THEMA: ONDERWIJS EN DE TOEKOMST

Nieuwe media
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MUZIEKONDERWIJS
Leerlingen componeren met behulp van de computer. Foto: Els Dekker

HOE MEDIAVAARDIG ZIJN DE TOEKOMSTIGE MUZIEKDOCENTEN?
Na de smartboards worden ook de tablets steeds populairder in het onderwijs. Voor de muziekles biedt het gebruik
van deze vormen van nieuwe media veel kansen. Maar dan moet je als docent wel eerst je weg weten te vinden in
de verschillende softwareprogramma’s en apps op het gebied van muziek. Opleidingen Docent Muziek in Den Haag
en Utrecht bereiden hun studenten voor op een praktijk vol nieuwe media. AUTEUR: LISA VAN BENNEKOM // HBO
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n 2005 studeerde ik af aan de opleiding Docent Muziek
(ODM) van het Conservatorium van Amsterdam. In die
tĳd speelde ICT in de opleiding nog nauwelĳks een rol.
In mĳn laatste jaar volgde ik op de valreep wel een paar
lessen waarin ik softwareprogramma’s zoals Finale leerde
te gebruiken. Inmiddels zĳn computers en digiborden in het
onderwĳs gemeengoed en kunnen we de tablet en smartphone
bĳna niet meer weg denken uit ons dagelĳkse leven. Maar leren
de huidige ODM-studenten tĳdens hun opleiding nieuwe media
ook in te zetten in hun toekomstige muzieklessen?

CONSERVATORIUM UTRECHT
Christian Boel is coördinator van de opleiding Docent Muziek
van het Utrechts Conservatorium. De ODM-studenten volgen
in het eerste jaar het vak Muzieksoftware. Hĳ vertelt dat in deze
lessen de nadruk ligt op het kunnen omgaan met muzieknotatie
programma’s zoals Sibelius. Daarnaast leren de studenten over
opnametechnieken via programma’s Logic en Garageband. De
onderwĳspraktĳk staat altĳd centraal. Boel: ‘De studenten leren
tĳdens het vak Muzieksoftware hoe ze nieuwe media kunnen
inzetten in hun muzieklessen, met name in het voortgezet onderwĳs. Dus hoe krĳg je leerlingen ermee aan het werk.’
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Volgens Boel biedt het gebruik van digitale media tĳdens de
muziekles veel kansen: ‘Het is toegankelĳk en te gebruiken door
iedereen. De leerlingen die tegen de muziekles opzien, omdat
ze denken dat ze niet muzikaal zĳn, kan je door het gebruik van
nieuwe media over de streep trekken. Het is dan wel de truc
voor onze studenten om deze leerlingen vervolgens te stimuleren om te komen tot werkelĳk muziek maken.’ Want de grens
tussen muziek maken met behulp van nieuwe media en een
muzikaal spelletje spelen op een tablet is volgens Boel vaag.
Hĳ legt uit: ‘Er zĳn apps waarmee je via iPads instrumenten
kunt leren bespelen. Er zitten goede dingen bĳ, maar je kan je
soms afvragen of de leerlingen wel echt muziek maken. Onze
methodiekdocenten wĳzen de studenten er daarom op om altĳd
muzikale doelen na te streven als ze nieuwe media tĳdens hun
stagelessen gebruiken.’
DIGITAAL PRESENTEREN
De ODM in Utrecht leert de studenten om zich digitaal
te presenteren via blogs en websites. Boel: ‘De blogs zĳn
gekoppeld aan het hoofdvak methodiek. De studenten ‘posten’
er gemaakte opdrachten op en kunnen elkaar online feedback
geven. Ook succesvol lesmateriaal wordt door studenten en
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docenten online op websites met elkaar gedeeld.’
Boel vindt het belangrĳk om als muziekdocent steeds up to
date te blĳven met betrekking tot de muziektechnologie. Hĳ ziet
hierin een grote rol voor de leerling weggelegd. ‘Leerlingen
zĳn vaak veel beter op de hoogte’, vertelt Boel. ‘Ik zie het als
een grote kans om hen in te zetten tĳdens de muziekles om
bĳvoorbeeld iets uit te leggen. Maar daarna moet je het jezelf
ook wel eigen maken.’
CONSERVATORIUM DEN HAAG
Aad de Been, coördinator van de afdeling Muziekeducatie van
het Koninklĳk Conservatorium in Den Haag, vindt het belangrĳk
dat zĳn studenten zien wat er te koop is op het gebied van de
digitale media. De Been: ‘Het smartboard en de computer zĳn
een heel gewoon onderdeel van de methodiekles. Dat zĳn
onze studenten ook vanuit het voortgezet onderwĳs gewend.
Onze methodiekdocent is bedreven in het gebruik van digitale
muziekmethodes en laat zĳn studenten daar kennis mee maken.
Daarnaast krĳgen ze les in het gebruik van notatieprogramma’s
zoals Sibelius en volgen de studenten een semester het vak
Muziektechnologie.’
BACH OP EEN TABLET
De Been vertelt dat de opleiding er niet op uit is om altĳd
digitaal te werk te gaan: ‘Het gebruik van nieuwe media
in de muziekles moet zich nog bewĳzen. Het biedt veel
mogelĳkheden en die moet je zeker exploreren. Maar ik vind
het belangrĳk om goed na te denken over hoe je het inzet. In de
muziekles moet het wel om muziek blĳven gaan. Het is niet de
bedoeling dat je de muziek van Bach gaat spelen op een tablet.
De ambachtelĳkheid van samen muziek maken hoort ook bĳ het
muziekonderwĳs.’
Nieuwe media zou je volgens De Been met name moeten
inzetten om dingen mee te doen die niet op een andere
manier kunnen. Zoals het maken van nieuwe klankkleuren met
electronische muziek. Daarnaast ziet hĳ het als een makkelĳk
hulpmiddel. De Been: ‘Je kunt met de computer op een
eenvoudige manier muziek maken, vastleggen en gelĳk met
elkaar delen.’ Maar luiheid ligt volgens hem dan ook op de
loer. ‘Als je handig bent met computers, zou je als leerling
gemakzuchtig kunnen worden. Het gaat dan niet meer over
muziek maken en het gevoel of de energie die de muziek bĳ
je oproept.’
Marco de Bruin geeft in het tweede jaar een semester het
vak Toegepaste muziektechnologie. Naast dat zĳn studenten
leren om software zoals Logic, iMovie en Garageband te
gebruiken, is er in zĳn lessen aandacht voor sociale media
en marketing. De Bruin: ‘De studenten presenteren aan het
einde van het semester een nummer dat ze zelf gearrangeerd,
opgenomen, geﬁlmd en geëdit hebben. Via sociale media
zoals YouTube en Facebook vraag ik ze om content te
generen waarmee je fans kunt ‘hooken’ om zo een fanbase
op te bouwen.’ De focus ligt in zĳn lessen op het vergroten
van de vaardigheden van de studenten zelf. ‘Om ook nog de
vertaalslag te maken naar hun latere lespraktĳk is de tĳd in de
les te kort,’ vertelt De Bruin.
GEWOON SAMEN ZINGEN
Over de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van nieuwe
media is volgens coördinator De Been nog niet veel te zeggen:
‘Het is onvermĳdelĳk dat er weer van alles gaat veranderen.
Daar kan je de studenten nauwelĳks goed op voorbereiden.
Maar je kunt er wel met studenten over praten op het meer
ﬁlosoﬁsche vlak. Wat vind je ervan? En hoe ga je ermee om als
docent? En misschien dat samen ouderwets muziek maken, juist
in een tĳd vol technologische ontwikkelen, een grotere rol zal
gaan spelen. Dat je tegen elkaar zegt: Zullen we gewoon weer
eens samen gaan zingen?’ 
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‘To be a teacher is my greatest work of art.’
naar citaat van Joseph Beuys

Met muren of zonder muren. Dat is vaak de vraag. Discussies
over hoe het schoolgebouw van de toekomst eruit ziet, gaan
al decennialang over muren. Velen herkennen zich niet meer
in de gebouwen die een optelsom zijn van lange gangen en
lokalen. Zo ontstonden studiehuizen, ontmoetingspleinen,
verschuifbare wanden en deed veel glas zijn intrede in
het schoolgebouw. Ik hou niet van muren, ze regisseren
me teveel. Ze zorgen voor een fixatie van de situatie en
ontnemen me flexibiliteit. Toch kies ik vaak uit praktisch
oogpunt voor een lokaal die voor geborgenheid zorgt. De stof
wordt geïsoleerd van de wereld en wordt daardoor lesstof.
Muren zorgen voor focus.
Het is een patstelling waar ik niet uitkom. Een weemoedig
verlangen naar Harry Potters school overheerst. In Zweinstein
kunnen lokalen veranderen van grootte, precies naar de
behoefte die jijzelf hebt. Er is meer flexibiliteit in het gebouw:
trappen veranderen van plek en kamers kunnen zichzelf
verplaatsen. Het lijkt een utopie van J.K. Rowling, maar in
1938 was er al een verplaatsbare kamer: het kantoor van
´ de directeur van een schoenenfabriek. Deze
Tomáš Bata,
fabriek is 77,5 meter hoog en staat in Zlín in Tsjechië. De
werkplek van Tomáš´ Bata was van alle gemakken voorzien,
van wasbak tot airconditioning. Het kantoor van de directeur
was niet bovenin geplaatst, zodat hij almachtig naar over
de omgeving kon kijken. Maar de werkplek was ook niet op
straatniveau. Het kantoor was een lift: met één druk op de
knop ging hij naar boven of naar beneden. Boven de deur
waren twee lichtjes: één positie-indicator en één met Niet
storen. Zo kon hij efficiënt van verdieping naar verdieping
gaan. Met een telefoon aan zijn oor kon hij naar buiten kijken
en zien hoe zijn kantoor langzaam meer afstand nam van het
dagelijkse gepeupel op de grond. Ik las erover en dacht: mijn
ideale klaslokaal bestaat. Je hebt als docent een eigen plek,
waar jij de eigenaar van bent en de (lift)deuren van dicht kan
doen. Toch kun je variëren van niveau waar je met lerenden
naar de wereld kijkt: van micro- tot macroniveau. En dat
terwijl je dromend naar buiten kijkt.
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