THEMA: AANSLUITING VAN OPLEIDING OP PRAKTIJK

MUZIEK
OP DE PABO
‘MIJN STUDENTEN STUITEN IN DE PRAKTIJK OP EEN MUUR VAN WEERSTAND’
Steeds minder vakdocenten muziek zijn werkzaam in het primair onderwijs. Groepsleerkrachten
moeten dus zelf het vak muziek onderwijzen. Maar doen ze dat ook? Uit onderzoek en uit de praktijk
blijkt dat de meeste groepsleerkrachten zichzelf niet capabel genoeg vinden om een goede muziekles
te verzorgen. Christiane Nieuwmeijer, muziekdocent op de PABO, snapt wel waarom. ‘De hoeveelheid
uren muziek in het curriculum van de PABO vind ik shocking.’
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n een conceptstore op de
Overtoom in Amsterdam tref ik
Christiane voor een gesprek over
het muziekonderwĳs op de PABO.
We kennen elkaar niet, maar het
wordt al gauw duidelĳk dat we, beiden
opgeleid als muziekdocent, meerdere
gemeenschappelĳke bekenden hebben.
Wat is de wereld van het muziekonderwĳs
in Nederland toch klein!
Christiane vertelt enthousiast, bevlogen
en met veel armgebaren over haar
werk als muziekdocent op de PABO
van Hogeschool InHolland in Alkmaar.
Ze werkt er al sinds 1992 als docent en
stagebegeleider en is daarnaast onder
andere hoofdvakdocent op de opleiding
Docent Muziek aan het Conservatorium
in Utrecht. Hier zit duidelĳk een
muziekdocent die weet waar ze over
praat. Ik val dus maar gelĳk met de deur
in huis.
Het is algemeen bekend dat er
op de PABO’s in Nederland vooral
veel aandacht is voor de vakken
rekenen en taal. Maar hoeveel uren
blĳven er dan nog over voor het
vak muziek?
‘Op de PABO in Alkmaar hebben de
studenten in totaal twintig klokuren
het vak vaardigheidstraining muziek,
verdeeld over het eerste en tweede jaar.
Shocking hè? In het eerste jaar volgen
ze daarnaast nog wel twaalf klokuren
schoolkoor en komt het vak muziek in
twee interdisciplinaire themaweken aan
bod. Maar ik ken verhalen van PABO’s
waar er in totaal zelfs maar negen
contacturen zĳn. Ik weet dat vanuit het
Netwerk Muziekdocenten PABO dat twee
keer per jaar bĳ elkaar komt. Tĳdens deze
bĳeenkomsten wisselen we informatie
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uit. Gezamenlĳk werkten we ook mee
aan een onderzoek over muziek op
de PABO’s in Nederland. Uiteindelĳk
hebben we diplomatiek besloten om de
resultaten van dat onderzoek maar voor
onszelf te houden. We waren bang dat
directeuren van PABO’s zouden zeggen
‘Oh, kunnen ze daar met zoveel uren voor
muziek toe? Dan schroeven we hier ook
de uren omlaag!’
En speelt muziek een rol tĳdens de
stages van jouw studenten?
‘Het geven van muziek tĳdens de stage
is voor onze studenten niet verplicht.
Ik vroeg vorige week in mĳn les aan

tweedejaars: ‘Zeg eens eerlĳk, wie heeft
er nog nooit muziek gegeven in de
stage?’ En toen gingen er wel een paar
handen omhoog. En dat zĳn tweedejaars
hè, met nog maar één les muziek op de
PABO voor de boeg! Of als ik studenten
vraag een muziekles in de stage te
geven, zeggen ze: ‘Ik denk niet dat mĳn
mentor het goed vindt, want daar worden
de kinderen altĳd zo druk van...’ Vaak
hebben ze op hun stageschool ook geen
instrumenten tot hun beschikking.
Ik weet uit de praktĳk dat de mentoren
zelf, de groepsleerkrachten waarbĳ
de studenten stage lopen, haast geen
muziek geven. Sommige studenten
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geven aan nog nooit een muziekles
gezien te hebben. En als er muziek wordt
gegeven, dan is dat bĳ de kleuters.
Ook uit onderzoek, bĳvoorbeeld het
IVA beleidsonderzoek Muziek in ieder
kind, blĳkt dat. Dus de studenten krĳgen
tĳdens hun opleiding van de mentoren
al de boodschap dat muziekonderwĳs
lastig is of herrie geeft. Tja, daar kan ik
als muziekdocent op de PABO nauwelĳks
tegenop boksen. Soms denk ik weleens
dat ik beter af zou zĳn achter de kassa bĳ
de HEMA.’ (lacht)
Wat kunnen de studenten nadat ze
jouw vak vaardigheidstraining muziek
hebben gevolgd?
‘Voor het vak muziek in het PO is een
kennisbasis ontwikkeld, waarin alle
kennis staat waarover een beginnende
leerkracht zou moeten beschikken. Ik
heb helaas niet genoeg contacturen om
de kennisbasis voor muziek te halen.
En daarbĳ moet je voor het geven van
muziek niet alleen dingen kennen, maar
ook kunnen. In de twintig klokuren
die ik heb, geef ik ze zo veel mogelĳk
handvatten, maar uiteindelĳk leer je
het geven van muziek natuurlĳk in de
praktĳk.’
Christiane legt uit hoe haar lessen
over het eerste en tweede jaar van de
PABO zĳn verdeeld. In het eerste jaar
maken de studenten kennis met het vak
muziek. De muzikale domeinen en het
Klank-Vorm-Betekenis-model komen
aan bod. In de eerste twee periodes
van het eerste jaar lopen ze stage in de
bovenbouw. Christiane speelt hierop in
door werkvormen aan te bieden op het
gebied van zingen en muziek maken die
ze met hun stageklassen zouden kunnen
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uitvoeren. In de laatste twee periodes van
het eerste jaar lopen de studenten stage
in de onderbouw. Bĳ het vak muziek leren
ze dan over zingen, spelen, noteren en
bewegen met jonge kinderen.
In het tweede jaar staan in de eerste
twee periodes luisteren, bewegen en de
vocale ontwikkeling van het kind centraal.
Enthousiast vertelt Christiane over een
ﬁlmpje dat ze haar studenten altĳd laat
zien. Een meisje is van haar tweede tot
negende levensjaar op verschillende
momenten zingend geﬁlmd. Gedurende
de jaren wordt het vocale bereik van het
meisje steeds groter en wordt ze zich
bewuster van haar omgeving. Een mooi
voorbeeld om de studenten te leren dat
de vocale ontwikkeling consequenties
heeft voor het liedrepertoire. De laatste
twee periodes van het tweede jaar op de
PABO staan in het teken van het maken
van een eigen ritmische liedbegeleiding,
canon zingen en lied leiden.
Hoewel je weinig contacturen hebt
met de studenten, klinkt het als een
mooi programma. Toch triest dat er in
de praktĳk zo weinig mee gebeurd.
‘De kern van het probleem zit bĳ de
maatschappelĳk relevantie van het vak
muziek in onze samenleving. Niemand
voelt de importantie en relevantie.
Ik denk dat het vak op de PABO pas
prioriteit gaat krĳgen als directies van
basisscholen kwaliteit zouden eisen. Want
pas als je kwaliteit vraagt op het eind,
werkt dat door tot aan het begin. Al zou ik
twee keer zoveel uren krĳgen om muziek
te geven of bakken met huiswerk geven,
het zou niks veranderen. Want uiteindelĳk
stuiten de studenten op de school waar
ze gaan werken toch weer op een muur
van weerstand.’

Wat zou de huidige situatie op de
scholen kunnen verbeteren?
‘De enige oplossing is scholen afrekenen
op de kwaliteit van hun muziekonderwĳs.
De Inspectie van het Onderwĳs
publiceerde in 2013 het rapport ‘Over
de volle breedte’, waaruit blĳkt dat er
op dit moment te weinig bekend is over
de kwaliteit van vakken zoals muziek
in het PO. De Inspectie steekt hiermee
een ‘vingertop’ in eigen boezem. Het
voornemen is om de kunstvakken beter
te gaan inspecteren.’

“STUDENTEN
KRIJGEN TIJDENS
HUN OPLEIDING VAN
DE MENTOREN AL
DE BOODSCHAP DAT
MUZIEKONDERWIJS
LASTIG IS OF
HERRIE GEEFT”
Ondanks het sombere beeld
dat Christiane schetst van het
muziekonderwĳs op de PABO en in het
PO, benadrukt ze tĳdens het gesprek
meerdere malen dat haar werk toch heel
leuk is. ‘Natuurlĳk zĳn er ook momenten
dat het wél lukt. Dat een student
enthousiast terugkomt uit een stageles,
omdat een muzikale werkvorm zo goed
werkte. Want als ze het proberen, kan
het eigenlĳk niet mislukken. En als de
studenten eenmaal over de streep zĳn,
dan heb ik ze!’ 
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