

rol, dan is het zaak dat zij verder komen dan het imiteren van de muziekdocent zoals 

Bandura dat beschreef. Om verder te komen dan imitatie, moeten leerkrachten en 

muziekdocenten van elkaar te weten komen ‘what matters’  zodat niet alleen de 

vraag hoe maar ook de vraag waarom bepaalde muzikale handelingen, kennis en 

vaardigheden gebruikt worden een antwoord krijgt. Voor dit laatste zijn exploratory 

talks  geschikter dan de cummulative talks.  
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6.2.4. Kritisch incident: Met weinig directe feedback op het handelen is een 

gesprek na de les onmisbaar. 

 

Net als in de eerste fase van het onderzoek, vond ook in fase II een kritisch incident 

plaats in Utrecht. Het geval was dat, in tegenstelling tot de leerkrachten uit Zaandam 

en Amsterdam, de muziekdocent en leerkracht na elke muziekles samenkwamen 

voor een gesprek. In dit gesprek gaf de muziekdocent feedback op de muzikale 

opdrachten die de leerkracht had uitgevoerd en werden nieuwe opdrachten 

besproken. De opdrachten die de leerkracht van de muziekdocent kreeg waren dus 

niet spontaan zoals in de andere steden het geval was, maar waren door de 

leerkracht en muziekdocent voorbereid. Dit was omdat de leerkracht bij de 

muziekdocent had aangegeven dat ze het prettig vond om te weten wat ze moest 

gaan doen in de les, maar het had ook een meer praktische reden. De muziekdocent 

vertelde: “Omdat zowel ik als de andere muziekdocent, […] aan de voorbereiding 

van de lessen werken, was het gewoon praktisch om even te besluiten oké, hier gaat 

LK iets doen, zodat ook de andere muziekdocent daar rekening mee kon houden in 

de voorbereiding.” Uit de data werd duidelijk dat er tijdens de les weinig feedback 

van de muziekdocent op het handelen van de leerkracht was. De leerkracht werd 

dus zelden tijdens de les gecorrigeerd want deze correcties werden ‘bewaard’ voor 

het gesprek na de les.  

 We weten dat er in de praktijk weinig tijd lijkt voor wekelijks terugkomende 

gesprekken tussen leerkracht en muziekdocent na de muziekles, daarom hadden we 

immers het mailcontact opgezet. Om deze reden vroegen we de leerkracht en 

muziekdocent van de MR, om na de één na laatste muziekles niet samen te komen 

voor een gesprek, maar de feedback via email af te handelen. De leerkracht schreef 

vervolgens over dit mailcontact: “[…] soms vind ik mondeling toch prettiger. Toen ik 

de muziekdocenten sprak werd het me meteen duidelijk wat ik moest doen. Ik merk 

sowieso dat als MD opdrachten mailde, ik toch altijd even moest navragen: hoe zit 

het precies?”.  Ook de muziekdocent vond het prettiger om direct na de les bij elkaar 

te komen voor een gesprek dan achteraf te mailen. In principe is er niets mis met het 

bewaren van feedback tot na de les, maar het gevaar is hier wel dat de leerkracht 

tijdens de les zichzelf verkeerde handelingen aan zou kunnen leren omdat ze niet 

direct feedback krijgt van de muziekdocent en daardoor ook minder helder krijgt 

‘what matters.’ Spontane opdrachten met directe feedback van de muziekdocent op 

het handelen en, in geval de les het niet toelaat, daarna volgend een gesprek om er 

achter te komen ‘what matters’ (wat hier echt van belang is), lijkt idealer.  



Daar zit muziek in… 

 

 

 

 
69 

Opmerkelijk was overigens dat leerkracht en muziekdocent in het laatste 

interview vertelden dat ze ten tijde van de muzieklessen na de beëindiging van het 

onderzoek, minder vaak bij elkaar kwamen na de les en minder tijd besteedden aan 

het voorbereiden van opdrachten voor de leerkracht. De muziekdocent gaf als 

verklaring dat zij samen met haar compagnon nogal last minute de muziekles kon 

voorbereiden en daarom tijdens de les meer spontane opdrachtjes en feedback aan 

de leerkracht gaf wat eigenlijk wel goed beviel. Over dit laatste kunnen we niet 

ontevreden zijn. 
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7. Conclusie  

 

In dit slothoofdstuk geven we expliciet antwoord op de centrale vraagstelling van het 

onderzoek: Hoe verlopen interacties tussen de muziekdocent en de leerkracht 

binnen de onderzochte muziekeducatieve projecten voor het basisonderwijs en hoe 

kunnen die geactiveerd en benut worden? We beschrijven kort in hoeverre de aard 

van de onderzochte projecten condities schiepen voor een constructieve interactie 

tussen leerkracht en muziekdocent en hoe we met een aantal interventies de 

interacties activeerden met als doel het professionaliseren van de leerkracht op het 

gebied van muziekles geven. Hierna beschrijven we in de discussie op welke wijze 

de gevonden patronen een bijdrage hebben geleverd aan het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag en wat de grenzen aan (onze) case studies zijn. We zullen ingaan 

op de vraag in hoeverre onze aanbevelingen gelden voor alle muziekdocenten en 

leerkrachten of enkel voor soortgelijke casussen. 

 

7.1 Een completer beeld van de interacties tussen 

muziekdocent en groepsleerkracht  en hoe deze doelgericht te 

activeren. 

“Kinderen in aanraking laten komen met het maken van muziek die anders van huis 

of school uit niet gestimuleerd worden om muziek te maken en de weg naar de 

muziekschool niet gauw zullen vinden.” Het is een gemeenschappelijk en 

bewonderenswaardig doel van de MIK projectleiders die meededen aan dit 

onderzoek. In het theoretisch kader hebben we het belang onderschreven van de 

professionalisering van groepsleerkrachten binnen deze projecten: door de 

leerkracht een zelfstandige rol te geven binnen een dergelijk project, zijn structurele 

muzieklessen voor een langere periode beter gewaarborgd en dreigen de 

opbrengsten van de van subsidie-afhankelijke muziekeducatieve projecten niet 

verdwijnen zodra de financiering op zijn eind loopt. 

Voor zowel de MuziekRoute als Muziek maakt School!, gold dat de 

professionalisering van de groepsleerkracht wel in de gedachten van de makers van 

het project zat, maar in de praktijk weinig vorm kreeg. Aparte instructies voor 

leerkrachten stonden in de planning, maar zouden ons inziens zich niet moeten 

beperken tot een korte cursus, maar ingebed zijn in de praktijk om zo actief en 

authentiek leren op de werkplek tot stand te brengen. We weten uit onderzoek dat 

professionalisering van groepsleerkrachten op die wijze meest effectief tot stand 
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komt (Darling-Hammond, 2006; Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 2010; Volman, 

2006). Doordat vanuit de projecten naar leerkrachten en muziekdocenten 

gecommuniceerd wordt dat de muziekles voor de ontwikkeling van muzikale kennis 

en vaardigheden van leerlingen is, gaan leerkrachten met een andere oriëntatie de 

les in dan wanneer muzieklessen ook als leerplaats voor leerkrachten geëtaleerd zou 

worden. Vanuit de theorie weten we dat leerkrachten in het eerste geval daardoor 

anders, of voor hen minder betekenisvol leren (Arievitch & Haenen, 2005). De 

leerkrachten die binnen deze projecten de les wel degelijk als een plek zagen om 

kennis en vaardigheden op te doen met betrekking tot het geven van muziekles, 

observeerden de muziekdocent, als zijnde een rolmodel. Wanneer de interactie 

tussen muziekdocent en leerkracht in zo’n geval dan enkel praktisch van aard was of 

helemaal uitbleef, was ook daar te betwijfelen of de optimale condities voor leren 

aanwezig waren. Verbaliseren is ook voor een niet-talig vak als muziek nodig om 

denkwijzen achter handelingen te achterhalen en zo misvattingen te voorkomen, aan 

theoretisch begrip te werken en kennis te construeren in plaats van handelingen na 

te bootsen. Succesvolle communicatie tussen muziekdocent en leerkracht vraagt om 

een onderzoekende houding van leerkrachten en muziekdocenten waarin ze bij 

elkaar proberen te achterhalen ‘what matters’ zoals Edwards (2011) dat beschreef. 

De opzet van ZZ is dat groepsleerkracht en muziekdocent afwisselend 

muziekles geven aan de klas en iedere zes weken bij elkaar komen. Dit geeft de 

leerkracht een andere rol binnen het project. Niet is hij of zij er om orde te houden of 

om te helpen bij het oplossen of voorkomen van praktische problemen zoals bij MR 

en MmS meer het geval was, maar ook wordt van de leerkracht verwacht dat hij met 

de muziekdocent samenwerkt. Doordat de leerkracht in eigen lestijd met de 

leerlingen verder gaat met elementen die de muziekdocent in de les gebruikte, zal de 

leerkracht met andere oriëntatie de muziekles instappen dan een leerkracht die zich 

meer focust op klassenmanagement. We zagen dit ook terug in de data van de 

eerste interviews en observaties van de leerkrachten en muziekdocenten uit fase I 

van het onderzoek door meer interactie m.b.t. het geven van muziekles of het 

bespelen van een instrument. Het als leerkrachten in hoge mate gemotiveerd zijn om 

van een muziekdocent te leren die op zijn beurt rekening houdt met de aanwezigheid 

van de leerkracht en vervolgens ook in staat is om voor hem of haar leerdoelen te 

formuleren, bleek een vereiste voor constructieve en muziekinhoudelijke interactie 

tijdens de muziekles (patroon 1.). Omdat de leerverslagen uit fase I van het 

onderzoek te laat werden ingeleverd hebben we niet kunnen achterhalen welke 

leerwinsten leerkrachten rapporteerden en deze vervolgens kunnen koppelen aan de 
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mate, vorm en inhoud van de interactie. Dat is in fase II van het onderzoek wel 

mogelijk geweest.  

Tijdens het lesgeven namen leerkrachten en muziekdocenten weinig ruimte 

om te communiceren over het verdelen van praktische zaken of het afstemmen van 

pedagogisch handelen, dit gaat spontaan en zonder veel interactie. De gedachte is 

dat dit soort zaken niet tijdens, maar na de les besproken zouden moeten worden. 

Dat gebeurt echter nauwelijks omdat hier weinig tijd voor is (patroon 2).  Voor 

leerkrachten van MuziekRoute en Muziek Maakt School, gold dat ze niet op 

regelmatige basis elkaar kwamen voor overleg maar dit wel wensten. Vooral om dan 

praktische zaken te bespreken of pedagogisch handelen in de klas beter op elkaar af 

te stemmen. Voor Zing Zo gold dat er structureler overleg was maar sommige 

leerkrachten en muziekdocenten vaker bij elkaar wilden komen om juist meer 

muziekinhoudelijke zaken te bespreken. Hierdoor werd duidelijk dat leerkrachten en 

muziekdocenten een andere functie aan de informatie-uitwisselingsmomenten 

toewezen doordat de aard van het project een andere oriëntatie teweeg bracht. 

Naast patronen werden een tweetal kritische incidenten gerapporteerd welke 

gebeurtenissen beschrijven die afwijken van de regel en waarbij de belangen van de 

betrokkenen botsen (Terwel, 2005). 

Het eerste kritische incident beschreef een situatie waarin een leerkracht 

door het enkel observeren van de muziekdocent wel muzikale handelingen wist te 

imiteren, maar het theoretisch begrip miste door het uitblijven van interactie tussen 

beiden. Dit incident bevestigde onze theoretische aanname dat interactie bij 

observationeel leren een vereiste is om de aandacht te richten op aspecten die van 

belang zijn voor het uitvoeren van de activiteit. Het tweede kritische incident uitte 

zich in het fenomeen dat muziekdocenten het om uiteenlopende redenen niet altijd 

lukt de groepsleerkracht actief bij de muziekles te betrekken. Door de vondst van dit 

incident ontstond het idee om in de tweede fase van het onderzoek muziekdocenten 

een instructie aan te bieden. Tijdens deze instructie zouden ervaringen gedeeld en 

mogelijkheden gepresenteerd worden om niet alleen leerkrachten te 

enthousiasmeren mee te doen in de les maar leerkrachten ook te onderwijzen op het 

gebied van muziekles geven. Naast deze instructie zijn we in fase II van het 

onderzoek verder gegaan met een kleinere en tevens nieuwe groep leerkrachten en 

muziekdocenten. We hebben d.m.v. verschillende interventies doelgerichte interactie 

proberen te stimuleren door het scheppen van condities waarbinnen actief en 

authentiek leren van leerkrachten ten tijde van de muziekles plaats konden vinden. 

Met name de instructie voor de muziekdocenten, kringopstelling, gestuurde 

observatie door de leerkracht van de muziekdocent en het creëren van bewustzijn 
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m.b.t. de meerwaarde van het actief betrokken zijn als leerkracht in de muziekles, 

leken succesfactoren voor het activeren van doelgerichte interactie.  

Ook in fase II van het onderzoek werd een aantal patronen gevonden die ons 

meer inzicht geven in de praktijk van de muziekles, de interactie en het leren van de 

deelnemende groepsleerkrachten. Het eerste patroon beschreef dat doelgerichte 

activering van interactie, leidde tot actief en authentiek leren en daarbij passende 

muziekinhoudelijke interactie tijdens de les, veelal geïnitieerd door de muziekdocent. 

Ongeacht het project zagen we bij alle leerkrachten en muziekdocenten 

muziekinhoudelijke interactie die leidde tot verschillend soortige gerapporteerde 

leerwinsten. Wel was deze interactie veelal op initiatief van de muziekdocent; de 

leerkrachten wachtten af met het bevragen van de muziekdocent of het geven van 

advies tijdens de les waardoor het idee ontstaan is dat de muziekles toch nog altijd 

als het domein van de muziekdocent wordt gezien. In het licht van de theorie zagen 

we dat de oriëntaties van de leerkracht veranderde en de interactie tussen 

muziekdocent en groepsleerkracht zowel vermeerderde als een andere inhoud 

kreeg. Het observerend leren waarbij communicatie tussen rolmodel en 

observeerder een ondergeschikte rol heeft waardoor misvattingen op de loer liggen 

(Hammerness et al., 2005), kreeg met de extra instructie en het dialoog meer de 

vorm van actief en authentiek leren. 

In het tweede patroon dat werd gevonden, beschreven we dat leerkrachten 

die actief betrokken werden bij de muziekles, instrumentele leerdoelen hanteerden 

met daarbij passende leerwinsten en cummulative talks met de muziekdocent. Het 

ging er vooral om dat leerkrachten wisten hoe ze bepaalde muzikale handelingen uit 

moesten voeren en veel minder om de achterliggende redenen van die handelingen. 

Een gerichtheid op  ‘what matters?’ (Edwards, 2011) bleef tijdens de les uit maar 

betekende in het geval van Amsterdam niet dat de muziekdocent en leerkracht niet 

op de hoogte waren van elkaars bedoelingen. Dit waarschijnlijk mede door de aard 

van Zing Zo! Om succesvolle communicatie teweeg te brengen tussen leerkracht en 

muziekdocent is wel een meer onderzoekende houding van de leerkracht nodig, dit 

zou de insteek kunnen zijn voor vervolgonderzoek. Het zou ons meer inzicht kunnen 

geven in het proces waarbij de positie van de leerkracht van perifeer met een 

legitieme deelname aan de activiteit, verandert naar een meer centrale positie en 

groeiende zelfstandigheid (Lave & Wenger, 1991).  

Het laatste patroon liet ons zien dat hoewel doelgerichte activering van interactie 

maar enkele lessen per casus besloeg, de leerkrachten en muziekdocenten allen 

toch een bewustzijnsverandering hadden doorgemaakt. Deze verandering zorgde 

ervoor dat de leerkrachten, hoewel soms in mindere mate, blijvend actiever 
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participeerden binnen de muziekles van de muziekdocent en muziekdocenten 

gemotiveerder waren om ook andere leerkrachten actiever bij de les te betrekken. 

Het kritische incident uit deze fase van het onderzoek schetste in hoeverre directe 

feedback op het handelen onmisbaar was in het geval van Utrecht.  

 

Al met al zijn we in dit onderzoek behoorlijk wat te weten gekomen over de context 

van de muziekles en de vorm en inhoud van de interacties tussen leerkrachten en 

muziekdocenten van verschillende muziekeducatieve projecten. In het volgende en 

tevens laatste hoofdstuk van dit rapport, zullen wij onze resultaten kritisch tegen het 

licht houden en de gevonden patronen in context te plaatsen, mede met het oog op 

verbeteringsmogelijkheden van het muziekonderwijs. 
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8. Discussie 

 

“Wat kunnen we uiteindelijk met de resultaten van dit onderzoek?”, een vraag van 

projectleiders die meerdere malen terug kwam in tussentijds overleg met betrokken 

partners van het onderzoek. Het is niet mogelijk om met de resultaten uit dit 

onderzoek generaliserende uitspraken te doen, daarvoor zijn case studies namelijk 

niet bedoeld. Voor sommigen zullen de uitspraken die we in dit rapport gedaan 

hebben naar aanleiding van de gevonden patronen heel logisch klinken maar we 

hebben op empirische wijze de plausibiliteit van enkele theoretische hypothesen 

onderbouwd (m.b.t. observerend leren en participatie in muzieklessen) en daardoor 

is de logica wat aannemelijker en inzichtelijker geworden. 

Voor betrokkenen zijn de conclusies uit van fase II van het onderzoek wellicht 

het interessantst omdat we lieten zien dat met relatief weinig aanpassingen de 

leerkracht actiever betrokken kon worden bij de muziekles en daar ook in meerdere 

of mindere mate van leerde. Zulk onderzoek in een experimentele setting doen zou 

mooi zijn, maar de vraag is of zulke complexe settings als scholen en de 

muzieklessen op die scholen wel in een experimenteel onderzoek te gieten zijn. Niet 

alleen kost zoiets heel veel tijd en geld, het is ook twijfelachtig of het mogelijk is om 

echt random tien scholen te selecteren waar leerkrachten en muziekdocenten bereid 

zijn om aan een dergelijk onderzoek mee te werken. Met betrekking tot de 

instrumentlessen kunnen we twijfelen of de setting van zulke lessen wel geschikt is 

om de leerkracht te laten professionaliseren. Dat betekent niet dat de leerkracht in 

dat soort lessen weer nakijkwerk kan gaan doen. Actieve deelname aan zo’n les 

brengt volgens ons altijd meer op dan onthouding. Leert de leerkracht er niets van, 

dan kan hij of zij altijd nog fungeren als rolmodel voor de leerlingen. 

Een belangrijk aspect van observerend leren dat we tot nu toe niet besproken 

hebben, is de verwachting van de overbrugbaarheid van de vaardigheidsniveaus 

tussen het rolmodel en de observeerder. We hoorden verscheidene muziekdocenten 

zeggen dat ze leerkrachten graag wilden laten zien dat muziekles geven geen ‘rocket 

science’ hoeft te zijn. De gedachte dat hierachter is dat wanneer leerkrachten 

denken dat wat ze willen leren op het gebied van muziek binnen hun bereik ligt, ze 

gemotiveerder worden om te leren en daardoor ook meer bereid zijn om zich in te 

spannen om nieuwe dingen te leren. Of je hetgeen je wilt leren moeilijk of makkelijk 

denkt te vinden, heeft dan te maken met de inschatting die je van een taak maakt, 

maar ook met de inschatting van je eigen vaardigheden (self efficacy komt hierbij ook 

kijken) en hoe groot het verschil is tussen wat je al kunt, en wat je aan nieuwe kennis 
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en vaardigheden nodig hebt om de taak te kunnen volbrengen. Dat laatste wordt 

door Vygotskij overigens beschreven als de Zone van Naaste Ontwikkeling. Het 

vertrouwen daarbij hulp te krijgen van een meer vaardige partner is daarin ook 

essentieel.   

Dat je beter kunt leren van iemand die qua kennis en vaardigheden dichtbij 

jou lijkt te zitten, werd niet alleen door muziekdocenten uitgesproken maar komt ook 

in verscheidene onderzoeken ook naar voren. Groenendijk, Janssen, Rijlaarsdam & 

van den Bergh, (2011) beschrijven in hun artikel over observerend leren, dat 

wanneer studenten een medestudent observeerden die langzaamaan beter werd, zij 

meer leerden dan studenten die iemand observeerden die de taken al beheerste. 

Tevens wordt in dat artikel het onderzoek van Braaksma et al. aangehaald, waarin 

evidentie werd gevonden dat zwakke studenten beter leren van zwakke modellen en 

sterke studenten van sterke modellen. Met andere woorden; hoe kleiner het verschil 

tussen rolmodel en observeerder, hoe meer de verwerving van nieuwe kennis en 

vaardigheden een overbrugbare stap lijken en hoe effectiever het leren zal zijn. 

 Het is nu maar de vraag of het niveau van de muziekdocent en de 

groepsleerkracht wel dicht genoeg bij elkaar ligt om gunstige condities te scheppen 

voor observeren leren. Neem bijvoorbeeld het begeleiden van een lied op de gitaar 

of piano. Hoeveel groepsleerkrachten kunnen dit of denken dit te kunnen leren? Wij 

stelden deze vraag aan de groepsleerkrachten en van de 11 leerkrachten zeiden 4 

dat ze het konden leren en 7 dat het ze niet zo gaan lukken. Wat opviel aan de 

antwoorden van die 4, is dat ze dachten dit alleen te kunnen onder ideale 

omstandigheden: wanneer ze bijvoorbeeld de tijd kregen om elke dag te oefenen of 

wanneer de klas zich als groep heel rustig zou gedragen. Deze leerkrachten 

speelden tevens ook al een beetje gitaar waardoor je zou verwachten dat de afstand 

tussen hen en de muziekdocent kleiner en dus overbrugbaarder is. Zodanig gitaar 

spelen als de muziekdocent was een te hoog gegrepen doel want, zo stelde een 

leerkracht: “Niet zoals de muziekdocent natuurlijk, want die tokkelt en dan denk ik 

meteen ‘HALLO!’”. Blijkbaar ziet deze leerkracht nog steeds een groot en 

onoverbrugbaar verschil tussen haar en de muziekdocent in de kennis en 

vaardigheden met betrekking tot het spelen van gitaar.  

 Het is wat ons betreft aan te bevelen om zowel de (ervaren) afstand tussen 

rolmodel (muziekdocent) en observeerder (leerkracht) zo klein mogelijk te maken, als 

het verschaffen van een actieve en onderzoekende rol in de muziekles met de 

daarbij passende exploratory talks. In verband daarmee kunnen de volgende 

suggesties gedaan worden op basis van de ervaringen uit dit onderzoek. Zoals 

eerder beschreven, zagen we dat de leerhouding van leerkrachten vooral 
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instrumenteel was en de interactie daardoor ook vooral gericht op het correct 

uitvoeren van opdrachten/handelingen. We weten uit eerdere interviews dat tijdens 

de muzieklessen voorafgaand aan het onderzoek, de rol van de leerkracht anders 

was. De respondenten uit Utrecht en Zaandam gaven tijdens de SRI’s namelijk aan 

dat zij in die muzieklessen niet zodanig bezig waren geweest met het meedoen of 

het leren, maar meer het observeren van de leerlingen of het assisteren van de 

muziekdocent bij praktische zaken. Je zou kunnen stellen dat een eerste stap naar 

professionalisering van de leerkracht, het actiever betrekken van de leerkracht bij de 

les is. Door hem of haar mee te laten doen in de les, groeit wellicht het vertrouwen in 

eigen kennis en vaardigheden en wordt de ervaren afstand tussen kennis en 

vaardigheden van de leerkracht en de muziekdocent of muzikant kleiner. Een 

volgende stap is dan de leerkracht steeds meer kleine opdrachten te geven tijdens 

de les. Voortbordurend hierop, kan de muziekdocent de leerkracht zelf variaties aan 

laten brengen binnen de opdrachten om dan uiteindelijk de leerkracht niet de 

muziekdocent te laten imiteren, maar zelf een steeds zelfstandigere rol binnen de 

muziekles laten verwerven. Uiteindelijk zou idealiter een situatie kunnen ontstaan 

waarbij de leerkracht de muziekles geeft en de muziekdocent observeert en (als 

perifere deelnemer) coacht.  

De uitkomsten van de case-studies onderstrepen het belang van een goede 

en intensieve interactie tussen leerkracht en muziekdocent. Voor toekomstige 

muziekeducatieve projecten, is het dan ook aan te bevelen dat de samenwerking 

tussen leerkracht en muziekdocent of muzikant ter bevordering van 

professionalisering van beiden, een centrale rol krijgt. Beiden, want hoewel we in 

deze studie gekozen hebben voor het onderzoeken van contexten waarbinnen de 

leerkracht kon professionaliseren op het gebied van muziekles geven, zien wij de 

muziekles altijd nog als een geschikte plek waar ook de muziekdocent zich kan 

professionaliseren. De hierboven beschreven suggestie waarin de muziekdocent als 

perifeer deelnemer aan de praktijk van de groepsleerkracht deelneemt, is daarvoor 

ook een geschikt uitgangspunt. De inhoud van de interacties zou dan ook meer 

gericht moeten zijn op pedagogisch-didactische dimensies om de pedagogisch-

didactische oriëntatie van de muziekdocent te sturen. Helemaal voor muzikanten, die 

veelal weinig ervaring hebben met het lesgeven aan grote groepen kinderen, geldt 

dat zij in de muziekles een hoop van de leerkracht kunnen leren waar het gaat om 

pedagogische en didactische kennis. Dit alles betekent dat projectleiding moet 

zorgen voor facilitering van die professionalisering, waarbij het niet alleen gaat om 

bijvoorbeeld het opzetten van structurele overlegmomenten tussen leerkracht en 

muziekdocent maar ook over het verspreiden van draagvlak onder betrokkenen. 
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Middels de door ons beschreven interventies kunnen in een relatief korte periode, in 

het geval van onze casussen, oriëntaties worden gestuurd en wordt de motivatie om 

als leerkracht in de muziekles te leren, vergroot. 

 Met deze case-studies hebben we getracht enkele theoretische hypotheses 

empirisch te onderbouwen, plausibel te maken en te verbinden met mogelijke 

praktische implicaties. Verder onderzoek langs deze lijn is uiteraard gewenst. In zulk 

onderzoek zou op grotere schaal met meer (geïnteresseerde en goed gefaciliteerde) 

scholen een quasi-experimenteel onderzoek kunnen worden opgezet, waarin de 

leeropbrengsten van de leerkrachten en muziekdocenten nader wordt onderzocht 

(op vaardigheid, begrip, transfermogelijkheden en duurzaamheid). Een dieper inzicht 

en praktische implementatie daarvan bij voorgenomen toekomstige muziekprojecten 

kan bijdragen aan de duurzaamheid van de opbrengsten van zulke projecten en aan 

de blijvende toename van de kwaliteit van het muziekonderwijs. Het hier 

gerapporteerde onderzoek kan die generalisatie niet waarborgen, maar is wel een 

stap op de weg naar goed muziekonderwijs voor alle kinderen en leerkrachten. 
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Bijlage I: Observatieschema muzieklessen 

 
 

Datum:  

Lesnummer:                  School:  

Naam MD:                          Naam LK:  

 

Wie begint de les:  

 

 

 

Plaats leerkracht en muziekdocent in de klas:   

 

 

 

Context:  

(Aantal leerlingen, onderdelen in de les, ordehandhaving etc.) 
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Muziekdocent-Leerkracht               Leerkracht-Muziekdocent 

 

 
 
 
 
 
Achteraf 

Aanwijzing m.b.t. bespelen 

instrument 

 

 

    

Aanwijzing m.b.t. geven van 

muziekles 

 

 

 

Vragen m.b.t. geven muziekles 

 

 

 

 

Vraag m.b.t. pedagogische 

vaardigheden 

 

 

 

 

 

(Non)-verbale instructie 

 

 

 

 

Compliment 

 

 

  

Praktische vraag OF advies 
V 
 
A 
 

 

Opmerking 
 
 
 
 

 

Vraag over bespelen instrument  
 
 

 

Vraag m.b.t.  geven van muziekles 

 

 

 

Advies m.b.t.  geven van muziekles 

 

 

 

 

Aanwijzing m.b.t. orde,  opbouw les, 

benadering leerlingen etc. 

 

 

 

(Non)-verbale instructie 

 

 

 

 

Compliment 
 
 
 
 
 

 

Praktische vraag OF advies 

A 

 

V 

 

Opmerking 
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Duur les: 

 
 
 
Bleef de leerkracht de hele les in de klas? 

 

 

 

 

Bleef de muziekdocent de hele les in de klas? 

 

 

 

 

Rol van de klasse assistent: 
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Bijlage II: Leerverslag 

 

Leerverslag 

 

Hoe maakt u dit leerverslag? 

Als u het idee heeft dat u niets geleerd heeft begint u met vraag 1 en bent u na het 

invullen van de vraag klaar met dit leerverslag. Als u het idee heeft dat u wel iets 

geleerd heeft slaat u vraag 1 over en begint u met invullen van het leerverslag vanaf 

vraag 2.  

 

Vraag 1. Ik heb niets geleerd omdat: 

 

Vraag 2. Ik heb geleerd dat: 

  

 

 

Voornaam: 

Naam school:  
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Vraag 3. Ik heb geleerd hoe: 

 

Vraag 4. Ik heb geleerd dat ik niet: 

  

Vraag 5. Bepaalde regels die voor mij gelden wanneer ik in de toekomst muziekles 

geef: 

  

 

**** Einde van het leerverslag **** 
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Bijlage III-A en B: Codelijst interview leerkracht/muziekdocent 

Code Betekenis Voorbeeld quote 

Leeft20-35 Leeftijd 20-35 jaar Spreekt voor zich 

Leeft35-50 Leeftijd 35-50 jaar Spreekt voor zich 

Leeft50-65 Leeftijd 50-65 jaar Geboortejaar 1956 

Opl.af-ruim Leerkrachten opleiding afgerond ruime tijd 
geleden= meer dan 10 jaar geleden 

1998 

Opl.af-even Leerkrachten opleiding afgerond even geleden 
=tussen 5 en 10 jaar 

Spreekt voor zich 

Opl.af-rec Leerkrachten opleiding afgerond is recentelijk= 
maximaal 5 jaar geleden. 

Spreekt voor zich 

Erv.groe++ Veel ervaring met lesgeven verschillende 
groepen= minimaal 6 van de 8 groepen 

Eigenlijk alleen groep 3 en 8 niet 

Erv.groe +- Gemiddelde ervaring met lesgeven aan 
verschillende groepen= minimaal 4 van de 8 

Spreekt voor zich 

Erv.groe -- Weinig ervaring met lesgeven aan 
verschillende groepen= 2 van de 8 of minder 

Spreekt voor zich 

MotSch.Kenn Motivatie school om mee te doen met 
muziekproject: Kennis en vaardigheden m.b.t. 
muziek vergroten 

We wilden gewoon meer aan muziek doen en 
eigenlijk is de kennis van muziek te weinig 

MotSch.Aanr Motivatie school om mee te doen met 
muziekproject: Kinderen in aanraking laten 
komen met muziek die anders niet met muziek 
in aanraking komen 

Ja omdat wij dat heel belangrijk vinden, muzikale 
ontwikkeling draagt natuurlijk heel veel bij tot 
algehele ontwikkeling van kinderen en deze 
kinderen komen anders never nooit in aanraking op 
deze manier met muziek. 

DoeMuz.Kenn Doel van de muziekles voor de leerlingen is het 
ontwikkelen in muzikale kennis en 
vaardigheden. 

Misschien een open deur maar ik denk gewoon de 
kinderen beter laten zingen ook op een 
professionele manier met een goeie doorgaande 
lijn. 

DoeMuz.Plez Doel van de muziekles voor de leerlingen is 
plezier beleven. 

Ik denk gezellig zingen, leuke liedjes 

DoeMuz.Alg Doel van de muziekles voor de leerlingen is 
bijdragen aan algemene ontwikkeling 

Ik vind muziek gewoon belangrijk ook voor de 
ontwikkeling dat je gewoon een brede ontwikkeling. 

Ges-les.Plez Vindt muziekles geslaagd als aller eerst de 
kinderen plezier hebben gehad 

Als de kinderen er plezier in hebben gehad, 

Gesl-les.Leer Vindt muziekles geslaagd als aller eerst 
kinderen iets geleerd hebben 

het gaat mij meer om het enthousiasme dat ze er 
wat van leren en intensief er mee bezig zijn. 

Gesl-les.Mee Vindt muziekles geslaagd als aller eerst 
kinderen goed meegedaan hebben 

Als kinderen enthousiast…. Meedoen? Ja, het gaat 
mij meer om het enthousiasme dat ze er wat van 
leren en intensief er mee bezig zijn. 

Int++ Leerkracht  heeft veel interesse in muziek in 
het dagelijks leven 

Nu weer 45 jaar later ben ik dat aan het oppikkenja 
ik ben echt elke dag (gitaar) aan het oefenen 

Int+- Leerkracht heeft gemiddeld interesse in muziek 
in het dagelijks leven 

Nee, oja ik heb wel een CDtje gekocht van Amy 
Winehouse. 

Int-- Leerkracht heeft weinig tot geen interesse in 
muziek in het dagelijks leven 

Bespeelt u zelf een muziekinstrument of zingt u in 
een koor, ensemble of band? 
Nee, nee allebei niet 

MotMu++ Leerkracht is heel gemotiveerd om muziekles 
te geven 

Ik vind muziek gewoon belangrijk ook voor de 
ontwikkeling 

MotMu+- Leerkracht is een beetje gemotiveerd om 
muziekles te geven 

Te weinig (muziekles gegeven), wel veel zingen 
gewoon en eigenlijk de muzieklessen zelf eigenlijk 
niet. 

MotMu-- Leerkracht is niet gemotiveerd om muziekles te 
geven 

Gewoon tijdsgebrek omdat we ook nog EN voor 
muziekles geen tijd hebben dan stel ik andere 
prioriteiten als werken in hoeken. Er is dan gewoon 
geen ruimte voor muziekles. 

Mot.Leer++ Is heel gemotiveerd om iets te leren op het 
gebied van muziekles geven 

ja 

Mot.Leer+- Is een beetje gemotiveerd om iets te leren op 
het gebied van muziekles geven 

‘Je bent meer bezig om de muziekdocent te helpen 
in de les? Ja en om de kinderen enthousiast te 
maken, regelmatig heb ik het hier in de klas er 
even over.’ 

Mot.Leer-- Is weinig tot niet gemotiveerd om iets te leren 
op het gebied van muziekles geven 

Ik heb Claudia nu drie keer gezien tijdens de harp-
les dus dat is nog wel wat lastig 

PA.voorb+ Leerkracht werd op de PABO goed voorbereid 
muziekles te geven 

Heel veel liedjes zingen, bewegen op muziek 
consolideren heet dat geloof ik. Ritmes klappen 
dus  muziek in ritmes, we moesten een liedje vaak 
op drie verschillende manieren doen  […] 

PA.voorb+- Leerkracht werd op de PABO een beetje 
voorbereid om muziekles te geven  

We hadden fluit, blokfluitles en dan moesten we op 
een gegeven moment 50 liedjes kunnen blokfluiten 
en we zongen om de piano heen dat was het 
eigenlijk 
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PA.erv+ Muzieklessen op de PABO waren leuk […] het waren altijd achteraf wel hele leuke lessen 
en ik vind wel dat het ons goed aangeleerd is hoe 
je een goeie muziekles geeft. 

PA.erv.+- Muzieklessen op de PABO waren wel aardig Het zingen vond ik heel leuk en de blokfluit dat vind 
ik een vreselijk geluid 

PA.erv- Muzieklessen op de PABO waren niet leuk Poe! Nou ja wat ik al zei die blokfluiten vond ik 
verschrikkelijk. Ik vond het leuk om een bagage 
aan liedjes te krijgen en voor de rest vond ik die 
muziekjuffen erg vervelend. 

Pro.erv+ Overwegend positieve ervaring m.b.t. het 
muziekproject 

Ik vind het heel leuk. 

Pro.erv+- Zowel positieve als negatieve ervaringen m.b.t. 
het muziekproject 

Ehm soms een beetje onrustig. […] Ja ja ze 
worden wat druk ervan. […]. Maar ik geloof wel dat 
de kinderen er plezier aan beleven en dat vind ik 
wel heel belangrijk 

LeerNIET Leerkracht leert niets van de muziekdocent 
tijdens de muziekles 

???? 

Leer.idee Leerkracht neemt tijdens de muziekles ideeën 
over van de muziekdocent m.b.t. muziekles 
geven  

we beginnen vrijdag ochtend ook met zang, dus 
daar hoor je al dingetjes waar ze de kinderen op 
wijst 

Leer.instr Leerkracht leert van alles over een of meerdere 
instrumenten door de muziekdocent 

En van de harplessen vind ik ook leuk om eens te 
horen hoe dat zit met die harp. 

Cijf.rui Geeft zichzelf een ruim voldoende voor zijn 
muzieklessen 

Cijfer tussen 7,5 en 10 

Cijf.vol Geeft zichzelf een voldoende voor zijn 
muzieklessen 

Cijfer tussen 5,5 en 7,5 

Cijf.onv Geeft zichzelf een onvoldoende voor zijn 
muzieklessen 

Cijfer lager van 5,5 

Mu.Moei-rit Moeilijk in de muziekles: Ritmes oefenen ‘Ook ritmes en dat soort dingen aanleren en ik heb 
dat zelf nog niet onder de knie dus ik begin er niet 
aan om kinderen ritmes te gaan aanleren’ 

Mu.Moei-zing Moeilijk in de muziekles: Zingen ‘De zangjuf die zingt dan een toontje lager en dat 
haal ik dan niet’ 

Mu.Moei-afw Moeilijk in de muziekles: Afwisseling in de les 
brengen 

Om verschillende werkvormen te verzinnen of 
verschillende manieren van zingen of luisteren 

Mu.Mak-enth Makkelijk in de muziekles: Enthousiasmeren ??? 

Mu.Mak-rit Makkelijk in de muziekles: Ritmes oefenen Ik vind met instrumentjes werken makkelijk 

Mu.Mak-zing Makkelijk in de muziekles: Zingen Ik denk dat ik wel goed een lied kan aanleren en ik 
ben erg goed in visuele ondersteuning erbij. 

Mu.Mak.af Makkelijk in de muziekles: Afwisseling in de les 
brengen 

Ik zou zeggen vanuit een lied een hele les maken 
of vanuit een thema en een soort verhaallijn een 
hele les maken en dan dat helemaal uitspelen in de 
les. 

K&V-Z Is zeker de juiste kennis en vaardigheden te 
bezitten om goed muziekles te kunnen geven 

Bent u er zeker van dat u de juiste  kennis en 
vaardigheden bezit om goed muziekles te kunnen 
geven?  
Denk het wel. 

K&V-BZ Is een beetje zeker .. omdat er altijd 
doorgeleerd kan worden 

Ja maar het is nooit goed genoeg 

K&V-On Is niet zeker de juiste kennis en 
vaardigheden… 

Nee niet voldoende nee 

Z-Hgra Zingt heel graag met de klas Om samen met kinderen te zingen vind ik heel erg 
leuk 

Z-gra Zingt graag met de klas Ik vind het wel leuk, doe het niet zoveel maar ik 
merk wel dat eigenlijk alles wat ik speel dat zing ik 
ook ondertussen 

Zing-nie.gra Zingt niet graag met de klas   

SE.++ Hoge mate self efficacy ‘Ja, vrij zeker.’ 

SE.+- Gemiddelde mate self efficacy Ja op dit niveau in de kleuterklas kan ik dat wel, ik 
denk als je naar een bovenbouw gaat dan worden 
de doelen ook hoger, technischer en met noten 
lezen daar ben ik zelf echt geen held dus dat zou ik 
moeilijker vinden maar voor de kleuters redelijk 
zeker. 

SE. -- Lage mate self efficacy ‘Nou dat zou dan op dat zingen dat ik kan horen of 
het een toon te hoog is? Nee dat niet.’ 

ROL-Ins Rol tijdens de muziekles is leerlingen 
instructies geven 

Ik ben natuurlijk gewoon de juf en ik ben ook wel 
vrij bepalend denk ik, ik bepaal echt wat er gebeurt 

ROL-Ord Rol tijdens de muziekles is orde houden ook wel dat ik wel oplet of het met de kinderen een 
beetje goed gaat of er geen rariteiten gebeuren 

ROL-Leer Rol tijdens de muziekles is meedoen als een 
leerling 

Ik zit ook in de kring en ik zing mee en doe de 
bewegingen en alles mee. 

ROL-Obs Rol tijdens de muziekles is observeren van 
leerlingen 

…en observerend  
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ROL-Assi Rol tijdens de muziekles is assisteren ‘Meer het samen begeleiden. k laat haar de les 
doen, ik let op de kinderen die extra aandacht 
nodig hebben die ik in de gaten moet houden’ 

Advi-vr.inh Vraagt advies m.b.t. content knowledge  ‘ja, over de technische stukjes over het bespelen 
van het instrument.’ 

Advi-vr.did Vraagt advies m.b.t.  pedagogical knowledge Ja zeker als er dingen zijn die ik niet snap met 
kinderen, dan kijk ik aan wat moet ik hiermee 

Advi-gf.inh Geeft advies m.b.t.  content knowledge Nou ik heb geloof ik 1 keer hadden we een liedje 
over meten dat was over groot en klein en toen 
was ik zo eigenwijs om te zeggen, eigenlijk moet 
dat lang en kort zijn want je bent met meten bezig. 

Advi-gf.did Geeft advies m.b.t.  pedagogical knowledge We hebben een paar keer kort overleg gehad maar 
dat was meer over hoe om te gaan met bepaalde 
kinderen […] 

Xadvi-vr.inh Vraagt geen advies m.b.t. content knowledge Nee want zij heeft zoveel kennis. 

Xadvi-vr.did Vraagt geen advies m.b.t.  pedagogical 
knowledge 

Nee want zij heeft zoveel kennis. 

Xadvi-gf.inh Geeft geen advies m.b.t. content knowledge - 

Xadvi-gf.did Geeft geen advies m.b.t.  pedagogical 
knowledge 

- 

MD.rek Muziekdocent houdt rekening met de leerkracht 
in de les 

Ja, ehm ik heb heb gewoon het idee dat we het 
samen doen dus dan hou je rekening met elkaar 
‘[…] 

MD.rekX Muziekdocent houdt geen rekening met de 
leerkracht in de les 

Nou, zij geeft gewoon haar les. 
 

Ond-part.LE Doet mee aan onderzoek om te leren Nou omdat ik wel nieuwsgierig was wat het nou 
precies zou inhouden en omdat ik denk dat het 
voor jezelf ook goed is om kritisch te denken. 

Ond-part.WE Doet mee aan onderzoek om 
wetenschappelijke bijdrage te leveren 

‘Ik vind het belangrijk dat daar onderzoek naar 
wordt gedaan en dat er meer op scholen aan wordt 
gedaan ook’ 

Ond-part.PR Doet mee aan onderzoek om iets terug te doen 
voor het muziekproject 

Mensen van de Muziek Route wilden het graag en 
die hebben het mij ook vriendelijk doch dringend 
verzocht om mee te doen […] 
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Leeft20-35 Leeftijd 20-35 jaar Geboortejaar 1977 

Leeft35-50 Leeftijd 35-50 jaar Geboortejaar 1970 

Leeft50-65 Leeftijd 50-65 jaar Geboortejaar 1956 

LesVee MD heeft meer dan 10 jaar lesgeefervaring in basisonderwijs ‘Ruim tien jaar’ 
 

LesGem MD heeft tussen 5 en 10 jaar lesgeefervaring in 
basisonderwijs 

Wanneer heeft u uw opleiding als leerkracht 
afgerond? “1992.”  

LesWei MD heeft minder dan 5 jaar lesgeefervaring in 
basisonderwijs 

Laten we zeggen in totaal vijf jaar. 

Opl.Instr MD deed opleiding tot instrumentalist Ik ben gewoon harpiste dus ik heb Conservatorium 
gedaan 

Opl.MD MD deed opleiding schoolmuziek of ODM ‘Docent Muziek aan het Conservatorium in 
Amsterdam’  
 

Opl.and MD deed andere opleiding Toen heb ik een opleiding gedaan voor 
kinderkoordirigent althans twee jaar lang heb ik 
lessen gevolg aan de kinderkooracademie 
Nederland 

MotSch.Kenn Hoofdreden motivatie school om mee te doen 
met muziekproject: Kennis en vaardigheden 
m.b.t. muziek vergroten 

We wilden gewoon meer aan muziek doen en 
eigenlijk is de kennis van muziek te weinig 

MotSch.Aanr Hoofdreden motivatie school om mee te doen 
met muziekproject: Kinderen in aanraking laten 
komen met muziek die anders niet met muziek 
in aanraking komen 

Ja omdat wij dat heel belangrijk vinden, muzikale 
ontwikkeling draagt natuurlijk heel veel bij tot 
algehele ontwikkeling van kinderen en deze 
kinderen komen anders never nooit in aanraking op 
deze manier met muziek. 

MotSch.ond Hoofdreden motivatie school om mee te doen 
met het muziekproject is onduidelijk 

‘Zij zijn uitgeloot. Volgens mij zijn er 11 scholen in 
Overvecht die zouden kunnen meedoen en zij 
waren een van de uitgelote.’ 

DoeMuz.Kenn Hoofddoel van de muziekles voor de leerlingen 
is het ontwikkelen in muzikale kennis en 
vaardigheden. 

‘Het doel is om opengesteld te worden voor het 
idee van muziekles hebben en ook om 
klaargestoomd, nou ja dat klinkt heel groots, maar 
klaargestoomd te worden voor het jaar daarop 
wanneer ze een instrument mogen kiezen.  
 

DoeMuz.Plez Hoofddoel van de muziekles voor de leerlingen 
is plezier beleven. 

Ik denk gezellig zingen, leuke liedjes 

DoeMuz.Alg Hoofddoel van de muziekles voor de leerlingen 
is bijdragen aan algemene ontwikkeling 

Ik vind muziek gewoon belangrijk ook voor de 
ontwikkeling dat je gewoon een brede ontwikkeling. 

Doe.MU.LK-ll Doel muziekles van muziekdocent voor 
leerkracht is zelfde als voor leerling 

Ik wil eigenlijk de leerkracht het zelfde meegeven 
als de leerlingen 

Doe.MU.LK-Eig Doel muziekles van muziekdocent voor 
leerkracht is motiveren zelf muziekles te gaan 
geven 

Kijk, het ideaalplaatje is dat wij overbodig zijn in het 
werk wat we nu doen. 

Doe.MU.LK-X Doel muziekles van muziekdocent voor 
leerkracht is er niet 

‘Heb je ook een doel speciaal voor de leerkracht, 
voor B? Ehm nee, nee.’ 

Ges-les.Plez Vindt muziekles geslaagd als aller eerst de 
kinderen plezier hebben gehad 

Als de kinderen er plezier in hebben gehad, 

Gesl-les.Leer Vindt muziekles geslaagd als aller eerst 
kinderen iets geleerd hebben 

het gaat mij meer om het enthousiasme dat ze er 
wat van leren en intensief er mee bezig zijn. 

Gesl-les.Mee Vindt muziekles geslaagd als aller eerst 
kinderen goed meegedaan hebben 

‘Als je een muzikale vibe hebt gevoeld dus als er 
een of meerdere momenten zijn geweest dat vrijwel 
alle neuzen dezelfde kan op staan terwijl je 
bijvoorbeeld een liedje aan het zingen bent.’ 

MMGeef-Ple Muziekdocent geeft muziekles voor eigen 
plezier en ontwikkeling 

Nou omdat ik het leuk vind. 

MMGeef-Eig Muziekdocent geeft muziekles om 
muziekonderwijs op scholen te verbeteren 

En ik vind muziek echt iets wat erbij hoort en wat 
veel te weinig wordt gedaan dus ik gun het ze echt. 

MMGeef- Muziekdocent geeft muziekles ????  

MotMu++ Is heel gemotiveerd om muziekles te geven Ik vind muziek gewoon belangrijk ook voor de 
ontwikkeling 

MotMu+- Is een beetje gemotiveerd om muziekles te 
geven 

Te weinig (muziekles gegeven), wel veel zingen 
gewoon en eigenlijk de muzieklessen zelf eigenlijk 
niet. 

MotMu-- Is niet gemotiveerd om muziekles te geven Niet van toepassing. 

Mot.Leer++ Is heel gemotiveerd om iets te leren op het 
gebied van muziekles geven 

Ja zeker ja. (de pedagogische kant) ook dat aspect 
moet je heel erg leren in de praktijk ja dat moet je 
heel erg leren in de praktijk. 

Mot.Leer+- Is een beetje gemotiveerd om iets te leren op 
het gebied van muziekles geven 

‘Je bent meer bezig om de muziekdocent te helpen 
in de les? Ja en om de kinderen enthousiast te 
maken, regelmatig heb ik het hier in de klas er 
even over.’ 

Mot.Leer-- Is weinig tot niet gemotiveerd om iets te leren 
op het gebied van muziekles geven 

Ik heb Claudia nu drie keer gezien tijdens de harp-
les dus dat is nog wel wat lastig 
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BL.LK++ Vindt het belangrijk dat de leerkracht van de 
muziekdocent leert 

Ja! Ik vind het belangrijk dat de leerkracht ziet wat 
muziek met kinderen kan doen […] 

BL.LK-+ Vindt het een beetje belangrijk dat de 
leerkracht van de muziekdocent leert maar 
belangrijker dat de leerlingen leren 

Het is niet meteen een doel waar we het net al een 
beetje over hadden. Ik vind het niet zo belangrijk 
maar ik ben er wel van overtuigd dat de leerkracht 
er iets van meekrijgt en er iets van leert. 

Cons.VB-G Werd op het conservatorium goed voorbereid 
om grote groepen kinderen les te geven 

‘Ja juist. Juist niet op 1 op 1 niveau. Nou heel 
waardevol was dat.’ 

Cons.VB-B Werd op het conservatorium een beetje 
voorbereid om grote groepen kinderen les te 
geven 

Ja jawel maar dat leer je uiteindelijk als je het doet 
een tijdje, ik heb stage natuurlijk gedaan elk jaar 
maar ik weet niet of ik daar nou zoveel van geleerd 
heb. 

Cons.VB-N Werd op het conservatorium niet of nauwelijks 
voorbereid om grote groepen kinderen les te 
geven 

De harpopleiding bereidde niet voor op lesgeven 
aan grote groepen kinderen 

Pro.erv++ Overwegend positieve ervaring m.b.t. het 
muziekproject 

Ik vind het heel leuk. Of :  ‘Ik vond het heel erg leuk 
en spannend om juist naar meer gemengdere 
klassen te gaan.’ 

Pro.erv+- Zowel positieve als negatieve ervaringen m.b.t. 
het muziekproject 

Ehm soms een beetje onrustig. […] Ja ja ze 
worden wat druk ervan. […]. Maar ik geloof wel dat 
de kinderen er plezier aan beleven en dat vind ik 
wel heel belangrijk 

Pro.erv-- Overwegend negatieve ervaringen m.b.t. het 
muziekproject 

Poe! Nou ja wat ik al zei die blokfluiten vond ik 
verschrikkelijk. Ik vond het leuk om een bagage 
aan liedjes te krijgen en voor de rest vond ik die 
muziekjuffen erg vervelend. 

SMW.LK-vaa Heeft vaker samengewerkt met 
basisschoolleerkrachten 

‘Het kwam voor, niet op wekelijkse basis maar op 
projectbasis.’ 

SMW.LK-nie Heeft niet eerder samengewerkt met 
basisschoolleerkrachten 

Nee volgens mij niet nee. 
 

K&V-Z Is zeker de juiste kennis en vaardigheden te 
bezitten om goed muziekles te kunnen geven 

Bent u er zeker van dat u de juiste  kennis en 
vaardigheden bezit om goed muziekles te kunnen 
geven?  
Denk het wel. 

K&V-BZ Is een beetje zeker .. omdat er altijd 
doorgeleerd kan worden 

Ja maar het is nooit goed genoeg 

K&V-On Is niet zeker de juiste kennis en 
vaardigheden… 

Nee niet voldoende nee 

Cijf.rui Geeft zichzelf een ruim voldoende voor zijn 
muzieklessen 

Cijfer tussen 7,5 en 10 

Cijf.vol Geeft zichzelf een voldoende voor zijn 
muzieklessen 

Cijfer tussen 5,5 en 7,5 

Cijf.onv Geeft zichzelf een onvoldoende voor zijn 
muzieklessen 

Cijfer lager van 5,5 

Mu.Moei-Ord Moeilijk in de muziekles: klassenmanagement 
(waaronder orde handhaving) 

‘Ik vind het moeilijk als er een slechte sfeer is om 
dat om te zetten naar een goeie hele positieve 
sfeer.’ 

Mu.Moei-Vob Moeilijk in de muziekles: Voorbereiding Eh ja ik vind het eigenlijk niet zo heel moeilijk. Het 
is wel werken laat ik het zo zeggen, eigenlijk moet 
je toch veel voorbereiden want je moet wel heel 
goed weten wat je doet. 

Mu.Moei-Afw Moeilijk in de muziekles: Afwisseling in de les 
brengen 

Om verschillende werkvormen te verzinnen of 
verschillende manieren van zingen of luisteren 

Mu.Mak-Zing Makkelijk in de muziekles: De kinderen een lied 
aanleren 

Ik vind liedjes aanleren makkelijk 

Mu.Mak.af Makkelijk in de muziekles: Afwisseling in de les 
brengen 

Ik zou zeggen vanuit een lied een hele les maken 
of vanuit een thema en een soort verhaallijn een 
hele les maken en dan dat helemaal uitspelen in de 
les. 

Z-Hgra Zingt heel graag met de klas Om samen met kinderen te zingen vind ik heel erg 
leuk 

Z-gra Zingt graag met de klas Ik vind het wel leuk, doe het niet zoveel maar ik 
merk wel dat eigenlijk alles wat ik speel dat zing ik 
ook ondertussen 

SE.++ Hoge mate self efficacy ‘Ja, vrij zeker.’ 

SE.+- Gemiddelde mate self efficacy Ja dat zie ik wel maar soms zien twee ogen meer 
dan jij alleen en als jij muziekles aan het geven 
bent kost dat best veel energie en heb je niet alles 
op je netvlies. Dan is het wel prettig als je met zijn 
tweeën bent bijvoorbeeld. 

SE. -- Lage mate self efficacy ‘[..]nee dus ik denk dat ik nog niet genoeg ruimte 
heb in deze situatie om altijd op de juiste manier in 
te spelen op wat er gebeurd, muzikaal gezien.’ 

ROL-Ins Rol tijdens de muziekles is leerlingen […Heel veel sturend ja.’  Of  ‘zeker met de kleintjes 
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Bijlage III-C: Codelijst observaties muzieklessen 

 

instructies geven als dirigent ben ik echt de chauffeur van de bus die de les voor 
de volle 100% stuurt. Ook op wat ik wil en wat ik 
niet wil.’ 

ROL-beg Rol tijdens muziekles is leerlingen begeleiden 
bij het leren 

Daarnaast loop ik ook heel vaak iedereen af, dat is 
natuurlijk nog steeds de rol van juf maar meer 
begeleidend en echt corrigerend op houding en 
techniek en zo dus er zijn altijd meerdere rollen 
inderdaad. 

ROL-Assi Rol tijdens de muziekles is assisteren Anderzijds een assisterende rol omdat je het 
samen doet 

ROL-Leer Rol tijdens de muziekles is meedoen als een 
leerling 

Ik zit ook in de kring en ik zing mee en doe de 
bewegingen en alles mee. 

Advi-vr.inh Vraagt advies m.b.t. content knowledge  ‘ja, over de technische stukjes over het bespelen 
van het instrument.’ 

Advi-vr.did Vraagt advies  m.b.t.  pedagogical knowledge ‘Ik vraag dan wat doe jij om de aandacht te krijgen 
en dan vind ik het handig om dat ook te doen, om 
dezelfde lijn aan te houden want dat is lekker 
herkenbaar voor de kinderen.’ 
 

Advi-gf.inh Geeft advies m.b.t.  content knowledge Nou ik heb geloof ik 1 keer hadden we een liedje 
over meten dat was over groot en klein en toen 
was ik zo eigenwijs om te zeggen, eigenlijk moet 
dat lang en kort zijn want je bent met meten bezig. 

Advi-gf.did Geeft advies m.b.t.  pedagogical knowledge We hebben een paar keer kort overleg gehad maar 
dat was meer over hoe om te gaan met bepaalde 
kinderen […] 

Xadvi-vr.inh Vraagt geen advies m.b.t. content knowledge Nee want zij heeft zoveel kennis. 

Xadvi-vr.did Vraagt geen m.b.t.  pedagogical knowledge Nee want zij heeft zoveel kennis. 

Xadvi-gf.inh Geeft geen advies m.b.t. content knowledge - 

Xadvi-gf.did Geeft geen advies m.b.t.  pedagogical 
knowledge 

‘Nee. Maar dat komt omdat ik haar ook niet aan het 
werk zie en ik zou haar ook alleen advies willen 
geven op muzikaal gebied en niet op didactisch 
gebied want dat kan ze, dat zou een beetje krom 
zijn denk ik.’ 
 

MD.rek Muziekdocent houdt rekening met de leerkracht 
in de les 

Ja! En hoe? Door hem te betrekken in de les, zij 
doen ook mee. 

MD.rekX Muziekdocent houdt geen rekening met de 
leerkracht in de les  

‘Nee, nee. Ik vind het prettig dat ze erbij zijn want 
het betekent dat ze ook geïnteresseerd zijn in wat 
er gebeurd tijdens onze les en in de leerlingen wat 
zij met muziek doen maar ik vind het heel positief 
dat ze erbij zitten.’ 

LeerNIETMD Muziekdocent denkt dat leerkracht niets leert 
van de muziekdocent tijdens de muziekles 

Eigenlijk vond ik dat naar aanleiding van dat eerste 
werkoverleg wat we gehad hebben vond ik dat dus 
eigenlijk tegenvallen 

Leer.ideeMD Muziekdocent denkt dat leerkracht tijdens de 
muziekles ideeën van de muziekdocent m.b.t. 
muziekles geven van de muziekdocent leert 

‘[…]Ze leert kringactiviteiten of spelletjes op 
muzikaal gebied en […] ik denk dat ze veel leert 
van de didactiek van het vak muziek ja. 
 

Leer.instrMD Muziekdocent denkt dat leerkracht van alles 
over een of meerdere instrumenten leert van de 
muziekdocent. 

‘Ja dat denk ik wel. Sowieso dat is heel praktisch 
leert ze de liedjes waar we mee bezig zijn.’ 

Ond-part.LE Doet mee aan onderzoek om ervan te leren Nou omdat ik wel nieuwsgierig was wat het nou 
precies zou inhouden en omdat ik denk dat het 
voor jezelf ook goed is om kritisch te denken 

Ond-part.WE Doet mee aan onderzoek om 
wetenschappelijke bijdrage te leveren. 

Ik vind het belangrijk dat daar onderzoek naar 
wordt gedaan en dat er meer op scholen aan wordt 
gedaan ook’ 

Ond-part.PR Doet mee aan onderzoek om iets terug te doen 
voor het muziekproject 

‘In de eerste plaats omdat het werd gevraagd’. 

Code Betekenis Voorbeeld  

RekLK++ Houdt rekening met de 
aanwezigheid van de leerkracht in 
de les 

Vraagt de leerkracht meerdere malen mee te 
doen, geeft de leerkracht extra uitleg bij 
bepaalde onderdelen in de les 

RekLK+- Houdt een beetje rekening met de 
aanwezigheid van de leerkracht in 
de klas 

Vraagt de leerkracht heel soms iets, vooral om 
praktische redenen en laat een enkele keer de 
leerkracht een muzikale opdracht uitvoeren. 

RekLK-- Houdt geen rekening met de 
aanwezigheid van de leerkracht in 

Kijkt weinig naar de leerkracht tijdens de les en 
vraagt enkel praktische dingen 
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de les 

LK.PLA.to Leerkracht zit tegenover de 
muziekdocent 

Plaats leerkracht en muziekdocent in de klas:  
In de kring schuin tegenover 

LK.PLA.na Leerkracht zit naast of heel dichtbij 
de muziekdocent 

Plaats leerkracht en muziekdocent in de klas:  
MD, MD en LK zitten naast elkaar in de kring. 
 

LK.PLA.x Leerkracht zit niet in de kring of in 
ieder geval ver van de muziekdocent 
af 

LK zit rechts achter de kring. 

Int-v-MD Interactie tussen LK en MD is veelal 
op initiatief van muziekdocent 

Veelal is meer dan  in 50% van de gevallen. 

Int-v-LK Interactie tussen LK en MD is veelal 
op initiatief van leerkracht 

Veelal is meer dan  in 50% van de gevallen. 

Rol.lk-ord Leerkracht neemt de rol aan van 
ordehandhaver 

‘Als MD uitleg geeft en er een kind tussendoor 
speelt noemt LK de naam van de jongen’ 

Rol.lk-as Leerkracht neemt de rol aan van 
assistent van de muziekdocent 

‘Soms loopt G tussen de achterste rij kinderen 
door en helpt ze met spelen’ 

Rol.lk-ll Leerkracht neemt de rol aan van 
leerling 

LK kijkt en doet mee. 

Rol.lk-MD Leerkracht neemt de rol aan van 
muziekdocent 

LK klapt ritmes voor en de kinderen  klappen en 
stampen na. 

Rol.lk-Enth Leerkracht probeert de leerlingen te 
enthousiasmeren door heel goed 
mee te doen of bepaalde 
opmerkingen te maken 

‘Eens kijken of ze dat goed kunnen’.  

Beg.LK Leerkracht begint de les n.v.t. 

Beg.MD Muziekdocent begint de les “MD vertelt wat er op de agenda staat en begint 
de les met een warming up.” 

Beg.Samen Leerkracht en muziekdocent 
beginnen samen de les 

n.v.t. 

KlasGRO De klas is groot. Meer dan 25 leerlingen 

KlasGEM De klas is gemiddeld.  Tussen de 15 en 25 leerlingen 

KlasKLEI De klas is klein. Minder dan 15 leerlingen 

Ord-vra Leerkracht is bezig met de orde in 
de klas te handhaven omdat 
muziekdocent dat vroeg 

LK gaat ondertussen de klas uit om de 
bladmuziek op te halen maar MD vraagt haar 
nog even te blijven als ze in de deuropening 
staat. 

Ord-fail Leerkracht is bezig met de orde in 
de klas te handhaven omdat de 
muziekdocent het niet leek te 
lukken. 

Als de oefening af is, wordt het weer druk, LK 
zegt tegen MD dat ze even moet wachten.   

Ord- Leerkracht is bezig met de orde in 
de klas te handhaven direct volgend 
op een opmerking of handeling 
m.b.t. orde van de muziekdocent  

‘Als C (MD) vraagt om klaar te zitten spreekt G 
(LK) fluisterend een leerling aan met de 
boodschap dat ze klaar moet gaan zitten.’ 

OpdrMD-lk Muziekdocent geeft leerkracht de 
opdracht om een stukje muziekles 
over te nemen 

MD schrijft een curve op het bord. Ze doet voor 
hoe ze de curve aanwijst en dan hoger of lager 
gaat zingen. De kinderen hebben dit na 1x 
voordoen door. Ze tekent 4 curves achter 
elkaar. Ze vraagt of de Juf het zou willen 
voordoen (kijken of ze het kan) 

OpdrMDx Muziekdocent vraagt in de les niet of 
de leerkracht een stukje van de les 
wil overnemen. 

Leerkracht doet enkel mee met de leerlingen of 
houdt orde. 

MeeLK Leerkracht zingt of speelt op een 
instrument mee samen met de 
leerlingen 

Dan moet LK samen met alle meisje uit de klas 
het stukje spelen. 

MeeX Leerkracht zingt niet of speelt niet op 
een instrument mee met de 
leerlingen 

LK legt haar viool weg. 

AanwMD Leerkracht herhaalt aanwijzingen 
voor de leerlingen die de 
muziekdocent noemde 

LK helpt een groepje kinderen met bedenken 
wat voor liedje ze gaan maken met de kaartjes. 

AanwZel Leerkracht geeft leerlingen zelf 
aanwijzingen m.b.t. zingen of een 
instrument bespelen 

LK geeft de leerlingen aanwijzingen hoe ze 
moeten staan en ze staat samen met MD voor 
de klas. 

Klas.Dru Leerkracht of muziekdocent 
benoemt in de les dat het niet goed 
gaat of wordt bood op de klas. 

De leerlingen praten teveel, doen niet goed 
mee of luisteren niet goed. 

Klas.Goe Leerkracht of muziekdocent 
benoemt in de les dat het goed gaat. 

De leerlingen doen goed mee, doen goed hun 
best of komen met leuke ideeën.  

Kwam aan bod in de les: 
Com.Zang 

 
Leerlingen zingen oude of nieuwe 
liedjes 

 
De juf probeert mee te zingen. MD zingt voor, 
de kinderen zingen na 
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Com.Improv Leerlingen improviseren MD laat een stukje muziek horen  
aan de kinderen, ze bedient zelf de computer 
en het bord. Vraagt de kinderen over 
bewegingen na  
te denken die bij het schilderij en het lied 
passen. 

Com.Luis Leerlingen leren luisteren De kinderen die goed meedoen krijgen een 
belletje om mee te spelen. Laten kinderen op 
het beste kind letten. 

Com.Rit Leerlingen oefenen met ritmes MD zegt monden dicht, gaat  
staan en klapt ritme voor, kinderen klappen na. 
Doen een naam spelletje, kinderen klappen en 
stampen terwijl ze een leerling nazeggen. 

Com.Bew Leerlingen oefenen bewegen op 
muziek 

Kinderen zingen  
liedjes over het donker met gebaren erbij. 

Com.z+inst Leerlingen zingen en spelen tegelijk 
op een instrument 

MD gaat tijdens het liedje op de klankstaven 
spelen, ze doet het voor. LK mag het na gaan  
doen. Daarna mag LK een kind helpen met 
spelen. 
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Bijlage III-D: Codelijst leerverslagen 

 
Code Betekenis Voorbeeld quote 

Niets geleerd 
 
LV. X 

 
 
Niets geleerd zonder opgaaf van 
reden 

 
 
‘Niets geleerd’ 

LV.X-xNS Niets geleerd omdat zich geen 
nieuwe situaties voorgedaan 
hebben t.o.v. een vorige muziekles 

‘Zich geen nieuwe situaties hebben voorgedaan en ik 
inmiddels de gang van zaken in de zangles ken’.  

Invulling van de les 
 
VAR 

 
 
Geleerd variatie aan te brengen in 
de les: Liedjes op verschillende 
manieren aanleren, ritmes op 
verschillende manieren aanleren 
etc. 

 
‘Er zijn veel verschillende manieren van het klappen van rit
mes’ 
 
‘Een lied kan op verschillende manieren worden verrijkt wa
ardoor de kinderen het lied goed leren kennen, hun  eigen 
inbreng daar aan kunnen geven en  
waardoor het lied uiteindelijk een soort  
muziekstukje wordt.’ 

OPB Geleerd over opbouw van de les, 
de afsluiting etc. 

Belangrijk het is om een muziekles vrolijk af te  
sluiten (dit n.a.v. het liedje met de dode haan…) 

TECH Geleerd over de techniek van het 
aanleren van muzikale 
vaardigheden bij kinderen 
 

‘Het aanbieden van een bepaalde manier van ritme  
Klappen vergt een goede en duidelijke opbouw.’ 

BEN Geleerd welke benodigdheden er 
nodig zijn of welke voorwaarden er 
geschept moeten worden bij een 
muziekles (instrumenten, 
bepaalde basisvaardigheden etc.) 

‘Ik denk hierbij ook aan voorwaarden zoals: leuke liedjes/ 
teksten/melodieën  (o.a. op c.d.), muziekinstrumenten  
naslagwerken over opbouw van de lessen’ 

Klassenmanagement 
 
ORD 

 
 
‘Geleerd om orde te houden door 
te werken met bepaalde regels ’ 

 
 
‘Na tip van A; het vaak werkt om met handgebaar echt te 
blijven wachten tot het stil is’ 

PRAK Geleerd wat in de les praktisch 
gezien niet goed ging en de 
volgende keer anders zou kunnen 

‘Ik de kinderen neer moet zetten om wat meer rust in de 
groep te krijgen’ 

ROL Geleerd over de rol die 
aangenomen wordt door degene 
die voor de klas staat, de manier 
waarop hij/zij met de leerlingen 
omgaat etc. 

‘De rust die C. (muziekdocent) tijdens de les uitstraalde.’ 

Kennis over leerlingen 
 
AELL 

 
 
Geleerd over de algemene 
eigenschappen van de leerlingen: 
Hoe ze te benaderen, wat ze wel 
of niet kunnen etc. 

 
 
‘Hoe lang de concentratieboog van de kinderen is tijdens 
een muziekles (25-30 minuten) 

MOLL Geleerd over de muzikale 
ontwikkeling en het muzikale 
niveau van de leerlingen 

‘De kinderen nog moeite hebben met de tonen uit elkaar te 
houden, ook als het een groot interval betreft. Ik kan dus 
bij sommige oefeningen beter visuele cues geven dan 
auditieve’. 

Overig 
 
BET-hoe 

 
 
Geleerd hoe de interactie LK-MD 
tijdens de muziekles te vergroten 
bijvoorbeeld door opdrachten te 
geven 

 
 
‘Ik meer activiteiten terug kan geven aan de docent zodat 
hij meer in charge is’ 

Bet-dat Bewustwording dat het belangrijk 
is de interactie LK-MD te vergroten 
in of rondom de muziekles 

‘De attitude van de groepsleerkracht ten opzichte van de  
vakleerkrachten kan 
bijdragen aan de algehele  betrokkenheid en groepssfeer.’ 

VDH-K Kennis en vaardigheden 
opgedaan m.b.t. bespelen van een 
instrument (= ook nieuw liedje 
geleerd bijvoorbeeld) 

‘Wat betreft de vaardigheid, kan ik inmiddels een groot 
gedeelte van Vader Jacob spelen op de harp [..]’ 
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Bijlage IV: Case-reports respondenten onderzoeksfase I 

Utrecht 

Case ID LK: G 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

 

Vreedzame school, multicultureel, Groep 3, zangles 

van 45 to 60 minuten waarvan 1
e
 en 3

e
 kwartier 

geobserveerd. 

 

Weinig interactie tussen MD en LK. Lk houdt zich 

tweemaal totaal afzijdig en kijkt dan boekjes na in de 

muziekles. Is wel gemotiveerd om muziekles te 

geven maar heeft weinig interesse in muziek en vind 

ook dat de muziekdocent geen rekening met haar 

houdt in de les. Wanneer ze wel meedoet leert ze 

meer technische vaardigheden m.b.t. muziekles 

geven 

 

 

 

Interview  
Vrouw Leeft35-50 Opl.af-ruim Erv.groe --  

 

MotSch.Ken DoeMuz.Alg 

MotSch.Aanr DoeMuz.Kenn 

Ges-les.Plez Gesl-les.Mee 

Gesl-les.Leer 

  

INTER- 

 

MotMu++ MotMu++ MotMu+- 

MotMu++MotMu+- Mot.Leer+- 

Mot.Leer+- 

 

PA.voorb+ Pa.erv+ Pro.erv+- 

 

Leer.idee Leer.idee 

Cijf.rui Mu.Mak-zing Mu.Moei-instr 

K&V-Z Z-gra 

SELF+/- 

 

ROL-Assi ROL-Ord ROL-Leer  

Xadvi-gf.did Advi-gf.did Xadvi-vr.inh 

MD.rekX  

Ond-part.PR 

 

Leer1+ OBS 

LV.X-NS 

 

BegMD, LK.PLA.x KlasGRO 

 

RolLK-ord, RekLK-- 

Com.Rit Verd.Spon MeeX, OpdrMDx Com.Rit 

Com.Bew KlasGEM Com.Zang 

 

Leer2+ OBS 
MOLL, TECH, MOLL, TECH, TECH 

  KlasGRO LK.PLA.x  #BegMD 

  Int-v-MD MeeLK RekLK+- 

  MeeX  Verd.Spon  OpdrMDx 

 

RolLK-ord, RolMD.beg, RolMD.ins 
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  Com.Bew, Com.Zang, Com.Rit 

  Com.Improv 

 

Lk & MD 1x praktisch overlegje 

 

Leer3 +OBS  
TECH, VAR, AELL, ORD 

   LK.PLA.x  RolLK-as KlasGRO BegMD 

  RolLK-ord, Ord-zelf Ord-fail Rol LK-ord 

  Ord-zelf Ord-zelf  Verd.Spon 

  MeeX  OpdrMDx  RekLK--  RolMD.beg 

 

Uniqueness of case situation  

for program/phenomenon: 

 

Com.Rit Com.Bew Com.Rit Com.Improv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case ID MD F 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

Jong en zoekend naar hoe ze het beste een 

muziekles kan geven samen met MD. 

 

 

Gekoppeld aan Leerkracht G. 

Interview 

 
Leeft20-35  LesWei  Opl.and Opl.MD 

erv.groMD+/-MotSch.ond DoeMuz.Plez 

DoeMuz.Kenn Doe.MU.LK-X  Ges-les.Plez  Gesl-

les.Leer MMGeef-Ple  MMGeef-Eig 

 

MOTI+  Mot.Leer++  BL.LK++ 

Cons.VB-B  Pro.erv++ SMW.LK-vaa 

 

Cijf.vol  Mu.Moei-afw  Mu.Moei-mot 

Mu.Mak-zing Mu.Moei-Ord 

K&V-BZ  SELF+/- 

 

ROL-Ins  ROL-Leer  Advi-vr.did 

Xadvi-gf.did  Xadvi-gf.inh MD.rekX 

LeerNIETMD Ond-part.WE 

 

Leer1+obs 

Anneke: ORD ORD PRAK AELL  Bet-dat 

Berna: AELL ORD 

 

Geen interactie 

 

Leer2+obs 
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LK A: 3x ORD, OPB BEN AELL 

LK B: BEN AELL ORD 

 
Lk & MD 1x praktisch overlegje 

 

 

Leer3+obs 

Anneke: AELL ROL VAR ORD Bet-dat 

Berna: MOL Bet-dat 

 

Geen interactie 

 

 

 

Uniqueness of case situation  

for program/phenomenon: 

 

 

 

 

 

 

Case ID LK: H 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

 

Groep 3, OBS, achterstandswijk  

Heel bewust bezig in de les met het leren van de 

muziekdocent door te kijken en aantekeningen te 

maken. 

Doet 1x mee maar 2x niet omdat afgesproken was dat 

zij zich afzijdig zou houden (dacht ze). 

 

Leer3+obs 
VAR, BEN, PRAK, BEN, BEN 

 

BegMD, LK.PLA.na, LK.PLA.to LK.PLA.x KlasKLEI  

 

 

 
RolLK-ord, Ord-fail  RolLK-as, Int-v-LK, Ord-zelf, Ord-zelf 

RolLK-enth  RolLK-ll  MeeLK 

AanwMD  Verd.Spon RekLK+-, RolLK-ord 

RolMD.beg  

 

Int-v-MD OpdrMDx Verd.Spon 

 

Com.Bew Com.Rit Com.Bew Com.Zang 

 
MDvpgv  2 LKaw-pgv  1 

               LKnon-ins  1 

 

SRI 

Interview 
Vrouw, Leeft50-65, Opl.af-ruim 

Erv.groe +-, MotSch.Aanr DoeMuz.Plez 

DoeMuz.Kenn, DoeMuz.Alg 

Ges-les.Plez, Gesl-les.Leer, Gesl-les.Mee 

 

INTER+/-, MOTI+/- Mot.Leer++, Mot.Leer++, 

PA.voorb+-, Pro.erv++ 

Leer.idee 

 

Cijf.vol, Mu.Moei-afw, Mu.Mak-zing, K&V-On 

Hgra, SELF+ 

 

ROL.Obs, :ROL-Ord, Leer.idee, Advi-gf.did 

Advi-vr.inh, MD.rekX, Ond-part.PR 

PA.erv+- 

 

Leer1+Obs 
VAR, MOLL, BEN, VAR, OPB 

TECH, BEN, AELL, ORD, ORD ROL, ROL 

 

KlasKLEI, BegLK, LK.PLA.x  RolLK-ord 

Ord-fail, Ord-fail, RolLK-as, AanwZel 

 

Com.Rit, Com.Bew 

 

OpdrMDx,  RekLK--, Verd.Spon 
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SCHEMA!  LKaw-pgv  1 

 

Leer2+obs 
AELL, TECH, PRAK, TECH BEN 

 

BegMD, KlasKLEI, LK.PLA.na LK.PLA.x 

 

RolLK-MD  RolLK-ord  RolLK-ord 

RolLK-ll, RolLK-ord Verd.Spon 

RolLK-as, AanwZel RolLK-ord Ord-zelf 

 

OpdrMDx,  MeeLK, Int-v-LK Int-v-LK 

 

Com.Zang Com.Rit Com.Rit 

 
LKaw-pgv 1 

LKawGml  1 

MDprv/a  2  

 

 

Uniqueness of case situation  

for program/phenomenon: 

 

 

 

 

 

 

 

Case ID: MD: E 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

Zangles. Al veel ervaring lesgeven aan groepen.  

 

 

Gekoppeld aan LK: H 

 

Interview 

 
Vrouw, Leeft20-35, LesVee Opl.MD 

MotSch.ond DoeMuz.Kenn, Doe.MU.LK-X 

Gesl-les.Mee, Ges-les.Plez, DoeMuz.Alg 

 

MOTI+, Mot.Leer++, BL.LK++, Cons.VB-G 

Pro.erv++,erv.groMD++  SMW.LK-vaa 

 

Cijf.rui, Mu.Mak.af, Mu.Moei-mot K&V-Z 

Z-Hgra, SELF+/- 

 

ROL-Ins, ROL-Assi, Advi-vr.did, Advi-vr.did 

Xadvi-gf.did, Xadvi-gf.inh, MD.rekX 

Leer.instrMD, Leer.ideeMD, Ond-part.PR 

Ond-part.WE 

 

Leer1+obs 

ORD, BEN, TECH, PRAK 
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SCHEMA!  LKaw-pgv  1 

 

 

Leer2+obs 

LK A Bet-dat, AELL 

LK B Bet-dat, ROL 

 
Obs B:  

 

LKaw-pgv 1 

LKawGml  1 

MDprv/a  2 

 

 

Leer3+obs 

AELL, BEN, VAR, BEN 

 
MDvpgv  2 LKaw-pgv  1 

               LKnon-ins  1 

 

 

SRI-Niet 

 

 

 

 

 

Amsterdam 

 

Case ID LK: C 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

Groep 1,2. Montessorischool, zangles. 

 

Na de eerste les komt de LK voor een andere klas, deze 

klas is wat drukker maar evengoed zien we nog veel 

interactie tussen MD en LK 

Evenveel initiatief van MD als van LK voor interactie. 

Loopt heel organisch en hebben ook de nodige lol in 

de les. 

Interview 

Vrouw Leeft20-35  Opl.af-rec  Erv.groe -- 
MotSch.ond DoeMuz.Kenn, DoeMuz.Alg 

Ges-les.Plez Gesl-les.Mee Gesl-les.Leer 

 

INTER  Mot.Leer++ 

Leer.idee MOTI+ 

PA.voorb+-  Pa.erv+ Pro.erv++ 

Leer.idee 

 

Cijf.rui, Mu.Moei-afw Mu.Mak-zing 

K&V-On Z-Hgra 

SELF+/- 

 

ROL-Ord, ROL-Assi, ROL-Assi 

Advi-vr.inh, Advi-gf.did 
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MD.rek  Ond-part.WE 

 

Leer1+obs 
TECH, AELL, TECH, ROL, TECH, BEN 

 

Beg.Samen, LK.PLA.to, RolLK-MD 

RolLK-as, Verd.Spon, RolLK-ord 

RolLK-ll, RolLK-as, RolMD.beg 

 

RekLK++, RekLK++, MeeLK, Int-v-LK 

Int-v-MD, Int-v-MD, Int-v-LK 

OpdrMDx MISSING: klassengrootte 

Com.Z+instCom.Theo Com.Zang 

 

MDvrGml 3 LKvrGml  1  

MDawGml 2 LKawGml 1 

MDawMins 2 LKvMins    2  

MDnon-ins 1  

MDnvbComp 1  

MDprv/a 2 LKprv/a       1 

 

 

Leer2+obs 

TECH, TECH 

 

LK.PLA.to, KlasGEM, RolLK-MD 
RolMD.beg, RolLK-ord, RolLK-as, RolLK-enth, 

RolLK-ord 

 

Ord-zelf, Ord-zelf, Verd.Afs, RolMD.ins OpdrMD-

LK,  RekLK++ 

Com.Z+inst, Com.Zang, Com.Improv 

 

RolLK-as, AanwMD, AanwZel 

Int-v-MD, MeeLK 

 

MDvpgv 1 LKaw-pgv 1 

MDvrGml 7 LKvrGml   4 

MDawGml  LKawGml  4 

MDawMins 3 LKvMins    2 

MDprv/a 3 LKprv/a     3 

 

Leer3+obs 
AELL, TECH, MOLL, PRA 

 
KlasGEM RolMD.beg, BegMD 
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LK.PLA.to RolLK-as 

 

AanwMD, RolLK-ll, MeeLK, Int-v-MD 

OpdrMD-lk, RekLK++, RolLK-ord 

Ord-zelf, Beu.Spon, RolLK-MD 

RolLK-enth, Beu.Spon. Int-v-MD 

OpdrMD-lk, RolMD.ins Int-v-LK 

RolMD.beg, Verd.Afs, RolLK-MD 

Int-v-LK, Ord-zelf, RolLK-as 

AanwMD, RolLK-as OpdrMD-lk 

Ord-zelf, RolLK-enth, RolLK-as Ord-zelf 

Int-v-LK, Int-v-MD 

 

Com.Bew, Com.Rit, Com.Zang 

 
MDvpgv LKaw-pgv 1 

MDvrGml  3 LKvrGml  4 

MDawGml 5 LKawGml 2 

MDawMins 1 LKvMins 1 

MDprv/a   4 LKprv/a   5 

 

 

Case ID MD: A 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

Geeft les in kleuterklassen. Heeft veel interactie met 

de leerkrachten maar geeft in SRI aan dat het niet op 

alle scholen binnen Zing Zo! Het geval is. Werkt 

duidelijk vanuit de visie van Zing Zo! 

 

 

GEKOPPELD AAN LK C EN B 

 

Interview 
Man Leeft35-50 LesVee, Opl.MD, MotSch.ond 

DoeMuz.Plez, DoeMuz.Kenn Doe.MU.LK-Eig 

Ges-les.Plez, Gesl-les.Leer, MMGeef-Ple 

 

MOTI+, Mot.Leer++ BL.LK++ 

Cons.VB-B, Pro.erv+-erv.groMD++ 

SMW.LK-nie,  

 

Cijf.rui, Mu.Mak-zing, Mu.Mak-rit 

K&V-Z, Z-Hgra, SELF+/-  

 

ROL-beg, Advi-vr.did, Advi-gf.did 

MD.rek, Leer.ideeMD, Ond-part.WE 

 

Leer1 

PRAK 

 
MDvrGml 3 LKvrGml  1  

MDawGml 2 LKawGml 1 

MDawMins 2 LKvMins    2  

MDnon-ins 1  
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MDnvbComp 1  

MDprv/a 2 LKprv/a       1 

 

Leer2 

 

LV.X-NS 

 
MDvpgv 1 LKaw-pgv 1 

MDvrGml 7 LKvrGml   4 

MDawGml  LKawGml  4 

MDawMins 3 LKvMins    2 

MDprv/a 3 LKprv/a     3 

 

Leer3 

 
PRAK, AELL 

 

MDvpgv LKaw-pgv 1 

MDvrGml  3 LKvrGml  4 

MDawGml 5 LKawGml 2 

MDawMins 1 LKvMins 1 

MDprv/a   4 LKprv/a   5 

 

SRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case ID LK: B 

 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

 

Montessorischool. Zangles aan groep 1&2. Oudere 

zeer enthousiaste leerkracht. Wisselde wel eens van 

klas maar kende alle kinderen bij naam. Veel 

gelachen in de les, heeft muziekles hoog in het 

vaandel staan. Heeft laatste leerverslag niet 

ingevuld omdat ze alles vergeten was te onthouden. 

 

 

 

Interview 

 
VROUW Leeft50-65 Opl.af-ruim 

Erv.groe --  MotSch.Kenn DoeMuz.Alg 

DoeMuz.Kenn  Ges-les.Plez Gesl-les.Mee 

Gesl-les.Leer 

 

INTER+  MOTI+ Mot.Leer++ Mot.Leer++ 

Pa.voorb+-  PA.voorb+-  Pa.erv- 

Pro.erv++  Mot.Leer++ 
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Cijf.rui Mu.Mak-zing  K&V-BZ 

Z-Hgra C:SELF+ 

 

ROL-Leer ROL.Obs Leer.idee Leer.instr 

Leer.idee Advi-vr.inh Xadvi-vr.inh 

Advi-gf.inh MD.rek Ond-part.LE 

Xadvi-gf.did 

 

Leer1+Obs 
VDH-K  PRAK PRAK ORD 

 
Beg.Samen, LK.PLA.to RolLK-ord 

RolLK-ord  RolMD.asssi  RolLK-ll 

RolLK-MD RolMD.asssi 

 

RekLK++  Verd.Afs  RolMD.ins Ord-zelf 

OpdrMDx  Klas.Goe  MeeLK Int-v-MD 

Int-v-LK  Int-v-MD Int-v-MD Int-v-LK 

 

Com.Improv Com.Theo  Com.Zang 

 
MDvpgv LKaw-pgv 

MDvrGml  4  

MDawGml  2 LKawGml  6 

               LKvMins  1 

MDprv/a  1  

 

Leer2+obs 
VAR, VDH-K, TECH,OPB MOLL BEN  AELL 

 

BegMD LK.PLA.na  KlasGEM RolLK-as 

Int-v-MD  RolLK-as  Int-v-LK RolLK-as  

RolLK-ord  Verd.Afsp MeeLK RekLK+- 

 

C:@Com.Zang :@Com.Rit 

 

MDvpgv 2 LKaw-pgv 2 

MDvrGml  1 LKvrGml  4 

MDawGml  5 LKawGml  1 

MDprv/a  3 LKprv/a 4 

 

 

Leer3+obs 

LV.X (te lang geleden) 

 
BegMD, LK.PLA.na  LK.PLA.to  RolLK-ll 

MeeLK RolLK-MD 
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RolMD.ins Int-v-MD  RolLK-MD RolLK-ord 

Ord-zelf Int-v-LK RolMD.beg RolLK-ord 

Ord-zelf Com.Rit RolLK-ord RolLK-as 

 

AanwZel RolLK-MD AanwZel Verd.Spon 

RolLK-as Ord-NaMD Ord-zelf RolMD.beg 

Int-v-MD Ord-NaMD Beu.Spon OpdrMD-lk 

RolLK-ll RolLK-MD RolLK-as Int-v-MD 

RekLK+- Verd.Afs 

 

Com.Bew Com.Zang Com.Z+inst 

 
MDvpgv 2 LKaw-pgv 2 

MDvrGml   2 LKvrGml  2 

MDawGml  5 LKawGml   2 

MDprv/a  2 LKprv/a  2 

 

 

Uniqueness of case situation  

for program/phenomenon: 

 

 

 

 

CASE ID MD B 

 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

 

Wil altijd blijven leren, heeft veel ervaring. Deze klas 

is het enige Zing Zo! Project voor hem. Tijdens het 

onderzoek veel overlegd met de leerkracht en zijn 

daardoor anders gaan werken in de les.  

 

 

GEKOPPELD AAN LK A 

 

Interview 
Man Leeft35-50 erv.groMD++ LesVee 

Opl.Instr Opl.and MotSch.Kenn DoeMuz.Alg 

DoeMuz.Kenn DoeMuz.Alg Doe.MU.LK-Eig 

Ges-les.Plez Gesl-les.Mee Gesl-les.Leer 

MMGeef-Ple 

 

MOTI+ Mot.Leer++ Mot.Leer++ BL.LK++ 

Cons.VB-N Pro.erv+- SMW.LK-vaa 

 

Cijf.vol Mu.Moei-mot Mu.Mak-zing K&V-BZ 

Z-Hgra SELF+ 

 

ROL-Ins Advi-vr.did  Xadvi-gf.did Xadvi-gf.inh  

MD.rek Leer.ideeMD Ond-part.WE 

Ond-part.LE 

 

Leer1+obs 
Bet-dat  TECH  ROL 

 

LKaw-pgv  2 
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MDawGml  2   

                  LKvMins   3 

MDprv/a    4 LKprv/a      4 

 

 

Leer2+obs 
Bet-dat  Bet-hoe AELL + meer afspraken met LK 

maken. 

 
MDvpgv  1  LKaw-pgv  1 

MDvrGml   1  LKvrGml   3 

MDawGml  1   

MDawMins 1  LKvMins  1 

MDnon-ins 1   

MD(n)vbComp 1 LKnvbComp 1 

MDprv/a  3   

 

 

Leer3+obs 
AELL OPB Bet-dat ORD ORD  PRAK Bet-hoe 

 
MDvpgv    1 LKaw-pgv 2 

MDvrGml   1 LKvrGml  5 

MDawGml 4   

MDawMins 2 LKvMins  2 

MDnon-ins 3 

MDnvbComp 1  

MDprv/a  1 LKprv/a  4 

 

 

 

 

Case ID LK: A 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

 

Groep 1&2 SBO. Hebben gedurende het onderzoek 

de samenwerking besproken en duidelijkere rollen 

aangenomen in de les. Leerkracht houdt zich steeds 

minder bezig met de orde en steeds meer met de 

muziekles. 

Altijd een assistent in de klas 

 

Tweede observatie: MD probeert LK 3 maal stil te 

krijgen: ‘We zijn al begonnen meester’. 

Interview 
MAN Leeft50-65  Opl.af-ruim Erv.groe++ 

MotSch.Kenn  MotSch.LKpr , DoeMuz.Alg 

DoeMuz.Plez, DoeMuz.Kenn  Gesl-les.Mee 

 

INTER+/- MOTI+  Mot.Leer++ 

Leer.idee  Mot.Leer+- PA.voorb+- 

Pa.erv- Pro.erv+- Leer.idee 

 

Cijf.vol, Mu.Moei-afw, Mu.Mak-zing 

K&V-On, Z-Hgra Z-Hgra 

C:SELF+/- 
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ROL-Leer, ROL-Ord, ROL-Assi 

Xadvi-vr.did, Xadvi-vr.inh 

Xadvi-gf.did Xadvi-gf.inh 

MD.rek Ond-part.X 

 

Leer1+Obs 
TECH    VAR   VDH-K 

 

KlasKLEI  LK.PLA.na,  RolLK-ll,  RolLK-ord 

BegMD, RolLK-as R olLK-enth 

 

Int-v-LK  Int-v-LK  Int-v-MD 

Ord-zelf, Verd.Spon, RekLK+- 

MeeLK, OpdrMDx 

Com.Rit  Com.Zang Com.Bew  Com.Theo 

 
LKaw-pgv  2 

MDawGml  2   

                  LKvMins   3 

MDprv/a    4 LKprv/a      4 

 

Leer2+obs 
VAR  VDH-K  VDH-K  VAR  TECH 

 

BegMD LK.PLA.na KlasKLEI 

RolLK-as, Int-v-MD RekLK+- 

Int-v-LK 

 

RolLK-ord  Ord-zelf RolLK-ll  RolMD.ins 

OpdrMD-lk MeeLK Verd.Spon 

 

Com.Zang  Com.Theo  Com.Z+inst 

               

MDvpgv  1  LKaw-pgv  1 

MDvrGml   1  LKvrGml   3 

MDawGml  1   

MDawMins 1  LKvMins  1 

MDnon-ins 1   

MD(n)vbComp 1 LKnvbComp 1 

MDprv/a  3   

 

Leer3+obs 
VDH-K, BEN, TECH 

 
KlaKLEI BegMD  LK.PLA.na Beu.Spon 

OpdrMD-lk RolMD.leer  RolLK-ord 
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Ord-zelf AanwMD 

 

RolLK-as, RolLK-ll, Beu.Spon 

Int-v-MD, RekLK++ RolLK-MD 

RolLK-enth  Int-v-MD Int-v-LK 

Int-v-LK Int-v-MD Int-v-MD 

 

RolLK-MD, RolMD.ins, Verd.Spon 

Verd.Afs, Int-v-LK, Com.Zang 

Com.Rit, Com.Improv, Com.Bew 

 
MDvpgv    1 LKaw-pgv 2 

MDvrGml   1 LKvrGml  5 

MDawGml 4   

MDawMins 2 LKvMins  2 

MDnon-ins 3 

MDnvbComp 1  

MDprv/a  1 LKprv/a  4 

 

 

 

Zaandam 

 

Case ID MD: D 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

 

Zangles aan groep 5. Nauwelijks interactie tussen 

MD en LK. Gaat er niet vanuit dat de LK van haar 

leert en heeft niet als doel de leerkracht iets van 

haar te laten leren. Geeft lessen met veel instructie, 

bijna ouderwets. Zit in een klein lokaal. Wanneer LK 

de klas uitgaat is de orde in de klas weg.  MD Wil 

graag dat de LK blijft om orde te houden 

 

 

GEKOPPELD AAN LK:I 

Case Findings: 
Interview 

 

Leeft50-65, Vrouw  

erv.groMD+/- 

LesWei  Opl.Instr Opl.and 

 

MotSch.Aanr   DoeMuz.Kenn 

Doe.MU.LK-X  Gesl-les.Leer 

Gesl-les.Leer Gesl-les.Mee 

 

MMGeef-Eig  MotMu++  MOTI+ MotMu++ 

Mot.Leer++  BL.LK++  Cons.VB-N 

 

Cons.VB-G  SMW.LK-vaa  Pro.erv++ 

Cijf.rui Mu.Moei-Vob K&V-Z 

Z-Hgra  SELF+/- 

ROL-Ins  advi-vr.did  Xadvi-vr.did 
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Xadvi-vr.inh Xadvi-gf.did Xadvi-gf.inh 

Advi-gf.inh  MD.rek  LeerNIETMD 

Ond-part.PR Opl.MD 

Leer 1 

 

LV.X 

 

Leer 2 

 

LV.X-NS 

 

Uniqueness of case situation  

for program/phenomenon: 

 

Leer 3: LV.X-NS 

 

 

 

 

Case ID LK: I 

 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

 

Christelijke basisschool. Zangles groep 5 . Jong, erg 

weinig tot geen interactie tussen md en lk. Helpt met 

de orde en praktische zaken, verder niet. Is een 

beetje gemotiveerd maar heeft wel veel interesse in 

muziek. 

 

 

In de laatste les lukte het de MD niet om orde te 

houden en vroeg de leerkracht om niet de klas uit te 

gaan om bladmuziek te halen maar om te blijven.  

Interview 
Vrouw Leeft20-35  Opl.af-rec Erv.groe -- 

MotSch.Aanr DoeMuz.Kenn Gesl-les.Mee 

Gesl-les.Leer  

 

INTER+  MOTI+/-  Mot.Leer+- Mot.Leer-- 

Leer.idee Leer.instr PA.voorb+- PA.erv+- 

Pro.erv++ 

Leer.instr 

 

Cijf.vol Mu.Moei-zing Mu.Moei-afw 

Mu.Mak-zing K&V-On Z-Hgra 

SELF+ ROL-Ord ROL-Leer Xadvi-vr.did 

Xadvi-vr.inh Xadvi-gf.did Xadvi-gf.inh 

MD.rekX Ond-part.WE 

 

Leer1+Obs 

LV.X-NS 
 

BegMD  LK.PLA.na KlasGRO  RolLK-ord 

Ord-zelf RolLK-ll  OpdrMDx RekLK-- Int-v-MD 

Int-v-MD Ord-vra Verd.Spon  MeeLK 

 

Com.Canon, Com.Zang Com.Bew Com.Theo 

 
MDvpgv  1 LKaw-pgv 

MDvrGml  1  

                LKawGml  1 
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MDawMins 1  

MDnon-ins  1  

MDprv/a  3 LKprv/a   3 

 

Leer2+obs 

VDH-K 

 

RolLK-ll  Ord-zelf  LK.PLA.na KlasGRO 

RolLK-ord MeeLK Com.Zang RolLK-ord 

RolLK-as RolMD.ins Klas.Dru 

 

Verd.Spon RolLK-as  AanwZel Ord-fail 

Ord-zelf Int-v-MD Int-v-LK  Int-v-MD 

Ord-fail RolMD.ins RolMD.beg RolMD.ins 

OpdrMDx RekLK-- 

 

Com.Canon Com.Bew 

 
MDvpgv  1 LKaw-pgv  1 

MDprv/a  6 LKprv/a    5 

 

 

 

 

Leer3+obs 

TECH  MOLL 
 

BegMD  KlasGRO LK.PLA.na 

RolLK-ord Ord-zelf AanwZel MeeLK 

MeeX Ord-zelf Verd.Spon Ord-NaMD 

Ord-NaMD Ord-zelf Ord-zelf 

RolLK-as Int-v-MD RolLK-as RolMD.ins 

RolLK-ord Ord-zelf 

 

OpdrMDx RekLK-- Verd.Afs Verd.Spon 

Verd.Spon RolMD.ins -v-MD Int-v-LK 

Int-v-MD 

 

Com.Zang Com.Bew  Com.Rit 

 
MDprv/a  3 LKprv/a  3 

 

Uniqueness of case situation  

for program/phenomenon: 

 

 

 

 

 

 

 

Case ID MD: C 



Daar zit muziek in… 

 

 

 

 
113 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

Geeft nog maar kort harples op scholen in 

prachtwijken. Toonde erg veel interesse in het 

onderzoek. Was weinig interactie tussen haar en 

LKen, meer focus op de leerlingen. Gaf les aan 

kleine groepjes. 

 

GEKOPPELD AAN LK: J & D 

Interview 
Vrouw Leeft20-35 LesWei, Opl.Instr 

MotSch.Aanr, DoeMuz.Kenn, DoeMuz.Alg 

Doe.MU.LK-ll, Gesl-les.Leer, Gesl-les.Mee 

MMGeef-Ple, MMGeef-Eig 

 

MOTI+ Mot.Leer++, BL.LK-+ Cons.VB-N 

Pro.erv++ erv.groMD-- SMW.LK-nie 

 

Cijf.rui, Mu.Moei-Ord, K&V-BZ,Z-gra 

SELF+/-, ROL-Ins, ROL-beg 

 

Xadvi-vr.did, :Xadvi-vr.inh 

Xadvi-gf.did Xadvi-gf.inh 

MD.rekX, Leer.instrMD, Ond-part.LE 

 

Leer1 
Beide: TECH, AELL (beide) 

Gerard ORD, ORD, MOLL, TECH  

Sander: MOLL  

 

Leer2 

 

Beide: LV.X (ging lekker) 

 

Leer3 

 

Beide: PRAK, ORD, VAR 

Sander: AELL 

 

 

SRI: Geen. 

 

 

Case ID LK: J 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

Christelijke basisschool, groep 5/6 harples. 

Beeldend Kunstenaar. Kon door blessure aan hand 

niet meer meedoen in de muziekles 

 

 

 

Door steeds aanwijzingen van de muziekdocent te 

herhalen bij de leerlingen laat de leerkracht niet zien dat 

hij ook zelf een degelijke les zou kunnen geven.  

Interview 
Man Leeft50-65, Opl.af-ruim, Lk.gev 

Erv.groe++, MotSch.Kenn, DoeMuz.Alg 

DoeMuz.Alg, Ges-les.Plez, ROL-Ord 

 

INTER+, MOTI+/- Mot.Leer++, Mot.Leer-- 

Leer.idee, Leer.instr C:Leer.instr, Leer.idee 

PA.voorb+, PA.erv+-, Pro.erv++ Mu.Moe-rit 
 

 

Cijf.vol, K&V-On, Z-gra, SELF- 

Advi-vr.inh, Xadvi-gf.did, Xadvi-gf.inh 
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MD.rekX 

 

Ond-part.WE 

 

Leer1+Obs 

 

PRAK, AELL, TECH, OPB 

 
BegMD RolMD.ins, LK.PLA.x, KlasKLEI 

 

RolLK-as Ord-zelf Ord-zelf RolLK-ll 

MeeLK RekLK--, Int-v-LK  RolMD.beg 

AanwMD, OpdrMDx  Verd.Spon 

 

Com.Theo, Com.Z+inst 

 
MDawMins 2 LKvMins  1 

 

Leer2+obs 

 

TECH,TECH, PRAK, OPB 

 
BegMD, RolLK-ord, LK.PLA.x 

KlasKLEI 

 

MeeX, RolLK-as, RolLK-as,  

RolLK-ord, Ord-NaMD, Ord-NaMD 

AanwMD, Verd.Spon,  AanwMD, RolMD.asssi, 

RolMD.leer,  Int-v-LK OpdrMDx 

 

Com.Theo, Com.Z+inst 

 
MDawGml LKawGml  1 

MDvbComp 1  

MDprv/a 1 LKprv/a   1 

 

Leer3+obs 

 

LV.X-NS 

 
MeeX, BegMD, LK.PLA.x, RolLK-as 

Ord-NaMD, RolLK-as, AanwZel Ord-zelf 

MeeLK 

 

RolLK-as, AanwZel, RolLK-enth, Ord-zelf 

RolLK-as, AanwMD, AanwMD, RolLK-as 

AanwMD, Verd.Spon, RolLK-as, RolLK-as 

OpdrMDx, RekLK-- ,RolMD.beg 
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Com.Rit, Com.Improv. Com.Z+inst 

 
Geen interactie.  

 

SRI-Geen 

 

 

 

Case ID LK: D 

 

Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, de 

activiteit, belangrijke info en context) 

 

 

OBS groep 6 harples. Is volgens de MD pas mee 

gaan doen in de les toen het onderzoek begon. 

Moest daarvoor ook in het andere deel van zijn klas 

aanwezig zijn.  

 

In de laatste les werd er een gebouw gesloopt op de 

achtergrond maar de les ging rustig door. 

Interview 
Leeft20-35 Man Opl.af-even  Erv.groe +- 

MotSch.Aanr  DoeMuz.Alg Ges-les.Plez 

Gesl-les.Leer 

  

INTER+/-  MOTI+/-  Mot.Leer++ 

Leer.idee  Mot.Leer-- Leer.idee Leer.instr 

PA.voorb+- PA.erv+- Pro.erv+- Leer.idee 

 

Cijf.vol  Mu.Mak-zing Mu.Moei-instr 

K&V-BZ Z-gra SELF+/- ROL-Ord 

 

ROL-Leer Leer.instr Leer.idee 

Advi-vr.inh Advi-gf.did MD.rek Ond-part.PR 

 

Leer1+Obs 
VDH-K  ROL 

 
BegLK  LK.PLA.x  KlasKLEI RolLK-MD 

RolLK-ll  RolLK-ord  RolLK-as  Verd.Spon 

RolLK-as RekLK--  Ord-zelf  AanwMD 

OpdrMDx  MeeLK  Int-v-LK Int-v-LK 

Int-v-MD 

 

Com.Canon 

 
MDvpgv  1 LKaw-pgv  1 

MDawMins 4 LKvMins    4 

MDprv/a  1 LKprv/a     1 

 

Leer2+obs 
ROL  ORD  BEN 

 

BegMD  LK.PLA.x  KlasKLEI  RolMD.beg 

RolLK-as  RolLK-ord  Ord-zelf Verd.Spon 

RolLK-ll  Ord-zelf AanwZel   

 

MeeLK Ord-NaMD Ord-NaMD Com.Rit Int-v-LK  
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Int-v-LK  OpdrMDx  RekLK-- 

 
MDvrGml  1 LKvrGml   2 

MD(n) vbComp 1   

MDprv/a 1 LKprv/a  2 

 

Leer3+obs 

ORD  VAR  OPB 

 
BegMD LK.PLA.x RolLK-ord Ord-NaMD 

Verd.Spon  RolMD.ins  RolLK-as 

AanwZel  MeeLK RolMD.beg RolLK-ord 

MeeX  RolLK-ord  Ord-NaMD  RolLK-ll 

 

Int-v-LK  Ord-NaMD  RolLK-as AanwZel 

Verd.Spon  RolLK-ll  RolLK-ord  Ord-zelf 

Ord-NaMD  RolMD.beg  Ord-zelf  RolMD.beg 

AanwMD  RolLK-ord  Ord-zelf  Int-v-LK 

OpdrMDx 

 

Com.Z+inst  Com.Improv 

 
               LKvrGml   1 

MDawGml  1    

MDprv/a    1 LKprv/a   1 
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BijlageVI-A: Observatieformulier voor leerkrachten Utrecht & 

Amsterdam 

 

Datum…………………………….……………… 

Naam……………………………………………… 

 

Hieronder vindt u vragen die u kunt proberen te beantwoorden tijdens het observeren van de muziekdocent. Gebruik 

de nummers van de vragen om aan te geven waar uw aantekeningen/antwoorden bijhoren. N.B. Het is absoluut niet 

verplicht om de vragen te gebruiken tijdens de observatie, u kunt ook blanco beginnen met observeren  

 

1. Hoe begint de les? Is er een warming up en hoe gaat de warming up precies? 

2. Hoe leert de muziekdocent de leerlingen een lied aan? Welke stappen kunt u  

onderscheiden? 

3.  Welke variaties brengt de muziekdocent aan tijdens het zingen? Hard/zacht, tempo, bepaalde stem tijdens 

het zingen, solo’s 

4. Hoe beweegt de muziekdocent met de leerlingen? Wordt er ook gezongen tijdens het bewegen? Mogen 

leerlingen verzinnen hoe er bewogen wordt? 

5. Hoe luistert de muziekdocent met de leerlingen? 

6. Gebruikt de muziekdocent instrumentjes en hoe gebruikt hij deze? 

7. Hoe reflecteert de muziekdocent met de leerlingen? 

8.  Op wat voor manier geeft de muziekdocent aan dat de leerlingen kunnen beginnen met zingen, bewegen 

of ritmes maken? 

9.  Hoe maakt de muziekdocent gebruik van spelvormen tijdens de les? 

10.  Hoe wordt de les beëindigd?  
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Bijlage VI-B: Observatieformulier leerkracht Zaandam 

Datum…………………………….……………… 

Naam……………………………………………… 

 

Hieronder vindt u vragen die u kunt proberen te beantwoorden tijdens het observeren van de muziekdocent. Gebruik 

de nummers van de vragen om aan te geven waar uw aantekeningen/antwoorden bijhoren. N.B. Het is absoluut niet 

verplicht om de vragen te gebruiken tijdens de observatie, u kunt ook blanco beginnen met observeren  

 

1. Hoe begint de les? Is er een warming up en hoe gaat de warming up precies? 

2. Hoe leert de muziekdocent de leerlingen een lied aan? Welke stappen kunt u  

onderscheiden? 

3.  Welke variaties brengt de muziekdocent aan tijdens het spelen? Hard/zacht, tempo, bepaalde manieren 

van spelen, solo’s? 

4. Hoe beweegt de muziekdocent met de leerlingen? Wordt er ook op houding gelet tijdens het spelen? 

Mogen leerlingen zelf bepalen of en hoe ze bewegen tijdens het spelen? 

5. Hoe luistert de muziekdocent met de leerlingen? 

6. Gebruikt de muziekdocent zang en hoe gebruikt zij dit? 

7. Hoe reflecteert de muziekdocent met de leerlingen? 

8.  Op wat voor manier geeft de muziekdocent aan dat de leerlingen kunnen beginnen met spelen? 

9.  Hoe maakt de muziekdocent gebruik van spelvormen tijdens de les? 

10.  Hoe wordt de les beëindigd?  
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Bijlage VII-A: kennis en vaardigheden voor leerkracht Utrecht 

& Amsterdam 

 

Een goede muziekleraar…. 

Heeft u een beetje hulp nodig bij het bedenken van leerdoelen? Wilt u suggesties als 

het gaat om  punten waarop u zichzelf als leerkracht kunt ontwikkelen tijdens het 

geven van muziekles? Hieronder een lijst5 van kennis en vaardigheden die volgens 

kenners kunnen helpen bij het geven van een leuke, afwisselende en kwalitatief 

goede muziekles. 

 

CONTEXT 

 De leerkracht geeft betekenis  aan de muziekles d.m.v. de context . Bijvoorbeeld 

door het vertellen van een verhaal waarin het lied een betekenis krijgt voor de 

kinderen, de kinderen begrijpen waarom ze het lied zingen.  

LIED AANLEREN 

De leerkracht kan op verschillende manieren een lied aanleren: 

 Regel voor regel het lied aanleren. 

 Wegveegmethode: zinnen of tekeningen op het bord zetten en gedeeltelijk 

wegvegen om te checken of de leerlingen de tekst al geleerd hebben. 

 Regels verdelen over groepjes, ieder groepje zingt zijn eigen regel. 

 Eerst de tekst rappen daarna pas het lied zingen. 

 De leerkracht kan zichzelf een lied aanleren door te luisteren naar de cd of  een 

videoclip op youtube en kan het correct zingen (uit het hoofd). 

INTERPRETATIE 

 De leerkracht kan samen met de leerlingen het lied op meerdere manieren zingen: 
snel/langzaam, hard/zacht, boos/blij etc. 
 

LIED LEIDEN 

 Beginners: De leerkracht kan de begintoon en het tempo van een liedje aangeven 
met behulp van een cd. 

 Gevorderden: De leerkracht kan zonder CD de begintoon, de inzet en het tempo van 
het lied aangeven.  
 

 

LUISTEREN 

 De leraar kan kritisch luisteren naar de manier waarop de kinderen zingen en kan 
verbeteringen aanbrengen. 
                                                
5  Lijst samengesteld door Hans van de Veerdonk werkzaam bij de Muziekschool Amsterdam en het 

Conservatorium van Amsterdam. 



Daar zit muziek in… 

 

 

 

 
120 

 

SPELEN MET RITME 

 De leerkracht kan een puls vasthouden. 

 Door met vingers de ‘knippen’ (zogenaamde vinger snaps). 

 Door mee te klappen. 

 Door mee te tikken met de voet. 

 Door het met zijn lichaam aan te geven. 

 De leerkracht kan eenvoudige (body) ritmes correct uitvoeren. Dat betekent: tegelijk 

beginnen, tempo vasthouden en tegelijk eindigen en eventueel met hard en zacht 

wisselen (dynamiek). 

BEWEGEN 

 De leerkracht kan bewegingen bedenken en uitvoeren die geschikt zijn voor de 

groep en die passen bij het lied. 

NOTEREN 

 De leerkracht kan eenvoudige tekeningen/icoontjes maken zodat de leerlingen weten 

wat ze moeten zingen. 

REFLECTEREN 

 De leerkracht kan door de juiste vragen te stellen met de leerlingen reflecteren op de 

muzikale activiteiten. 

 De leerkracht kan door de juiste vragen te stellen voorkennis activeren bij de 

leerlingen en de leerlingen stimuleren over muziek te praten. 

PRESENTEREN 

 De leerkracht kan de leerlingen zichzelf optimaal laten presenteren. 

 De leerkracht kan gevoel, betekenis en expressie leggen in de uitvoering van de 

liedjes en dit bij de leerlingen oproepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage VII-B: Kennis en vaardigheden voor leerkracht 

Zaandam 
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Een goede muziekleraar…. 

Heeft u een beetje hulp nodig bij het bedenken van leerdoelen? Wilt u suggesties als 

het gaat om  punten waarop u zichzelf als leerkracht kunt ontwikkelen tijdens het 

geven van muziekles? Hieronder een lijst6 van kennis en vaardigheden die volgens 

kenners kunnen helpen bij het geven van een leuke, afwisselende en kwalitatief 

goede muziekles. 

 

CONTEXT 

 De leerkracht geeft betekenis  aan de muziekles d.m.v. de context . Bijvoorbeeld 

door het vertellen van een verhaal waarin het lied een betekenis krijgt voor de 

kinderen, de kinderen begrijpen waarom ze het lied spelen, wat ze eraan hebben.  

LIED AANLEREN 

De leerkracht kan op verschillende manieren een lied aanleren: 

 Stukje voor stukje het lied aanleren eventueel met behulp van tekst. 

 Wegveegmethode: noten, tekeningen of woorden op het bord zetten en gedeeltelijk 

wegvegen om te checken of de leerlingen de noten al kunnen spelen. 

 Lied verdelen over groepjes, ieder groepje speelt zijn eigen stukje. 

 Eerst de melodie zingen daarna pas het lied spelen. 

 De leerkracht kan zichzelf een lied aanleren door te luisteren naar de cd of  een 

videoclip op youtube en kan het correct spelen (uit het hoofd). 

INTERPRETATIE 

 De leerkracht kan samen met de leerlingen het lied op meerdere manieren spelen: 
snel/langzaam, hard/zacht, boos/blij etc. 
 

LIED LEIDEN 

 Beginners: De leerkracht kan de begintoon en het tempo van een liedje aangeven 
met behulp van een cd. 

 Gevorderden: De leerkracht kan zonder CD de begintoon, de inzet en het tempo van 
het lied aangeven.  
 

 

LUISTEREN 

 De leraar kan kritisch luisteren naar de manier waarop de kinderen spelen en kan 
verbeteringen aanbrengen. 
 
SPELEN MET RITME 

 De leerkracht kan een puls vasthouden. 

 Door met vingers de ‘knippen’ (zogenaamde vinger snaps). 

                                                
6  Lijst samengesteld door Hans van de Veerdonk werkzaam bij de Muziekschool Amsterdam en het 

Conservatorium van Amsterdam. 
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 Door mee te klappen. 

 Door mee te tikken met de voet. 

 Door het met zijn lichaam aan te geven. 

 De leerkracht kan eenvoudige (body) ritmes correct uitvoeren. Dat betekent: tegelijk 

beginnen, tempo vasthouden en tegelijk eindigen en eventueel met hard en zacht 

wisselen (dynamiek). 

BEWEGEN 

 De leerkracht kan bewegingen bedenken en uitvoeren die geschikt zijn voor de 

groep en die passen bij het lied. 

 De leerkracht kan de leerlingen tips geven m.b.t. de houding die zij aannemen tijdens 

het spelen. 

NOTEREN 

 De leerkracht kan eenvoudige tekeningen/icoontjes maken zodat de leerlingen weten 

wat ze moeten spelen. 

REFLECTEREN 

 De leerkracht kan door de juiste vragen te stellen met de leerlingen reflecteren op de 

muzikale activiteiten. 

 De leerkracht kan door de juiste vragen te stellen voorkennis activeren bij de 

leerlingen en de leerlingen stimuleren over muziek te praten. 

PRESENTEREN 

 De leerkracht kan de leerlingen zichzelf optimaal laten presenteren. 

 De leerkracht kan gevoel, betekenis en expressie leggen in de uitvoering van de 

liedjes en dit bij de leerlingen oproepen. 

 

 

 

 

 

 

 

    Bijlage VIII: Format mailwisseling / leerverslag 

Leerverslag (naam:……………………………. datum:……………..) 

Dit verslag graag nog op de dag van muziekles invullen en naar de muziekdocent en Anouk 

mailen. De muziekdocent geeft binnen twee dagen feedback op het verslag, je bent vrij om 

daarop te reageren of de mailwisseling daarbij te laten. 
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1. Wat waren je leerdoelen voor de muziekles van vandaag? 

2. Heb je de leerdoelen behaald of niet? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

Welke niet, denk je? 

3. Wat ging er goed tijdens het leren in de muziekles? 

(V.b.: De muziekdocent gaf duidelijke instructies en voorbeelden) 

 

4. Wat kan er de volgende keer beter tijdens het werken aan je leerdoelen in de 

muziekles? (V.b.: De volgende keer heb ik meer uitleg nodig of ik wil liever wat langer oefenen met een 

opdracht) 
 

5. Wat wilt je in de aankomende muziekles leren? 
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Bijlage VIIII A-B: Codelijst interview leerkracht/muziekdocent 

 

Code Betekenis Voorbeeld quote 

Leeft20-35 Leeftijd 20-35 jaar Spreekt voor zich 

Leeft35-50 Leeftijd 35-50 jaar Spreekt voor zich 

Leeft50-65 Leeftijd 50-65 jaar Geboortejaar 1956 

Opl.af-ruim Leerkrachten opleiding afgerond ruime tijd 
geleden= meer dan 10 jaar geleden 

1998 

Opl.af-even Leerkrachten opleiding afgerond even geleden 
=tussen 5 en 10 jaar 

Spreekt voor zich 

Opl.af-rec Leerkrachten opleiding afgerond is recentelijk= 
maximaal 5 jaar geleden. 

Spreekt voor zich 

Erv.groe++ Veel ervaring met lesgeven verschillende 
groepen= minimaal 6 van de 8 groepen 

Eigenlijk alleen groep 3 en 8 niet 

Erv.groe +- Gemiddelde ervaring met lesgeven aan 
verschillende groepen= minimaal 4 van de 8 

Spreekt voor zich 

Erv.groe -- Weinig ervaring met lesgeven aan 
verschillende groepen= 2 van de 8 of minder 

Spreekt voor zich 

MotSch.Kenn Motivatie school om mee te doen met 
muziekproject: Kennis en vaardigheden m.b.t. 
muziek vergroten 

We wilden gewoon meer aan muziek doen 
en eigenlijk is de kennis van muziek te 
weinig 

MotSch.LK Motivatie school om mee te doen met 
muziekproject: om de leerkrachten te 
enthousiasmeren/professionaliseren op 
muziekgebied 

Omdat wij gefinancierd worden door een 
oudervereniging of tenminste een 
ouderfonds en om te kijken of de docenten 
dit oppikken en het op een gegeven moment 
zelf kunnen doen. 

MotSch.Aanr Motivatie school om mee te doen met 
muziekproject: Kinderen in aanraking laten 
komen met muziek die anders niet met muziek 
in aanraking komen 

Ja omdat wij dat heel belangrijk vinden, 
muzikale ontwikkeling draagt natuurlijk heel 
veel bij tot algehele ontwikkeling van 
kinderen en deze kinderen komen anders 
never nooit in aanraking op deze manier met 
muziek. 

MotSch.On Motivatie school om mee te doen met 
muziekproject is niet bekend. 

Deze school heeft expliciet erom gevraagd. 
Wij waren al bezig in Poelenburg en zij 
zeiden: Wij ook! Dus zij hebben dat 
gevraagd. 
 

DoeMuz.Kenn Doel van de muziekles voor de leerlingen is het 
ontwikkelen in muzikale kennis en 
vaardigheden. 

Misschien een open deur maar ik denk 
gewoon de kinderen beter laten zingen ook 
op een professionele manier met een goeie 
doorgaande lijn. 

DoeMuz.Plez Doel van de muziekles voor de leerlingen is 
plezier beleven. 

Ik denk gezellig zingen, leuke liedjes 

DoeMuz.Alg Doel van de muziekles voor de leerlingen is 
bijdragen aan algemene ontwikkeling 

Ik vind muziek gewoon belangrijk ook voor 
de ontwikkeling dat je gewoon een brede 
ontwikkeling. 

DoeMuz.On Doel van de muziekles voor de leerlingen is 
onbekend. 

x 

Ges-les.Plez Vindt muziekles geslaagd als aller eerst de 
kinderen plezier hebben gehad 

Als de kinderen er plezier in hebben gehad, 

Gesl-les.Leer Vindt muziekles geslaagd als aller eerst 
kinderen iets geleerd hebben 

het gaat mij meer om het enthousiasme dat 
ze er wat van leren en intensief er mee bezig 
zijn. 

Gesl-les.Mee Vindt muziekles geslaagd als aller eerst 
kinderen goed meegedaan hebben 

Als kinderen enthousiast…. Meedoen? Ja, 
het gaat mij meer om het enthousiasme dat 
ze er wat van leren en intensief er mee bezig 
zijn. 

Int++ Leerkracht  heeft veel interesse in muziek in 
het dagelijks leven 

Nu weer 45 jaar later ben ik dat aan het 
oppikkenja ik ben echt elke dag (gitaar) aan 
het oefenen 

Int+- Leerkracht heeft gemiddeld interesse in muziek 
in het dagelijks leven 

Nee, oja ik heb wel een CDtje gekocht van 
Amy Winehouse. 

Int-- Leerkracht heeft weinig tot geen interesse in 
muziek in het dagelijks leven 

Bespeelt u zelf een muziekinstrument of 
zingt u in een koor, ensemble of band? 
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Nee, nee allebei niet 

MotMu++ Leerkracht is heel gemotiveerd om muziekles 
te geven 

Ik vind muziek gewoon belangrijk ook voor 
de ontwikkeling 

MotMu+- Leerkracht is een beetje gemotiveerd om 
muziekles te geven 

Te weinig (muziekles gegeven), wel veel 
zingen gewoon en eigenlijk de muzieklessen 
zelf eigenlijk niet. 

MotMu-- Leerkracht is niet gemotiveerd om muziekles te 
geven 

Gewoon tijdsgebrek omdat we ook nog EN 
voor muziekles geen tijd hebben dan stel ik 
andere prioriteiten als werken in hoeken. Er 
is dan gewoon geen ruimte voor muziekles. 

Mot.Leer++ Is heel gemotiveerd om iets te leren op het 
gebied van muziekles geven 

ja 

Mot.Leer+- Is een beetje gemotiveerd om iets te leren op 
het gebied van muziekles geven 

‘Je bent meer bezig om de muziekdocent te 
helpen in de les? Ja en om de kinderen 
enthousiast te maken, regelmatig heb ik het 
hier in de klas er even over.’ 

Mot.Leer-- Is weinig tot niet gemotiveerd om iets te leren 
op het gebied van muziekles geven 

Ik heb Claudia nu drie keer gezien tijdens de 
harp-les dus dat is nog wel wat lastig 

PA.voorb+ Leerkracht werd op de PABO goed voorbereid 
muziekles te geven 

Heel veel liedjes zingen, bewegen op 
muziek consolideren heet dat geloof ik. 
Ritmes klappen dus  muziek in ritmes, we 
moesten een liedje vaak op drie 
verschillende manieren doen  […] 

PA.voorb+- Leerkracht werd op de PABO een beetje 
voorbereid om muziekles te geven  

We hadden fluit, blokfluitles en dan moesten 
we op een gegeven moment 50 liedjes 
kunnen blokfluiten en we zongen om de 
piano heen dat was het eigenlijk 

PA.erv+ Muzieklessen op de PABO waren leuk […] het waren altijd achteraf wel hele leuke 
lessen en ik vind wel dat het ons goed 
aangeleerd is hoe je een goeie muziekles 
geeft. 

PA.erv.+- Muzieklessen op de PABO waren wel aardig Het zingen vond ik heel leuk en de blokfluit 
dat vind ik een vreselijk geluid 

PA.erv- Muzieklessen op de PABO waren niet leuk Poe! Nou ja wat ik al zei die blokfluiten vond 
ik verschrikkelijk. Ik vond het leuk om een 
bagage aan liedjes te krijgen en voor de rest 
vond ik die muziekjuffen erg vervelend. 

Pro.erv+ Overwegend positieve ervaring m.b.t. het 
muziekproject 

Ik vind het heel leuk. 

Pro.erv+- 
 

Zowel positieve als negatieve ervaringen m.b.t. 
het muziekproject 

Ehm soms een beetje onrustig. […] Ja ja ze 
worden wat druk ervan. […]. Maar ik geloof 
wel dat de kinderen er plezier aan beleven 
en dat vind ik wel heel belangrijk 

Pro.wee- Weet  niet genoeg over de 
achtergrond/doelen/visie van het muziekproject 

Nee, eigenlijk niet, we hebben gehoord dat 
ze kwamen en ik stond op dat moment in 
groep vijf en toen zijn ze met groep drie en 
vier begonnen dus ik denk dat ik ook wel 
een gedeelte niet mee heb gekregen. 

Pro.wee+ Weet genoeg over de achtergrond/doelen/visie 
van het muziekproject 

Ja over het algemeen wel 

LeerNIET Leerkracht leert niets van de muziekdocent 
tijdens de muziekles 

x 

Leer.idee Leerkracht neemt tijdens de muziekles ideeën 
over van de muziekdocent m.b.t. muziekles 
geven  

we beginnen vrijdag ochtend ook met zang, 
dus daar hoor je al dingetjes waar ze de 
kinderen op wijst 

Leer.instr Leerkracht leert van alles over een of meerdere 
instrumenten door de muziekdocent 

En van de harplessen vind ik ook leuk om 
eens te horen hoe dat zit met die harp. 

Sam- Samenwerking tussen leerkracht en 
muziekdocent verloopt niet goed 

Niet aan de orde gekomen 

Sam+/- Samenwerking tussen leerkracht en 
muziekdocent verloopt best aardig maar kan 
beter 

Niet aan de orde gekomen 

Sam+ Samenwerking tussen leerkracht en 
muziekdocent verloopt heel erg goed 

Hartstikke leuk! Ja de vorige keer waren de 
kinderen een beetje druk en op een gegeven 
moment zei ik ‘ik geloof dat ik wat hulp nodig 
heb met de orde houden’ en toen vond ik het 
heel leuk wat zij deed; Zij ging niet brullen zij 
ging tussen de kinderen zitten en dat werkte 
hartstikke goed 

Cijf.rui Geeft zichzelf een ruim voldoende voor zijn 
muzieklessen 

Cijfer tussen 7,5 en 10 

Cijf.vol Geeft zichzelf een voldoende voor zijn 
muzieklessen 

Cijfer tussen 5,5 en 7,5 

Cijf.onv Geeft zichzelf een onvoldoende voor zijn Cijfer lager van 5,5 
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muzieklessen 

Mu.Moei-rit Moeilijk in de muziekles: Ritmes oefenen ‘Ook ritmes en dat soort dingen aanleren en 
ik heb dat zelf nog niet onder de knie dus ik 
begin er niet aan om kinderen ritmes te gaan 
aanleren’ 

Mu.Moei-zing Moeilijk in de muziekles: Zingen ‘De zangjuf die zingt dan een toontje lager 
en dat haal ik dan niet’ 

Mu.Moei-afw Moeilijk in de muziekles: Afwisseling in de les 
brengen 

Om verschillende werkvormen te verzinnen 
of verschillende manieren van zingen of 
luisteren 

Mu.Mak-enth Makkelijk in de muziekles: Enthousiasmeren Wat makkelijker is dan in een kleine groep of 
met 1 is dat er altijd energie is. 

Mu.Mak-rit Makkelijk in de muziekles: Ritmes oefenen Ik vind met instrumentjes werken makkelijk 

Mu.Mak-zing Makkelijk in de muziekles: Zingen Ik denk dat ik wel goed een lied kan 
aanleren en ik ben erg goed in visuele 
ondersteuning erbij. 

Mu.Mak.af Makkelijk in de muziekles: Afwisseling in de les 
brengen 

Ik zou zeggen vanuit een lied een hele les 
maken of vanuit een thema en een soort 
verhaallijn een hele les maken en dan dat 
helemaal uitspelen in de les. 

K&V-Z Is zeker de juiste kennis en vaardigheden te 
bezitten om goed muziekles te kunnen geven 

Bent u er zeker van dat u de juiste  kennis 
en vaardigheden bezit om goed muziekles te 
kunnen geven?  
Denk het wel. 

K&V-BZ Is een beetje zeker .. omdat er altijd 
doorgeleerd kan worden 

Ja maar het is nooit goed genoeg 

K&V-On Is niet zeker de juiste kennis en 
vaardigheden… 

Nee niet voldoende nee 

Z-Hgra Zingt heel graag met de klas Om samen met kinderen te zingen vind ik 
heel erg leuk 

Z-gra Zingt graag met de klas Ik vind het wel leuk, doe het niet zoveel 
maar ik merk wel dat eigenlijk alles wat ik 
speel dat zing ik ook ondertussen 

Zing-nie.gra Zingt niet graag met de klas  - 

SE.++ Hoge mate self efficacy ‘Ja, vrij zeker.’ 

SE.+- Gemiddelde mate self efficacy Ja op dit niveau in de kleuterklas kan ik dat 
wel, ik denk als je naar een bovenbouw gaat 
dan worden de doelen ook hoger, 
technischer en met noten lezen daar ben ik 
zelf echt geen held dus dat zou ik moeilijker 
vinden maar voor de kleuters redelijk zeker. 

SE. -- Lage mate self efficacy ‘Nou dat zou dan op dat zingen dat ik kan 
horen of het een toon te hoog is? Nee dat 
niet.’ 

ROL-Ins Rol tijdens de muziekles is leerlingen 
instructies geven 

Ik ben natuurlijk gewoon de juf en ik ben ook 
wel vrij bepalend denk ik, ik bepaal echt wat 
er gebeurt 

ROL-Ord Rol tijdens de muziekles is orde houden ook wel dat ik wel oplet of het met de 
kinderen een beetje goed gaat of er geen 
rariteiten gebeuren 

ROL-Leer Rol tijdens de muziekles is meedoen als een 
leerling 

Ik zit ook in de kring en ik zing mee en doe 
de bewegingen en alles mee. 

ROL-Obs Rol tijdens de muziekles is observeren van 
leerlingen 

…en observerend  

ROL-Assi Rol tijdens de muziekles is assisteren ‘Meer het samen begeleiden. k laat haar de 
les doen, ik let op de kinderen die extra 
aandacht nodig hebben die ik in de gaten 
moet houden’ 

Advi-vr.inh Vraagt advies m.b.t. content knowledge  ‘ja, over de technische stukjes over het 
bespelen van het instrument.’ 

Advi-vr.did Vraagt advies m.b.t.  pedagogical knowledge Ja zeker als er dingen zijn die ik niet snap 
met kinderen, dan kijk ik aan wat moet ik 
hiermee 

Advi-gf.inh Geeft advies m.b.t.  content knowledge Nou ik heb geloof ik 1 keer hadden we een 
liedje over meten dat was over groot en klein 
en toen was ik zo eigenwijs om te zeggen, 
eigenlijk moet dat lang en kort zijn want je 
bent met meten bezig. 

Advi-gf.did Geeft advies m.b.t.  pedagogical knowledge We hebben een paar keer kort overleg 
gehad maar dat was meer over hoe om te 
gaan met bepaalde kinderen […] 

Xadvi-vr.inh Vraagt geen advies m.b.t. content knowledge Nee want zij heeft zoveel kennis. 

Xadvi-vr.did Vraagt geen advies m.b.t.  pedagogical 
knowledge 

Nee want zij heeft zoveel kennis. 
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Xadvi-gf.inh Geeft geen advies m.b.t. content knowledge - 

Xadvi-gf.did Geeft geen advies m.b.t.  pedagogical 
knowledge 

- 

MD.rek Muziekdocent houdt rekening met de leerkracht 
in de les 

Ja, ehm ik heb heb gewoon het idee dat we 
het samen doen dus dan hou je rekening 
met elkaar ‘[…] 

MD.rekX Muziekdocent houdt geen rekening met de 
leerkracht in de les 

Nou, zij geeft gewoon haar les. 
 

Ond-part.LE Doet mee aan onderzoek om te leren Nou omdat ik wel nieuwsgierig was wat het 
nou precies zou inhouden en omdat ik denk 
dat het voor jezelf ook goed is om kritisch te 
denken. 

Ond-part.WE Doet mee aan onderzoek om 
wetenschappelijke bijdrage te leveren 

‘Ik vind het belangrijk dat daar onderzoek 
naar wordt gedaan en dat er meer op 
scholen aan wordt gedaan ook’ 

Ond-part.PR Doet mee aan onderzoek om iets terug te doen 
voor het muziekproject 

Mensen van de Muziek Route wilden het 
graag en die hebben het mij ook vriendelijk 
doch dringend verzocht om mee te doen […] 
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Code  Betekenis Voorbeeld quote 

Leeft20-35 Leeftijd 20-35 jaar Geboortejaar 1977 

Leeft35-50 Leeftijd 35-50 jaar  

Leeft50-65 Leeftijd 50-65 jaar Geboortejaar 1956 

LesVee MD heeft meer dan 10 jaar lesgeefervaring in basisonderwijs ‘Ruim tien jaar’ 
 

LesGem MD heeft tussen 5 en 10 jaar lesgeefervaring in 
basisonderwijs 

 

LesWei MD heeft minder dan 5 jaar lesgeefervaring in 
basisonderwijs 

Laten we zeggen in totaal vijf jaar 

Opl.Instr MD deed opleiding tot instrumentalist Ik ben gewoon harpiste dus ik heb 
Conservatorium gedaan 

Opl.MD MD deed opleiding schoolmuziek of ODM ‘Docent Muziek aan het Conservatorium in 
Amsterdam’  
 

Opl.and MD deed andere opleiding Toen heb ik een opleiding gedaan voor 
kinderkoordirigent althans twee jaar lang heb ik 
lessen gevolg aan de kinderkooracademie 
Nederland 

MotSch.Kenn Hoofdreden motivatie school om mee te doen 
met muziekproject: Kennis en vaardigheden 
m.b.t. muziek vergroten 

We wilden gewoon meer aan muziek doen en 
eigenlijk is de kennis van muziek te weinig 

MotSch.Aanr Hoofdreden motivatie school om mee te doen 
met muziekproject: Kinderen in aanraking laten 
komen met muziek die anders niet met muziek 
in aanraking komen 

Ja omdat wij dat heel belangrijk vinden, muzikale 
ontwikkeling draagt natuurlijk heel veel bij tot 
algehele ontwikkeling van kinderen en deze 
kinderen komen anders never nooit in aanraking 
op deze manier met muziek. 

MotSch.ond Hoofdreden motivatie school om mee te doen 
met het muziekproject is onduidelijk 

‘Zij zijn uitgeloot. Volgens mij zijn er 11 scholen in 
Overvecht die zouden kunnen meedoen en zij 
waren een van de uitgelote.’ 

DoeMuz.Kenn Hoofddoel van de muziekles voor de leerlingen 
is het ontwikkelen in muzikale kennis en 
vaardigheden. 

‘Het doel is om opengesteld te worden voor het 
idee van muziekles hebben en ook om 
klaargestoomd, nou ja dat klinkt heel groots, maar 
klaargestoomd te worden voor het jaar daarop 
wanneer ze een instrument mogen kiezen.  
 

DoeMuz.Plez Hoofddoel van de muziekles voor de leerlingen 
is plezier beleven. 

Ik denk gezellig zingen, leuke liedjes 

DoeMuz.Alg Hoofddoel van de muziekles voor de leerlingen 
is bijdragen aan algemene ontwikkeling 

Ik vind muziek gewoon belangrijk ook voor de 
ontwikkeling dat je gewoon een brede 
ontwikkeling. 

Doe.MU.LK-ll Doel muziekles van muziekdocent voor 
leerkracht is zelfde als voor leerling 

Ik wil eigenlijk de leerkracht het zelfde meegeven 
als de leerlingen 

Doe.MU.LK-Eig Doel muziekles van muziekdocent voor 
leerkracht is motiveren zelf muziekles te gaan 
geven 

Kijk, het ideaalplaatje is dat wij overbodig zijn in 
het werk wat we nu doen. 

Doe.MU.LK-X Doel muziekles van muziekdocent voor 
leerkracht is er niet 

‘Heb je ook een doel speciaal voor de leerkracht, 
voor B? Ehm nee, nee.’ 

Ges-les.Plez Vindt muziekles geslaagd als aller eerst de 
kinderen plezier hebben gehad 

Als de kinderen er plezier in hebben gehad, 

Gesl-les.Leer Vindt muziekles geslaagd als aller eerst 
kinderen iets geleerd hebben 

het gaat mij meer om het enthousiasme dat ze er 
wat van leren en intensief er mee bezig zijn. 

Gesl-les.Mee Vindt muziekles geslaagd als aller eerst 
kinderen goed meegedaan hebben 

‘Als je een muzikale vibe hebt gevoeld dus als er 
een of meerdere momenten zijn geweest dat 
vrijwel alle neuzen dezelfde kan op staan terwijl je 
bijvoorbeeld een liedje aan het zingen bent.’ 

MMGeef-Ple Muziekdocent geeft muziekles voor eigen 
plezier en ontwikkeling 

Nou omdat ik het leuk vind. 

MMGeef-Eig Muziekdocent geeft muziekles om 
muziekonderwijs op scholen te verbeteren 

En ik vind muziek echt iets wat erbij hoort en wat 
veel te weinig wordt gedaan dus ik gun het ze 
echt. 

MMGeef- Muziekdocent geeft muziekles ????  

MotMu++ Is heel gemotiveerd om muziekles te geven Ik vind muziek gewoon belangrijk ook voor de 
ontwikkeling 

MotMu+- Is een beetje gemotiveerd om muziekles te 
geven 

Te weinig (muziekles gegeven), wel veel zingen 
gewoon en eigenlijk de muzieklessen zelf eigenlijk 
niet. 

MotMu-- Is niet gemotiveerd om muziekles te geven x 

Mot.Leer++ Is heel gemotiveerd om iets te leren op het 
gebied van muziekles geven 

Ja zeker ja. (de pedagogische kant) ook dat 
aspect moet je heel erg leren in de praktijk ja dat 
moet je heel erg leren in de praktijk. 

Mot.Leer+- Is een beetje gemotiveerd om iets te leren op 
het gebied van muziekles geven 

‘Je bent meer bezig om de muziekdocent te 
helpen in de les? Ja en om de kinderen 
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enthousiast te maken, regelmatig heb ik het hier in 
de klas er even over.’ 

Mot.Leer-- Is weinig tot niet gemotiveerd om iets te leren 
op het gebied van muziekles geven 

Ik heb Claudia nu drie keer gezien tijdens de harp-
les dus dat is nog wel wat lastig 

BL.LK++ Vindt het belangrijk dat de leerkracht van de 
muziekdocent leert 

Ja! Ik vind het belangrijk dat de leerkracht ziet wat 
muziek met kinderen kan doen […] 

BL.LK-+ Vindt het een beetje belangrijk dat de 
leerkracht van de muziekdocent leert maar 
belangrijker dat de leerlingen leren 

Het is niet meteen een doel waar we het net al 
een beetje over hadden. Ik vind het niet zo 
belangrijk maar ik ben er wel van overtuigd dat de 
leerkracht er iets van meekrijgt en er iets van 
leert. 

BL.L-- Vindt het niet of nauwelijks belangrijk dat de 
leerkracht van de muziekdocent leert 

- 

Cons.VB-G Werd op het conservatorium goed voorbereid 
om grote groepen kinderen les te geven 

‘Ja juist. Juist niet op 1 op 1 niveau. Nou heel 
waardevol was dat.’ 

Cons.VB-B Werd op het conservatorium een beetje 
voorbereid om grote groepen kinderen les te 
geven 

Ja jawel maar dat leer je uiteindelijk als je het doet 
een tijdje, ik heb stage natuurlijk gedaan elk jaar 
maar ik weet niet of ik daar nou zoveel van 
geleerd heb. 

Cons.VB-N Werd op het conservatorium niet of nauwelijks 
voorbereid om grote groepen kinderen les te 
geven 

De harpopleiding bereidde niet voor op lesgeven 
aan grote groepen kinderen 

Pro.erv++ Overwegend positieve ervaring m.b.t. het 
muziekproject 

Ik vind het heel leuk. Of :  ‘Ik vond het heel erg 
leuk en spannend om juist naar meer gemengdere 
klassen te gaan.’ 

Pro.erv+- Zowel positieve als negatieve ervaringen m.b.t. 
het muziekproject 

Ehm soms een beetje onrustig. […] Ja ja ze 
worden wat druk ervan. […]. Maar ik geloof wel 
dat de kinderen er plezier aan beleven en dat vind 
ik wel heel belangrijk 

Pro.erv-- Overwegend negatieve ervaringen m.b.t. het 
muziekproject 

Poe! Nou ja wat ik al zei die blokfluiten vond ik 
verschrikkelijk. Ik vond het leuk om een bagage 
aan liedjes te krijgen en voor de rest vond ik die 
muziekjuffen erg vervelend. 

Pro.erv+- 
 

Zowel positieve als negatieve ervaringen m.b.t. 
het muziekproject 

Ehm soms een beetje onrustig. […] Ja ja ze 
worden wat druk ervan. […]. Maar ik geloof wel 
dat de kinderen er plezier aan beleven en dat vind 
ik wel heel belangrijk 

Pro.wee- Weet  niet genoeg over de 
achtergrond/doelen/visie van het muziekproject 

Nee, eigenlijk niet, we hebben gehoord dat ze 
kwamen en ik stond op dat moment in groep vijf 
en toen zijn ze met groep drie en vier begonnen 
dus ik denk dat ik ook wel een gedeelte niet mee 
heb gekregen. 

SMW.LK-vaa Heeft vaker samengewerkt met 
basisschoolleerkrachten 

‘Het kwam voor, niet op wekelijkse basis maar op 
projectbasis.’ 

SMW.LK-nie Heeft niet eerder samengewerkt met 
basisschoolleerkrachten 

Nee volgens mij niet nee. 
 

Sam- Samenwerking tussen leerkracht en 
muziekdocent verloopt niet goed 

Niet aan de orde gekomen 

Sam+/- Samenwerking tussen leerkracht en 
muziekdocent verloopt best aardig maar kan 
beter 

Niet aan de orde gekomen 

Sam+ Samenwerking tussen leerkracht en 
muziekdocent verloopt heel erg goed 

Hartstikke leuk! Ja de vorige keer waren de 
kinderen een beetje druk en op een gegeven 
moment zei ik ‘ik geloof dat ik wat hulp nodig heb 
met de orde houden’ en toen vond ik het heel leuk 
wat zij deed; Zij ging niet brullen zij ging tussen de 
kinderen zitten en dat werkte hartstikke goed 

K&V-Z Is zeker de juiste kennis en vaardigheden te 
bezitten om goed muziekles te kunnen geven 

Bent u er zeker van dat u de juiste  kennis en 
vaardigheden bezit om goed muziekles te kunnen 
geven?  
Denk het wel. 

K&V-BZ Is een beetje zeker .. omdat er altijd 
doorgeleerd kan worden 

Ja maar het is nooit goed genoeg 

K&V-On Is niet zeker de juiste kennis en 
vaardigheden… 

Nee niet voldoende nee 

Cijf.rui Geeft zichzelf een ruim voldoende voor zijn 
muzieklessen 

Cijfer tussen 7,5 en 10 

Cijf.vol Geeft zichzelf een voldoende voor zijn 
muzieklessen 

Cijfer tussen 5,5 en 7,5 

Cijf.onv Geeft zichzelf een onvoldoende voor zijn 
muzieklessen 

Cijfer lager van 5,5 

Mu.Moei-Ord Moeilijk in de muziekles: klassenmanagement 
(waaronder orde handhaving) 

‘Ik vind het moeilijk als er een slechte sfeer is om 
dat om te zetten naar een goeie hele positieve 
sfeer.’ 
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Mu.Moei-Vob Moeilijk in de muziekles: Voorbereiding Eh ja ik vind het eigenlijk niet zo heel moeilijk. Het 
is wel werken laat ik het zo zeggen, eigenlijk moet 
je toch veel voorbereiden want je moet wel heel 
goed weten wat je doet. 

Mu.Moei-Niv Moeilijk in de muziekles: Het inschatten van het 
niveau van de leerlingen. Wat is te moeilijk of 
makkelijk voor de klas? 

JULIA 

Mu.Moei-Afw Moeilijk in de muziekles: Afwisseling in de les 
brengen 

Om verschillende werkvormen te verzinnen of 
verschillende manieren van zingen of luisteren 

Mu.Mak-Zing Makkelijk in de muziekles: De kinderen een lied 
aanleren 

Ik vind liedjes aanleren makkelijk 

Mu.Mak.af Makkelijk in de muziekles: Afwisseling in de les 
brengen 

Ik zou zeggen vanuit een lied een hele les maken 
of vanuit een thema en een soort verhaallijn een 
hele les maken en dan dat helemaal uitspelen in 
de les. 

Z-Hgra Zingt heel graag met de klas Om samen met kinderen te zingen vind ik heel erg 
leuk 

Z-gra Zingt graag met de klas Ik vind het wel leuk, doe het niet zoveel maar ik 
merk wel dat eigenlijk alles wat ik speel dat zing ik 
ook ondertussen 

Zing-nie.gra Zingt niet graag met de klas - 

SE.++ Hoge mate self efficacy ‘Ja, vrij zeker.’ 

SE.+- Gemiddelde mate self efficacy Ja dat zie ik wel maar soms zien twee ogen meer 
dan jij alleen en als jij muziekles aan het geven 
bent kost dat best veel energie en heb je niet alles 
op je netvlies. Dan is het wel prettig als je met zijn 
tweeën bent bijvoorbeeld. 

SE. -- Lage mate self efficacy ‘[..]nee dus ik denk dat ik nog niet genoeg ruimte 
heb in deze situatie om altijd op de juiste manier 
in te spelen op wat er gebeurd, muzikaal gezien.’ 

ROL-Ins Rol tijdens de muziekles is leerlingen 
instructies geven als dirigent 

[…Heel veel sturend ja.’  Of  ‘zeker met de 
kleintjes ben ik echt de chauffeur van de bus die 
de les voor de volle 100% stuurt. Ook op wat ik wil 
en wat ik niet wil.’ 

ROL-beg Rol tijdens muziekles is leerlingen begeleiden 
bij het leren 

Daarnaast loop ik ook heel vaak iedereen af, dat 
is natuurlijk nog steeds de rol van juf maar meer 
begeleidend en echt corrigerend op houding en 
techniek en zo dus er zijn altijd meerdere rollen 
inderdaad. 

ROL-Assi Rol tijdens de muziekles is assisteren Anderzijds een assisterende rol omdat je het 
samen doet 

ROL-Leer Rol tijdens de muziekles is meedoen als een 
leerling 

Ik zit ook in de kring en ik zing mee en doe de 
bewegingen en alles mee. 

Advi-vr.inh Vraagt advies m.b.t. content knowledge  ‘ja, over de technische stukjes over het bespelen 
van het instrument.’ 

Advi-vr.did Vraagt advies  m.b.t.  pedagogical knowledge ‘Ik vraag dan wat doe jij om de aandacht te krijgen 
en dan vind ik het handig om dat ook te doen, om 
dezelfde lijn aan te houden want dat is lekker 
herkenbaar voor de kinderen.’ 
 

Advi-gf.inh Geeft advies m.b.t.  content knowledge Nou ik heb geloof ik 1 keer hadden we een liedje 
over meten dat was over groot en klein en toen 
was ik zo eigenwijs om te zeggen, eigenlijk moet 
dat lang en kort zijn want je bent met meten bezig. 

Advi-gf.did Geeft advies m.b.t.  pedagogical knowledge We hebben een paar keer kort overleg gehad 
maar dat was meer over hoe om te gaan met 
bepaalde kinderen […] 

Xadvi-vr.inh Vraagt geen advies m.b.t. content knowledge Nee want zij heeft zoveel kennis. 

Xadvi-vr.did Vraagt geen m.b.t.  pedagogical knowledge Nee want zij heeft zoveel kennis. 

Xadvi-gf.inh Geeft geen advies m.b.t. content knowledge - 

Xadvi-gf.did Geeft geen advies m.b.t.  pedagogical 
knowledge 

‘Nee. Maar dat komt omdat ik haar ook niet aan 
het werk zie en ik zou haar ook alleen advies 
willen geven op muzikaal gebied en niet op 
didactisch gebied want dat kan ze, dat zou een 
beetje krom zijn denk ik.’ 
 

MD.rek Muziekdocent houdt rekening met de leerkracht 
in de les 

Ja! En hoe? Door hem te betrekken in de les, zij 
doen ook mee. 

MD.rekX Muziekdocent houdt geen rekening met de 
leerkracht in de les  

‘Nee, nee. Ik vind het prettig dat ze erbij zijn want 
het betekent dat ze ook geïnteresseerd zijn in wat 
er gebeurd tijdens onze les en in de leerlingen wat 
zij met muziek doen maar ik vind het heel positief 
dat ze erbij zitten.’ 

LeerNIETMD Muziekdocent denkt dat leerkracht niets leert Eigenlijk vond ik dat naar aanleiding van dat 
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van de muziekdocent tijdens de muziekles eerste werkoverleg wat we gehad hebben vond ik 
dat dus eigenlijk tegenvallen 

Leer.ideeMD Muziekdocent denkt dat leerkracht tijdens de 
muziekles ideeën van de muziekdocent m.b.t. 
muziekles geven van de muziekdocent leert 

‘[…]Ze leert kringactiviteiten of spelletjes op 
muzikaal gebied en […] ik denk dat ze veel leert 
van de didactiek van het vak muziek ja. 
 

Leer.instrMD Muziekdocent denkt dat leerkracht van alles 
over een of meerdere instrumenten leert van de 
muziekdocent. 

‘Ja dat denk ik wel. Sowieso dat is heel praktisch 
leert ze de liedjes waar we mee bezig zijn.’ 

Leer.klasMD Muziekdocent denkt dat de leerkracht meer 
leert over zijn eigen klas. 

Dus je leert te leerkracht op een andere manier 
naar hun eigen klas te kijken? Dat zal vast wel 
gebeuren weet je, ik ben nou twee en  een half 
jaar bezig en ik zou, zij zijn al heel veel jaren met 
heel veel kinderen dagelijks in de weer dus ik 
denk niet dat ik daar veel te vertellen heb, eerder 
andersom. Maar muziek is een andere manier van 
leren want hoe wij leren is anders en dat is denk ik 
wel interessant voor ze om te zien dat uit al die 
chaos iets kan komen. 

Ond-part.LE Doet mee aan onderzoek om ervan te leren Nou omdat ik wel nieuwsgierig was wat het nou 
precies zou inhouden en omdat ik denk dat het 
voor jezelf ook goed is om kritisch te denken 

Ond-part.WE Doet mee aan onderzoek om 
wetenschappelijke bijdrage te leveren. 

Ik vind het belangrijk dat daar onderzoek naar 
wordt gedaan en dat er meer op scholen aan 
wordt gedaan ook’ 

Ond-part.PR Doet mee aan onderzoek om iets terug te doen 
voor het muziekproject 

‘In de eerste plaats omdat het werd gevraagd’. 
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Bijlage X: Codelijst observaties fase II 

 

Code Betekenis Voorbeeld 

Context 
!LK.PLA.to 

 
Leerkracht zit tegenover de 
muziekdocent 

 
Plaats leerkracht en muziekdocent in de klas:  In 
de kring schuin tegenover 

!LK.PLA.na Leerkracht zit naast of heel dichtbij 
de muziekdocent 

Plaats leerkracht en muziekdocent in de klas:  
MD, MD en LK zitten naast elkaar in de kring. 
 

!LK.PLA.x Leerkracht zit niet in de kring of in 
ieder geval ver van de muziekdocent 
af 

LK zit rechts achter de kring. 

!LK.PLA.Wis Leerkracht wisselt gedurende de les 
van plek 

“J gaat achter de kring zitten nadat ze met de 
orde bezig is geweest.” 

!KlasGRO De klas is groot. meer dan 25 leerlingen 

!KlasGEM De klas is gemiddeld. Tussen de 15 en 25 leerlingen 

Beg.LK Leerkracht begint de les n.v.t. 

Beg.MD Muziekdocent begint de les “MD vertelt wat er op de agenda staat en begint 
de les met een warming up.” 

Beg.Samen Leerkracht en muziekdocent 
beginnen samen de les 

n.v.t. 

#KringJA Leerlingen zitten in een kring We zetten de tafels uit het midden en achter de 
leerlingen zodat ze in een ronde kring zitten. 

#KringNEE Leerlingen zitten niet in een kring 
maar achter hun tafels 

kinderen zitten achter hun tafeltjes (niet in een 
kring) 

$Klas.Goe 
 

Leerkracht of muziekdocent 
benoemt in de les dat het goed gaat. 

De leerlingen doen goed mee, doen goed hun 
best of komen met leuke ideeën. 

$Klas.Dru Leerkracht of muziekdocent 
benoemt in de les dat het niet goed 
gaat of wordt boos op de klas. 

De leerlingen praten teveel, doen niet goed mee 
of luisteren niet goed. 

@Com. Zang Leerlingen zingen oude of nieuwe 
liedjes 

De juf probeert mee te zingen. MD zingt voor, de 
kinderen zingen na. 

@Com.Improv Leerlingen improviseren MD laat een stukje muziek horen 
aan de kinderen, ze bedient zelf de computer en 
het bord. Vraagt de kinderen over bewegingen na 
te denken die bij het schilderij en het lied passen. 

@Com.Theo Leerlingen leren theorie over 
muziek: Toonladders, ritmesoorten, 
notenschrift etc. 

MD tekent een notenbalk op het bord en vraagt de 
ll wat ze aan het doen is. 

@Com.Rit Leerlingen oefenen met ritmes MD zegt monden dicht, gaat 
staan en klapt ritme voor, kinderen klappen na. 
Doen een naam spelletje, kinderen klappen en 
stampen terwijl ze een leerling nazeggen. 

@Com.Bew Leerlingen oefenen bewegen op 
muziek 

Kinderen zingen 
liedjes over het donker met gebaren erbij. 

@Com.z+inst Leerlingen zingen en spelen tegelijk 
op een instrument 

MD gaat tijdens het liedje op de klankstaven 
spelen, ze doet het voor. LK mag het na gaan 
doen. Daarna mag LK een kind helpen met 
spelen. 

@Com.canon Leerlingen spelen of zingen canon MD start een canon en de kinderen zingen in 
canon mee 

@Com.lui 
 

Leerlingen leren luisteren De kinderen die goed meedoen krijgen een 
belletje om mee te spelen. Laten kinderen op het 
beste kind letten. 

Interactie 
Overl-VA.PR 

 
Overleg voorafgaand aan de les 
tussen LK en MD over praktische 
zaken 

Overleggen aan het begin van de les eventjes 
over een liedje dat MD niet opgestuurd heeft. 
 

Overl-NA.PR Overleg na les tussen LK en MD 
over praktische zaken 

MD en LK overleggen kort. 
 

Overl-VA.Mu Overleg voorafgaand aan de les 
tussen LK en MD over de rol van de 
leerkracht in de muziekles 

LK bespreekt met MD wat ze nou moet doen. 

*Cor-Modr MD geeft leerkracht non-verbaal een 
instructie, door het voor te doen. 

MD doet LK kracht voor dat ze 1,2,3,4, moet 
zeggen en klappen (net als de vorige keer maar 
dan met instrumenten) 

*Cor-Verb MD geeft doet handeling voor en 
legt daarbij uit wat de bedoeling is. 

MD: “Nog een keer maar dan met de eitjes.” 

*Cor-instr MD geeft alleen in woorden aan hoe 
leerkracht moet handelen. 

MD vertelt de kinderen wat de bedoeling is. De 
kinderen die door de juf worden uitgekozen 
mogen een boomwacker pakken en die mogen LK 
na gaan doen. (Dit is ook voor de leerkracht een 
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uitleg) 

$Beu.Voor MD bereid de leerkracht voor dat 
hij/zij straks een stukje les gaat 
overnemen 

Jongens en meisjes ik geef de beurt door aan Juf 
Judith. 

$Beu.Spon MD laat de leerkracht spontaan een 
stukje les overnemen 

MD schrijft een curve op het bord. Ze doet voor 
hoe ze de curve aanwijst en dan hoger of lager 
gaat zingen. De kinderen hebben dit na 1x 
voordoen door. Ze tekent 4 curves achter elkaar. 
Ze vraagt of de Juf het zou willen voordoen (kijken 
of ze het kan) 

@Les.VO Leerkracht heeft geeft een stukje les 
dat voorafgaand aan de les 
voorbereid is. 

MD vertelt voor het begin van de les dat ze met 
LK afgesproken heeft dat zij een stukje van de 
warming up gaat doen vandaag. 
 

@Les.SPO Leerkracht krijgt spontaan een 
opdracht met instructies van de 
muziekdocent 

MD: “Nog een keer maar dan met de eitjes.” 

$Verd.Afs MD en LK verdelen taken in de les al 
communicerend 

“MD: Zullen we kijken of we het met de CD 
kunnen doen jufvrouw?” LK checkt of het goede 
nummer op staat. 

$Verd.Spon MD en LK voeren eigen taken 
spontaan uit 

De stokjes worden opgehaald, Judith helpt mee 
zonder dit vooraf met de docenten te overleggen. 
 

$AanwMD Leerkracht herhaalt aanwijzingen 
voor de leerlingen die de 
muziekdocent noemde 

LK helpt een groepje kinderen met bedenken wat 
voor liedje ze gaan maken met de kaartjes. 

$AanwZel Leerkracht geeft leerlingen zelf 
aanwijzingen m.b.t. zingen of een 
instrument bespelen 

LK geeft de leerlingen aanwijzingen hoe ze 
moeten staan en ze staat samen met MD voor de 
klas. 

$AanwVia Muziekdocent geeft leerkracht 
aanwijzingen via de leerlingen 

MD vertelt wat ze de volgende keer doen: De juf 
gaat dit met jullie nog genoeg doen. 
 

$Int-v-LK Interactie tussen LK en MD op 
initiatief van leerkracht 

Veelal is meer dan  in 50% van de gevallen. 

$Int-v-MD Interactie tussen LK en MD op 
initiatief van muziekdocent 

Veelal is meer dan  in 50% van de gevallen. 

Taken/rol 
$Rol.LK-prak 

 
Leerkracht neemt de rol aan van 
praktische hulp 

 
Als MD uitleg geeft en er een kind tussendoor 
speelt noemt LK de naam van de jongen. 

$Rol.LK-as Leerkracht neemt de rol aan van 
assistent van de muziekdocent 

Soms loopt G tussen de achterste rij kinderen 
door en helpt ze met spelen. 

$Rol.LK-ll Leerkracht neemt de rol aan van 
leerling 

LK kijkt en doet mee. 

$Rol.LK-MD Leerkracht neemt de rol aan van 
muziekdocent 

LK klapt ritmes voor en de kinderen  klappen en 
stampen na. 

$Rol.lk Obs 
 

Leerkracht observeert de leerlingen 
tijdens de les 

LK zit voor in de klas aantekeningen te maken. 

$Rol.LK-Enth Leerkracht probeert de leerlingen te 
enthousiasmeren door heel goed 
mee te doen of bepaalde 
opmerkingen te maken 

Eens kijken of ze dat goed kunnen. 

$MeeLK Leerkracht zingt of speelt op een 
instrument mee samen met de 
leerlingen 

Dan moet LK samen met alle meisje uit de klas 
het stukje spelen. 

$MeeX Leerkracht zingt niet of speelt niet op 
een instrument mee met de 
leerlingen 

LK legt haar viool weg. 

 

 

 

 

 

 

Bijlage XI: Codelijst format mailwisseling / leerverslag 

 
Code Betekenis Voorbeeld quote 
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Leeroriëntatie 
1ORI-instr 

 
Doelen gericht op ontwikkelen 
eigen competenties m.b.t. een 
instrument. 

 
 “Vandaag wilde ik wederom proberen iets meer vertrouwd 
te raken met het instrument.” 
 

1ORI-M-lesRIT Doelen gericht op ontwikkelen 
eigen vaardigheden m.b.t. geven 
van ritmische opdrachten in de 
muziekles 

“Deze keer was het leerdoel ritmes correct uitvoeren. En 
kinderen kunnen dit herhalen. Dit keer met Boomwhackers 
en schudeitjes.” 
 

1ORI-M-lesVAR Doelen gericht op ontwikkelen 
eigen vaardigheden m.b.t.  het 
aanbrengen van variatie in de 
muziekles.  

“Hoe kan ik variatie aanbieden naast zingen.” 
 
 

1ORI-M-lesINT Doelen gericht op ontwikkelen 
eigen vaardigheden m.b.t.  het 
vergroten van de interactie met 
leerlingen in de muziekles.  

“Hoe kan ik bijvoorbeeld instrumentjes aanbieden of een les 
met een instrument zoals jij en de kinderen hierbij betrekken 
zodat het interactief wordt.” 

1ORI-M-lesBEW Doelen gericht op ontwikkelen 
eigen vaardigheden m.b.t. leren 
bewegen op muziek met 
leerlingen in de muziekles.  

“De leerkracht kan bewegingen bedenken en uitvoeren die 
geschikt zijn voor de groep en die passen bij het lied.” 

1DOEL-Xobs Leerdoel was nieuw en kwam 
dus niet overeen met leerdoel 
n.a.v. observatie in les 1. 

Spreekt voor zich. 

Reden ‘falen’ 
 
3LD.X-comp 

 
 
Leerdoel niet behaald omdat 
eigen competenties van 
leerkracht achterbleven. 

 
Het vertrouwd raken met de viool blijft moeilijk, het is ‘eng’ 
omdat de viool niet doet wat ik zou verwachten (ofwel: ik doe 
iets waardoor de viool braaf een klank geeft die ik niet mooi 
vind) 

3LD.X-prakt Leerdoel niet behaald door 
eventueel drukte of praktische 
problemen. 

In de vakantie ga ik eens oefenen op de liedjes. Ik hoop 
daarna wat eerder te begrijpen wat de kinderen (en ik op dat 
moment) geacht worden te doen, met welke vinger op welke 
snaar en wanneer… 

3LD.X-xNS Leerdoel niet behaald omdat 
zich geen nieuwe situaties 
voorgedaan hebben t.o.v. een 
vorige muziekles. 

‘Zich geen nieuwe situaties hebben voorgedaan en ik 
inmiddels de gang van zaken in de zangles ken’.  

 
 
 
3LD.X-MD 

 
 
 
Leerdoelen niet behaald omdat 
de instructie van de 
muziekdocent ‘tekort’ kwam. 
 
 
 

 
 
 
“[…]soms vind ik mondeling toch prettiger. Toen ik de 
muziekdocenten sprak werd het me meteen duidelijk wat ik 
moest doen.” 

3LV.min-tijd Leerdoel niet behaald door 
tijdsgebrek. 

Ik wil de volgende keer wat langer oefenen. 

Reden behalen 
leerdoelen 
 
 
 

 
 
Koppelt behalen van leerdoel 
aan eigen inzet of groeiende 
competenties 

 
 
“[…]Ik merk ook dat het me steeds wat beter lukt. Ook doe ik 
dit vaak tussendoor eventjes in de klas.” 

 Koppelt behalen van leerdoel 
aan inzet muziekdocent 

“[naam muziekdocent] gaf goed aan wat de bedoeling was 
aan de kinderen (en mij).” 

 Koppelt behalen van leerdoel 
aan inzet leerlingen 

“De kinderen deden de ritmes goed na.” 

 
Aanwijzingen van 
muziekdocent 
 
3AANW.LK 
 
 

 
 
 
 
Gericht op muzikale technieken 
 
 

 
 
 
 
“En als je je stem gebruikt, je deed leuke hoge dingen en 
lage dingen, als je het gewoon op spreekstem doet zorg dan 
dat je ietsje hoger praat dan je normaal zou doen.” 

3AANW.LL Leerlingen speelden een rol in 
het leren van de leerkracht 

“Het was erg leuk om van 1 van de kinderen een liedje te 
leren tijdens de momenten waarop ze zelf mochten 
oefenen.” 

3AANW.X Geen aanwijzingen van de 
muziekdocent in 
feedbackformulier 

Het kwam bij ZZ en Mms vaak voor dat de muziekdocent 
niet reageerde op de reflectie van de leerkracht. 
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Bijlage XII: Case reports leerkrachten fase II 

 
Case ID Leerkracht MuziekRoute 
 
Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, 
de activiteit, belangrijke info en context) 
 
 
Les 1 Observeren: LK krijgt opdracht, lastig om 
alleen met observatie bezig te zijn, veel met 
orde bezig maar wel het meest met observatie 
bezig van alle leerkrachten. 
 
Blijft tijdens de lessen niet de hele tijd op 1 plek 
zitten. 
 
 
Les 2: voert opdracht uit tijdens warming up maar  
krijgt geen aanwijzingen van de muziekdocent. 
Verder weinig interactie 
 
Les3: Geen overleg vooraf. MD intervenieert 
wanneer het fout gaat bij LK door mee het klappen 
over te nemen. 
 
Les 4: LK excuseert zich snel en komt in de 
gesprekken ook onzeker over, geeft aan dingen 
eng te vinden. Deze les oefent ze met 
boomwhackers ritme voordoen en kinderen 
nadoen. MD geeft aanwijzingen aan LK hoe ze de 
opdracht moet uitvoeren. Tijdens opdracht geen 
inhoudelijke instructies (hoe het beter kan 
bijvoorbeeld). 
 
 
 
 

Case Findings: 
 
Muziekdocent MR 
Leeft20-35  LesVee  Opl.MD  MotSch.On 

DoeMuz.Kenn  DoeMuz.Plez Doe.MU.LK-X 

Gesl-les.Mee  Ges-les.Plez 

 

MMgeef-soc MOTI+ MotMu++ Mot.Leer++ 

BL.LK++ Cons.VB-G Pro.erv++Pro.erv++ 

erv.groMD++  SMW.LK-vaa  Cijf.rui 

Mu.Mak.af Mu.Moei-mot K&V- Z Hgra 

 

SELF+/-  Sam.+ ROL-beg ROL-Ins 

ROL-Assi Advi-vr.did  Xadvi-gf.inh MD.rek 

Leer.ideeMD Leer.klasMD Ond-part.PR  

 Ond-part.WE 

 
Leerkracht 
 
Leeft35-50  Opl.af-ruim  Erv.groe +- 

MotSch.Aanr  DoeMuz.Alg  Ges-les.Plez 

Gesl-les.Leer INTER-  MotMu+- 

Mot.Leer++ Mot.Leer++ PA.voorb+- 

Pa.erv-  PA.erv+-  Pro.erv++  Pro.erv+- 

Pro.wee- Mot.Leer++ Mot.Leer+- 

Leer.idee Leer.instr  Sam.+  Sam.+ 

Cijf.vol Mu.Mak-rit Mu.Moei-zing K&V-On 

Z-gra  SELF+/-  ROL-Ord  ROL-Ord 

RolLK.Obs Advi-vr.inh Advi-gf.did MD.rek 

Ond-part.LE 

 
LEERDOELEN 
 
ORI-M-lesRIT   ORI-M-lesBEW   

ORI-M-lesnot 

 
I. 
Overl-VA.Mu #KringJA BegMD 

LK.PLA.na  Com.Rit RolLK.MD  AANWvia 

KlasGEM Com.Improv  Com.Lui 
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RolLK.as Com.Zang Ord-NaMD Beu.Spon 

Int-v-MD RolLK.as  Com.Theo 

RekLK+- Int-v-MD  ROL-Ord Verd.Spon 

Verd.Afs RolLK.ll  LK.PLA.Wis LK.PLA.Wis 

KringJA Beu.Voor  Les.VO 

 
II. 
KringJA Overl-VA.Mu  KringJA  BegMD 

LK.PLA.na 

Com.Rit RolLK.MD AANWvia KlasGEM 

Com.Improv Com.Lui RolLK.as Com.Zang 

Ord-NaMD Beu.Spon Int-v-MD 

RolLK.as Com.Theo  RekLK+- Int-v-MD 

ROL-Ord Verd.Spon 

Verd.Afs RolLK.ll LK.PLA.Wis LK.PLA.Wis 

Beu.Voor  Les.VO 

 
MDawMins           LKvMins    

MDawGml   11     KawGml 

MDvrGml             LKvrGml    

MDvpgv       LKaw-pgv   

MDnon-ins           LKnon-ins 

MDnvbComp 1    LKnvbComp 

MDprv/a               LKprv/a  2 

Opmerking:           Opmerking:             

 

FEEDBACK 
 
DOEL-Xobs 

1ORI-M-lesVAR  2LD.X-comp 

1ORI-M-lesBEW 1ORI-M-lesVAR 1ORI-M-

lesBEW  AANW.LK x 4  BHld-ll  

 
Uniqueness of case situation  
for program/phenomenon: 
 
Assistant in de les. Doet les 2 mee, les 3 niet 
 
 
 
2x gesprek na de lesjes: Grafische notatie niet aan 
de beurt gekomen. LK vindt eigen competenties 
soms achterblijven.. Vraagt actief in gesprek wat 
precies de bedoeling is. 
Vroeg in 2e gesprek of ze mocht oefenen met de 
klas. 

III. 
KringJA  Com.Rit   ^AANWvia Beu.Spon 

Int-v-LK  Int-v-MD KlasGEM  RolLK.ll 

Ord-fail BegMD  RekLK+- Cor-MOD Cor-Verb 

Les.VO  RolLK.MD Cor-MOD  Klas.Dru 

AanwZel  RolLK.as  ROL.lk-prak  MeeX 

 
 
MDawMins           LKvMins    

MDawGml     2     KawGml 
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MDvrGml             LKvrGml   2 

MDvpgv       LKaw-pgv  1 

MDnon-ins           LKnon-ins 

MDnvbComp  1   LKnvbComp 

MDprv/a           1  LKprv/a    1 

Opmerking:      1  Opmerking:   

              

FEEDBACK 
 
Overl-NA.PED  BHld-md  1ORI-M-lesRIT 

LD.X-comp BHld-eig AANW.LK x 2 

2LD.X-comp  2LD.X-comp  AANW.LK 

DOEL-Xobs 
 
 
IV. 
RolLK.Obs  BegMD  Overl-VA.Mu 

Les.VO Cor-MOD BegMD LK.PLA.na  

ROL.lk-prak MeeLK  RolLK.ll  KringJA 

Com.Bew Com.Improv Com.Rit Com.Zang 

MeeX ROL.lk-prak MeeLK Verd.Spon  

ROL.lk-prak Com.Lui AanwZel 

RolLK.as  Beu.Spon Cor-Verb Cor-Verb 

Cor-Verb Beu.Spon Int-v-MD Cor-Verb 

Int-v-MD Com.Rit Com.Z+inst 

@Les.SPO 
 
MDawMins           LKvMins    

MDawGml    7      KawGml 

MDvrGml    1         LKvrGml   3 

MDvpgv       1      LKaw-pgv  1 

MDnon-ins           LKnon-ins 

MDnvbComp 1      LKnvbComp 

MDprv/a               LKprv/a   

Opmerking:           Opmerking:  3 

 

FEEDBACK 

ORI-M-lesRIT  BHld-eig  BHld-ll BHld-md 

LD.min-tijd  ORI-M-lesBEW ORI-M-lesRIT 

AANW.X 
 

Case ID Leerkracht Zing Zo! 
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Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, 
de activiteit, belangrijke info en context) 
 
 
Les 1: Observeren tijdens de les verliep niet goed, 
de leerkracht was teveel bezig met andere zaken. 
Druk met het drukke jongetje, op het einde geen 
notities meer op formulier geschreven. 
 
Les 2: klankstaven, LK geeft aan dat het 
moeilijk was. Verbetert zichzelf in de opdracht 
maar MD help took. Hebben voorafgaande 
avond al geoefend! 
 
Les3: vrouw filmt. LK praat tegen mij. 
Geluiden raden. Rol is assisterend. LK krijgt 
opdracht en beweegt daarbinnen vrij. 
 
Les 4: MD is eigenlijk ziek, LK meer met orde 
bezig. Drukke les. Wisselend initiatief tot interactive 
van LK en MD. Soms via LL vanaf MD. 
 

Case Findings: 
 
Muziekdocent ZZ 
Leeft20-35 LesWei  Opl.MD MotSch.On 

DoeMuz.Alg  DoeMuz.Kenn Doe.MU.LK-Eig 

Ges-les.Plez Gesl-les.Leer Ges-les.Plez 

 

MMGeef-Ple MMGeef-Eig MotMu++ 

Leer.klasMD Mot.Leer++ BL.LK++ 

Cons.VB-G Pro.erv++ Pro.wee+ 

erv.groMD++  

 

SMW.LK-vaa Sam.+ Cijf.rui Mu.Mak-enth 

Mu.Mak-enth Mu.Moei-Niv K&V-Z Z-Hgra 

SE.+- BL.LK++ 

 

ROL-beg ROL-Ins Advi-vr.did Advi-vr.inh 

Sam.+ Advi-gf.inh MD.rek Leer.ideeMD 

Ond-part.WE 
 
Leerkracht: 
Leeft35-50 Opl.af-ruim Erv.groe +- 

MotSch.LK MotMu+- DoeMuz.Plez 

DoeMuz.Plez DoeMuz.Kenn Gesl-les.Mee 

Gesl-les.VAR  

 

Int++ Int-- Int-- MotMu+- 

MotMu++ Mot.Leer++ Mot.Leer— 

Leer.idee Leer.instr Pa.erv- Pa.erv- 

Pro.erv++ Pro.erv+- Pro.wee- Pro.wee+  

 

LeerNIET Sam.+ Cijf.vol Mu.Mak-zing 

Mu.Mak-enth Mu.Moei-instr Mu.Moei-Vob 

K&V-On Z-gra. SE. -- /+- ROL-Assi ROL-Leer 

Leer.klasMD Xadvi-vr.did Xadvi-vr.inh 

MD.rekX Ond-part.LE Ond-part.PR 

 
I. 
 
LEERDOELEN 
ORI-M-lesINT  ORI-M-lesVAR 

ORI-M-lesVAR 

 

Klas.Dru  $Beu.Spon @Com.Improv  BegMD 

#KringNee $Klas.Dru KlasGEM  
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RolLK.Obs $Beu.Spon RolLK.ll @Com.Theo 

ROL.lk-prak $Beu.Spon $Int-v-MD RolLK.ll 

$MeeLK @Com.Zang $Verd.Spon ROL.lk-prak 

LK.PLA.Wis  Overl-NA.PR $MeeX 

 
II. 
 
KringJA @Les.VO @Com.Zang BegMD 

!LK.PLA.to KlasGEM $Beu.Spon *Cor-Verb 

RolLK.MD @Com.Z+inst $Beu.Spon 

RolLK.ll RolLK.MD ROL.lk-prak @Com.Lui 

$MeeLK @Com.Improv ^AANWvia !LK.PLA.na 

!Overl-NA.LL  Overl-NA.PED ROL.lk-prak 

*Cor-instr -LKaw-pgv $Verd.Spon AanwMD 

AanwZel Int-v-MD 

 
FEEDBACK 
ORI-M-lesINT  AANW.X  BHld-md 

2LD.min-tijd 3BHld-ll BHld-eig 

1ORI-M-lesINT 
 
MDvpgv      LKaw-pgv  1 (vinger) 

MDvrGml      LKvrGml 

MDawGml      LKawGml 

MDawMins 5      LKvMins 

MDnon-ins      LKnon-ins 

MDnvbComp 3    LKnvbComp 

MDprv/a      LKprv/a 

4 opmerkingen   5 opmerkingen 

 
 

Uniqueness of case situation  
for program/phenomenon: 
 
Middel grootte klas vergeleken andere casussen. 
 
MD betrekt actief de LK bij de les en maakt gebruik 
van haar kennis op het gebied van 
pedagogiek/didactiek.  

III. 
Overl-VA.PR  LK.PLA.Wis BegMD KlasGEM 

RolLK.as RolLK.ll Com.Lui Com.Zang 

AANWvia RolLK.as MeeLK MeeX 

RolLK.ll KringJA Com.Theo Beu.Spon 

Klas.Goe Cor-Verb Overl-NA.PR Verd.Afs 

Verd.Afs Verd.SponInt-v-MD Int-v-MD 

 
FEEDBACK: zelfde als het eerste 
formulier. Heeft alleen geluiden gemaakt 
voor MD en zelf even op de klankstaven 
gespeeld (foutloos) 
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MDvpgv    LKaw-pgv  1 

MDvrGml  2    LKvrGml   3 

MDawGml  3    LKawGml  1 

MDawMins 1     LKvMins 

MDnvbComp 1 LKnvbComp 

MDprv/a 3   LKprv/a  2 

 

MD vraagt naar oefenen van klas 

LK maakt veel opmerkingen over de les, 

over hoe ll goed meedoen of ‘dat was 

moeilijk te horen.’ 

 
 
IV. 
RolLK.Obs  BegMD  Overl-VA.Mu @Les.VO 

*Cor-MOD BegMD !LK.PLA.na ROL.lk-prak 

MeeLK RolLK.ll  KringJA Com.Bew 

Com.Improv Com.Rit Com.Zang MeeX 

Com.Lui 

ROL.lk-prak MeeLK Verd.Spon ROL.lk-prak 

AanwZel  RolLK.as  Beu.Spon Cor-Verb Cor-

Verb Cor-Verb Beu.Spon Int-v-MD 

Cor-Verb Int-v-MD Com.Rit Com.Z+inst 

Les.SPO 
 
MDvpgv   LKaw-pgv  6 

MDvrGml   LKvrGml  4 

MDawGml  5   LKawGml  2 

MDawMins 2   LKvMins  2 

MDnon-ins   LKnon-ins 

MDnvbComp 2LKnvbComp  1 

MDprv/a  2 LKprv/a  1 

3 opmerkingen. 
 
 
 
 
FEEDBACK 
ORI-M-lesINT  DOEL-Xobs  ORI-M-lesnot 

LD.X-comp BHld-md  2LD.min-tijd 

AANW.X 
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Case ID Leerkracht Muziek maakt School! 
 
Synopsis of case: (identificeer de case, de setting, 
de activiteit, belangrijke info en context) 
 
 
Les 1: Observeren tijdens de les verliep niet 
helemaal, de leerkracht was teveel bezig met 
andere zaken, cdspeler bedienden, orde etc. 
 
Les 2: niet te horen wat overleg na les is. Kan 
geen aanwijzingen geven aan kk. Spelt zelf 
minder goed  viool. 
 
Les3: Speelt zelf op de viool mee als leerling, 
stelt ook vragen op die manier. Helpt spontaan 
kinderen met bedenken van een liedje en is 
vooral praktisch bezig.  Weinig interactie. 
 
Les 4: MD praat veel via kinderen naar 
leerkracht en andersom. Heeft grote moeite met 
het spelen van de viool. ‘hogere wiskunde’ Zit 
wat viool betr. Onder het niveau van de 
leerlingen. Wisselt tussen leerling en 
praktische assistent.  
 
 
 

Case Findings: 
 

Muziekdocent 

Leeft50-65  LesWei Opl.Instr Opl.and 

MotSch.On DoeMuz.Alg DoeMuz.Kenn 

Doe.MU.LK-ll MMGeef- Ges-les.Plez 

Gesl-les.Mee  Gesl-les.Leer 

 

Eig MotMu++ 

Mot.Leer++ BL.LK++ Cons.VB-N 

Pro.erv++ Pro.erv++ Pro.wee+  

 

Erv.groe -- 

SMW.LK-vaa Sam.+ Cijf.rui  

Mu.Mak-enth 

Mu.Moei-Ord  Mu.Moei-Niv K&V-On 

MotMu++ SE.++  

 

ROL-beg ROL-Ins ROL-beg Advi-vr.did 

Xadvi-gf.did Xadvi-gf.inh MD.rek 

Leer.instrMD Leer.instrMD Leer.ideeMD 

Leer.klasMD Ond-part.LE 

 
Interview leerkracht: 
Leeft35-50   Opl.af-ruim  Erv.groe +- 

MotSch.On  MotMu+- DoeMuz.Plez 

K&V-On  DoeMuz.On Ges-les.Plez 

ROL-Ord Gesl-les.Mee 

 

Int-- Int-- Int++ 

Pa.erv- Mot.Leer++ MotMu++ MotMu+- 

MotMu+- MotMu+- Mot.Leer++ Mot.Leer++ 

Mot.Leer++ Pa.erv+ PA.voorb+ Pro.erv++ 

Pro.wee- 

 

Leer.idee Leer.instr Sam.+ Cijf.vol Mu.Mak-

enth Mu.Moei-afw Z-gra K&V-On SE. -- 

SE. --  SE.++  SE. -- SE. -- SELF-  

ROL-Ord Advi-vr.inh Xadvi-vr.did Xadvi-

vr.inh MD.rek Ond-part.LE Ond-part.PR 
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LEERDOELEN 
Bespreken welke vaardigheden Julia 
gebruikt in de les. Leek moeilijk een 
vertaalslag te maken naar leerdoelen voor 
Paula. Ori-Instr. 
 
I. 
BegMD  KlasKLEI  KringJA LK.PLA.x 

@Com.Bew  ROL.lk-prak  LK.PLA.Wis 

Com.Improv  ROL.lk-prak  Com.Improv 

RolLK.Obs  $MeeX  ROL.lk-prak $Beu.X 

$Int-v-MD  $Verd.Spon 

 
 
II. 
Overl-VA.Mu BegMD  Com.Improv 

Com.Rit  Int-v-MD  #KringJA 

$MeeLK  @Com.Theo  RolLK.ll ROL.lk-prak 

RolLK.as @Com.Bew  Overl-NA.LL Overl-

NA.PED Overl-NA.PR Cor-instr $Verd.Spon 

 
FEEDBACK:1ORI-instr, 3BHld-eig,  

LD.X-comp, $Klas.Dru LD.min-tijd 

AANW.X 

 

MDawMins    3        LKvMins   3 

MDawGml    1         KawGml 

MDvrGml    1          LKvrGml   1 

MDvpgv 2       LKaw-pgv  2 

MDnon-ins              LKnon-ins 

MDnvbComp  1      LKnvbComp 

MDprv/a    2            LKprv/a   

Opmerking:     1      Opmerking:  1              

 
Uniqueness of case situation  
for program/phenomenon: 
 
Leerlingen geven leerkracht les in plaats van 
andersom! 
 
Laat in de les zien dat ze het heel moeilijk vindt 
maar krijgt de opdrachten op de viool wel onder de 
knie.  
 
Geeft in feedbackformulier aan bang te zijn voor de 
viool en het niet als haar favoriete instrument te 
beschouwen. MD geeft geen aanwijzingen op het 

III. 
Overl-VA.PR  KlasKLEI  Verd.Spon 

BegMD  RolLK.as  LK.PLA.na @Com.Bew 

RolLK.ll ROL.lk-prak $Beu.Spon RolLK.ll 

$Int-v-MD  ^AANWvia $Int-v-LK $MeeLK 

RolLK.ll $Verd.Spon AanwZel ROL.lk-prak 

RolLK.ll @Com.Theo $MeeX 

LK.PLA.Wis 
 
FEEDBACK: 1ORI-instr 1ORI-M-lesINT 
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formulier! Bespraken veel leerdoelen maar zijn 
blijven hangen bij het leren bespelen van de 
viool.  
 

3BHld-ll  4AANW.LL 4AANW.X 2LD.X-comp 

2LD.X-prakt  1ORI-instr 

MDawMins   2         LKvMins 1 

MDawGml             KawGml 

MDvrGml              LKvrGml 

MDvpgv         LKaw-pgv  1 

MDnon-ins             LKnon-ins 

MDnvbComp 1        LKnvbComp 

MDprv/a            3     LKprv/a    1 

Opmerking:    3       Opmerking: 2 

Overleggen in de les hoe goed een oefening 

van de leerlingen ging. 

 
IV.  

KlasKLEI  Overl-VA.PR  BegMD !LK.PLA.Wis 

$MeeLK  ROL.lk-prak  $Verd.Afs ^AANWvia 

RolLK.ll *Cor-Verb $Int-v-LK   RolLK.as 

#KringJA ^AANWvia  *Cor-Verb RolLK.ll 

*Cor-Verb  ROL.lk-prak  RolLK.ll $Int-v-MD 

 
FEEDBACK: ORI-instr  1ORI-M-lesINT 2LD.X-

comp 3BHld-ll 4AANW.X 3BHld-ll BHld-md 

1ORI-instr 

 
MDawMins  9        LKvMins  1 

MDawGml             KawGml   2 

MDvrGml              LKvrGml 

MDvpgv       2        LKaw-pgv  2 

MDnon-ins             LKnon-ins 

MDnvbComp         LKnvbComp 

MDprv/a        5       LKprv/a   2 

Opmerking:  1        Opmerking:  2 

               

 

 

 


