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Amsterdam ziet weer 
muziek in muziekonderwijs 

Het muziekonderwijs heeft op de 
meeste basisscholen geen prioriteit. 
Hoe wenselijk is het om dit naar een 
hoger plan te krijgen? Zéér, vindt de 

Amsterdamse wethouder Gehrels, 
die er een ambitieus plan voor liet 

ontwikkelen.

Mocca, een expertisenetwerk voor cultuureducatie, werkt hij voor 
de gemeente Amsterdam aan een groots plan: vanaf het schooljaar 
2017-2018 wordt het muziekonderwijs aangeboden in alle klassen 
van het overgrote deel van de hoofdstedelijke basisscholen. 
Het idee is afkomstig van Onderwijswethouder Carolien Gehrels. 
Vorig schooljaar werd een pilot uitgevoerd op zeven scholen, inmid-
dels zijn dat er 32. Daarna is begonnen met het inventariseren van 
de behoeftes onder basisscholen en het per school opzetten van een 
lange leerlijn op maat. ‘Scholen zijn enthousiast’, merkt Van der 
Vossen. ‘Ze hebben het gemist.’ De reden waarom ze er niet veel 
aandacht aan hebben kunnen besteden, heeft volgens hem verschil-
lende oorzaken. Zo lag in Amsterdam de focus lange tijd op het 
inhalen van de taal- en rekenachterstanden. Ook ligt de drempel 
om zelf muziek te geven bij veel leerkrachten erg hoog.

PABO
Michel Hogenes, muziekdocent aan de pabo van de Haagse Hoge-
school, herkent dat. De eerste twee jaar van hun opleiding krijgen 
zijn studenten dertig klokuren muziekonderwijs. ‘Daarna maken ze 
nog een musical, volgen wellicht de minor kunst- en cultuureduca-
tie en voeren misschien nog een ander project uit waar muziek bij 
wordt gebruikt, maar meer niet. Als je van huis uit niets van muziek 
hebt meegekregen, hoe moet je je dan met dat beperkt aantal uren 
pabo-onderwijs competent voelen om muziekles te geven?’ Hogenes 
is naast pabo-docent ook voorzitter van Gehrels Muziekeducatie, 
een vereniging voor het bevorderen van muziekonderwijs voor 
kinderen van nul tot twaalf. Daar kunnen onder anderen (vak)
leerkrachten bijscholingen volgen en lespakketten aanvragen. De 
vereniging is vernoemd naar Willem Gehrels, de oprichter van de 
Amsterdamse Volksmuziekschool - en oudoom van de Amster-
damse wethouder.
Hij wil niet klagen, benadrukt Hogenes. ‘Er is perspectief. Zo ben ik 
heel blij met initiatieven in Amsterdam. En ik denk dat als ouders 
zich net zo hard maken voor muziekonderwijs als voor verkeersles 
op school, er ook heel veel kan gebeuren.’ Dat het er niet zo best 
voor staat op de Nederlandse scholen is volgens hem geen nieuwe 
ontwikkeling. ‘We doen alsof het de laatste jaren heel slecht is 
gesteld, maar het gaat al zeker vijfentwintig jaar niet goed met het 
muziekonderwijs.’

ZINGEN ALS SOCIALE VAARDIGHEID
Op basisscholen gebeurt volgens Hogenes best veel met muziek, 
maar vaak is het, vindt hij, niet om over naar huis te schrijven. 

VAKDOCENT WEG 
Aan de andere kant van het land, in Doetinchem, 
heeft basisschool Hogenkamp drie jaar geleden 
afscheid moeten nemen van haar vakdocent 
muziek. ‘Het was een fi nanciële kwestie’, vertelt 
directeur Joost van Campen. ‘Als ik moet kiezen 
tussen kleinere klassen en geen vakleerkracht, 
of klassen van veertig kinderen en dus geld voor 
een muziekdocent, dan kies ik toch voor het 
eerste.’ 
Hij merkt dat leerkrachten die van de pabo 
komen te summier en te theoretisch zijn toe-
gerust in hun opleiding. ‘Het lijkt wel of de 
essentie, die van muziek máken en beléven, is 
verdwenen.’ Van Campen hoopt dat dat zal ver-
anderen. Of dat de portemonnee het op een dag 
weer toe zal laten een vakdocent in te huren. 
Of, nog mooier, dat het Amsterdamse initiatief 
overwaait naar zijn regio. ‘De ontwikkelingen 
daar spreken mij enorm aan.’

Iedereen lijkt het er over eens te zijn: muziekon-
derwijs is goed voor kinderen. Er verschijnen 
steeds meer (hersen)onderzoeken die dat beves-
tigen en docenten merken zelf in de klas wat het 
met leerlingen doet: ze worden er rustiger van, 
socialer of het is gewoon een lekkere uitlaatklep 
tussen de lessen door.
Toch is het op de basisscholen ‘ontzettend weg-
gezakt’ volgens Thijs van der Vossen. Namens 
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‘Het muziekonderwijs is heel erg divers: sommige scholen hebben 
vakleerkrachten en werken samen met bijvoorbeeld de mensen 
van het innovatieve muziekeducatie-programma Het Leerorkest. 
Maar dat is meer uitzondering dan regel.’ 
Tachtig tot negentig procent van de muziekeducatie wordt ver-
zorgd door groepsleerkrachten. Op zich is dat prima, vindt Hoge-
nes, zo lang zij maar zekerheid ervaren over hun kwaliteiten. Hij 
ziet wel dat de groepsleerkracht wordt opgeleid met het idee van 
opbrengstgericht werken in het achterhoofd. ‘Taal en rekenen lij-
ken tegenwoordig het belangrijkst. Maar je kunt kinderen niet vijf 
uur lang zo geconcentreerd met deze onderwerpen bezig laten zijn. 
Je moet ook dingen doen die de energie op peil brengen en daar is 
muziek een goed hulpmiddel bij. De docent kan het bijvoorbeeld 
ook ter ondersteuning van taal gebruiken. Of bij geschiedenis 
muziek behandelen uit allerlei periodes.’ Muziek helpt een school 
kinderen op te voeden tot evenwichtige mensen, meent Hogenes. 
‘De competenties van de 21ste eeuw hebben veel met creativiteit 
te maken. Je moet kunnen samenwerken met anderen. Zingen 
bijvoorbeeld, is een sociale vaardigheid en helpt daarbij.’

DURVEN ZINGEN
In Amsterdam worden nu, met bestaande cultuursubsidies, 
docenten van de muziekschool opgeleid tot vakleerkracht voor 
de basisschool. Ook krijgen zij training om groepsleerkrachten 
te begeleiden. ‘Als groepsleerkrachten het zien zitten, wordt het 
draagvlak pas echt vergroot’, zegt Van der Vossen van Mocca. 
‘Wanneer iedereen weer durft te zingen, werkt dat aanstekelijk.’ 
Het kost de scholen geen extra geld. Het project is een ‘pittige 
ambitie’, constateert hij. ‘Er moet heel goed worden gekeken naar 
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MUZIEKLES GOED VOOR 
DE HERSENEN
Muziekles heeft invloed op vaardigheden als 
luisteren, taalverwerving, leesvaardigheid en 
emotionele intelligentie. Kinderen die jong 
met muziek bezig zijn, leren beter te luiste-
ren en informatie van ruis te onderscheiden. 
Tot die conclusie komt Mark Mieras, fysicus 
en wetenschapsjournalist gespecialiseerd 
in hersenonderzoek, na het bestuderen van 
belangrijke internationale publicaties over 
dit onderwerp. Amerikaanse hersenonder-
zoekers waarschuwden in 2010 in Nature 
Reviews dat de trend om zang en muziek op 
te offeren aan andere schoolvakken ‘op de 
lange termijn onze academische prestaties 
kan aantasten’. Zelf muziek maken heeft 
overigens aanzienlijk meer impact dan pas-
sief luisteren naar muziek.

wat scholen aankunnen. Ze zitten vaak krap in 
de tijd. Daarom staat maatwerk voorop.’

Josephine Krikke

Het gezamenlijke Leerorkest van de Amsterdamse basisscholen Samenspel en Wereldwijs.


