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DSJ-lid tĳdens haar optreden. Foto’s: Lisa van Bennekom

BUMA Music Academy
EEN VERFRISSEND
MUZIKAAL PROJECT
VOOR HET VO
De Buma Music Academy (BMA) wil
het muziekonderwijs in Nederland
ondersteunen met een gratis
interactief lesprogramma gekoppeld
aan een landelijke school-act
competitie. 150 Scholen voor VO,
waaronder het Spinoza Lyceum in
Amsterdam, doen dit schooljaar
mee. ‘Het is belangrijk om leerlingen
in de leeftijd van 12 tot 17 jaar te
inspireren om zelf muziek te maken,’
zegt Marieke Bragt, coördinator
educatie van de BMA.
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H

et is dinsdagmiddag en klas 3-MAVO van het Spinoza Lyceum in
Amsterdam druppelt het muzieklokaal binnen. Hun muziekdocente Maartje Stuulen schrĳft het programma van de les op het
bord. In groepjes hebben de leerlingen de afgelopen weken
gewerkt aan een eigen nummer en vandaag zullen zĳ hun songs
presenteren. Voor vier meiden is dit extra spannend: als band DSJ doen ze
mee aan de landelĳke school-act competitie van de Buma Music Academy
(BMA). Hun nummer zal vandaag worden opgenomen om kans te maken op
professionele coaching van een Music Master.
MUSIC MASTER
Het Spinoza Lyceum is één van de 150 scholen die dit schooljaar meedoet
aan de BMA, een initiatief van Buma Cultuur. Door zich in te schrĳven krĳgen
de scholen kosteloos toegang tot een online lesprogramma voor hun deelnemende klas en een begeleidingstraject voor een eigen school-act. De BMA
koppelt aan elke school een Music Master, een bekende Nederlandse muzikant zoals Lange Frans of Willie Wartaal. Daarnaast krĳgen alle deelnemende
leerlingen een licentie van Ableton, een software-programma waarmee je
muziek kunt componeren, produceren en remixen. En de klas kan zich inschrĳven voor een gratis jamsessie op school of voor een workshop Ableton.
BEZUINIGINGEN
Buma Cultuur startte in schooljaar 2012-2013 voor het eerst met een piloteditie van de BMA. Door de BMA gratis aan scholen aan te bieden wil Buma
Cultuur het muziekonderwĳs ondersteunen in tĳden van bezuinigingen.
Marieke Bragt houdt zich bezig met de coördinatie en ontwikkeling van het
educatieve onderdeel van de BMA. Zĳ vertelt: ‘Het vak muziek heeft het moeilĳk op het VO. Uren van muziekdocenten worden gehalveerd en muziekscho-
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len vallen om. Buma Cultuur vindt het belangrĳk om leerlingen
juist in de leeftĳd van 12 tot 17 jaar op het gebied van muziek te
inspireren en te stimuleren om zelf muziek te maken.’
Bragt vertelt enthousiast over het lesprogramma: ‘Er zĳn voor
dit schooljaar meer dan 30 muzieklessen ontwikkeld, verdeeld
over zes modules. De lessen zĳn bedoeld voor leerlingen van
klas 2 van het VBMO tot en met klas 5 van het VWO en bestaan
uit motiverende instructie-video’s en inspirerende en interactieve
opdrachten. Zo spelen de leerlingen met de klas een popquiz en
leren ze een eigen songtekst schrĳven.’ Docenten CKV, kunst algemeen en muziek kunnen de lessen van de BMA gebruiken om
hun eigen lessen mee aan te vullen. Bragt: ‘We hebben gemerkt
dat veel CKV-docenten beeldend geschoold zĳn en het daarom
lastig vinden om lessen gericht op muziek te geven. Hen willen
we graag handvatten bieden. Maar we hebben bĳ het bedenken
van de lessen ook rekening gehouden met de exameneisen voor
het vak muziek waardoor het programma ook interessant is voor
muziekdocenten.’
MUSICBOX
‘Als docent CKV, kunst algemeen of muziek kan je zelf het
lesprogramma samenstellen,’ vertelt Bragt. Maar de BMA heeft
ook een aantal routes uitgestippeld waaronder een lessenreeks
voor het vak CKV en een lesroute met als onderwerp dance- of
popmuziek.
Muziekdocent Maartje Stuulen heeft met haar klas 3-MAVO
meegedaan aan de popquiz en heeft lessen uit de modules rond
songwriting uitgevoerd. In de volgende module zal ze met haar
klas opdrachten doen uit de nieuwe online muziekmethode Music Box, ontwikkeld door Edunivo die via de BMA gratis beschikbaar is. Stuulen: ‘Op het Spinoza Lyceum werken we sinds kort
met iPads in de klas. Een online methode zoals Music Box is dus
heel ﬁjn om te kunnen gebruiken.’
DSJ
‘First you were my soulmate but now that is different. I have
feelings for you boy my mind isn’t clear,’ zingt Jaydin. De vier
meiden van de band DSJ mogen nog even repeteren voordat
ze hun zelfgeschreven nummer zullen presenteren aan de klas.
DSJ bestaat uit de twee zangeressen Jaydin en Jewel, drumster
Shanee en pianiste Destiny. Tĳdens de repetitie vertelt Jewel
waarom zĳ door hun muziekdocent zĳn geselecteerd om deel
te nemen aan de school-act competitie van de BMA: ‘Wĳ zĳn
uitgekozen, omdat we goed kunnen samenwerken. Voor de zomervakantie hebben we al samen een rap geschreven. Dat klonk
zo goed dat we aan het einde van het schooljaar ermee mochten
optreden.’ De meiden oefenen nu al een paar maanden voor de
BMA. Drummen, piano spelen en zingen leerden ze op school
en met behulp van ﬁlmpjes op YouTube. ‘Ik zing altĳd mee met
artiesten zoals Bruno Mars en Beyoncé,’ legt Jaydin uit.
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‘De landelĳke school-act competitie is onderdeel van de BMA
om het spannend te maken en het project te laten leven binnen
de school,’ vertelt coördinator Bragt. Alle muzikale acts - van een
DJ tot een orkest of bandje - mogen meedoen. Om door de
Music Masters geselecteerd te kunnen worden voor de landelĳke
ﬁnale sturen alle acts een videoclip en een geluidsopname in.
Bragt: ‘Ons ideaalbeeld is dat de hele klas betrokken is bĳ de
school-act. De leerlingen kunnen bĳvoorbeeld helpen bĳ het maken van een poster of met de styling van de act.’ Docent Stuulen
merkt aan haar leerlingen het positieve effect van meedoen aan
een wedstrĳd. ‘Het werkt heel motiverend dat ze iets kunnen winnen. De leerlingen willen graag kans maken op de professionele
coaching van een bekende muzikant,’ vertelt ze.
FACEBOOK
Wessel van der Wal, ook muziekdocent op het Spinoza Lyceum,
deed in schooljaar 2012-2013 mee aan de pilot van de BMA. Hĳ
vindt het project erg uitdagend en prikkelend voor de leerlingen: ‘De BMA haakt in op de belevingswereld van de leerlingen
en biedt een muzikant van de school een platform. Ik vind het
een heel leuk gegeven dat de school-act zich proﬁleert via Facebook. Dat is tegenwoordig namelĳk ook de dagelĳkse praktĳk
van een popmuzikant.’ Maar verandert de komst van de BMA ook
het niveau van het muziekonderwĳs op school? Volgens Van der
Wal staat het project daarvoor nog teveel los van de school en is
het niveau van de modules op muzikaal gebied nog te laag.
Bragt geeft aan dat het lesmateriaal volop in ontwikkeling is en
ieder jaar wordt geactualiseerd. ‘We maken hierbĳ dankbaar
gebruik van de input en feedback van de docenten en andere
vakmensen die onze lessen gebruiken.’ Ze denkt dat de BMA
op de scholen zeker een verschil kan maken: ‘We merken dat
er op de deelnemende scholen iets gaat leven. Er worden
bandjes en muziekgroepen opgezet die er anders niet waren
geweest.’ De mogelĳkheid voor de leerlingen om contact te
maken met bekende Nederlandse artiesten ziet Bragt ook als
een belangrĳke meerwaarde. ‘De leerlingen mogen backstage
bĳ podia kĳken en praten daar met managers en muzikanten.
Dit zorgt ervoor dat het vak muziek ook gaat leven buiten het
klaslokaal,’ vertelt ze. Verder hoopt Bragt dat het lesmateriaal
de docenten inspireert tot het maken van nieuwe frisse
muzieklessen.
EEN 10!
Na de presentatie van het zelfgeschreven nummer kĳkt de band
DSJ verwachtingsvol de klas in. ‘Ik kreeg er kippenvel van,’ zegt
een medeleerling over hun optreden. De feedback is lovend
en hun presentatie wordt door Stuulen beloond met een 10.
Nu maar hopen dat de Music Master Shary-An net zo onder de
indruk is van DSJ en hen selecteert voor de ﬁnaledag op 1 mei
2014 in de muzyQ te Amsterdam! 
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