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‘Muziek gaat om alles,
OM HET HELE LEVEN’
ONDERZOEK NAAR DE DOORLOPENDE LEERLIJN VAN ASLAN MUZIEKCENTRUM
Drie jaar lang deed het Lectoraat Kunst- en Cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten onderzoek naar de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express (MTE) van Aslan Muziekcentrum.
Tijdens de conferentie Muziek Talent Express onderzocht presenteerden de onderzoekers de resultaten.
‘Muziek is het leukste wat ik ooit gedaan heb. Muziek gaat om harmonie, om alles, om het hele leven, uit je
hart spelen,’ aldus een leerling van één van de zestien onderzochte basisscholen over de MTE-muziekles.
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oorlopende leerlĳnen muziek zĳn hot in het
primair onderwĳs van Amsterdam. De gemeente
Amsterdam stimuleert basisscholen momenteel
vanuit het Basispakket Cultuureducatie om hun cultuuronderwĳs
middels doorlopende leerlĳnen in te richten. Eén van de leerlĳnen waar de scholen voor kunnen kiezen, is de Muziek Talent
Express (MTE) van Aslan Muziekcentrum.
In 2010 startte de MTE op zestien basisscholen in AmsterdamWest en Nieuw-West. Aslan Muziekcentrum vroeg twee onderzoekers van het Lectoraat Kunst- en Cultuureducatie, Jos Herfs
en Ellen van Hoek, om dit project van 2010 tot 2013 te volgen.
Ze interviewden onder andere leerlingen, muziekdocenten en
directies en observeerden muzieklessen en presentaties van de
MTE. Het resultaat, de publicatie genaamd Muziekles is anders,
presenteerden zĳ op 16 november 2013 tĳdens de conferentie
Muziek Talent Express onderzocht.
VRAAG VAN DE SCHOOL
Aslan Muziekcentrum ontwikkelde de MTE vanuit de wens om
kinderen al vanaf de kleutertĳd structureel muziekonderwĳs van
hoge kwaliteit te bieden. Het muziekcentrum boog zich in eerste
instantie over bestaande muziekmethodes, vertelt onderzoeker
Ellen van Hoek, maar deze methodes speelden onvoldoende in
op de vraag van de basisscholen. Het educatieteam van Aslan
Muziekcentrum besloot daarop zelf een doorlopende leerlĳn te
ontwikkelen voor groep 1 tot en met 8 van het primair onderwĳs.
Belangrĳke onderdelen van de leerlĳn zĳn het opdoen van
podiumervaring, talentontwikkeling, de combinatie van muziek
en taal en het aanbieden van zowel westers als niet-westers
repertoire. Vakdocenten muziek - allen met een diploma Docent
Muziek op zak - geven de MTE-lessen.
Onderzoeker Jos Herfs vertelt dat daarnaast activerende
muziekeducatie een belangrĳk kenmerk is van de MTE. Herfs:
‘Tĳdens de muzieklessen spelen de leerlingen bĳvoorbeeld veel
samen op darbuka’s. De ritmische ontwikkeling die de kinderen
tĳdens het project doormaakten, is opvallend. Dat zie je nog
niet zo veel in Nederland. Ook bodypercussie speelt een grote
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rol in de MTE. De combinatie van muziek en beweging maakt
de lessen heel actief en zorgt ervoor dat de muziekdocent alle
leerlingen erbĳ betrekt.’
MTE-BUNDELS
De doorlopende leerlĳn is opgebouwd aan de hand van leerdoelen die per leerjaar zĳn geformuleerd. Herfs: ‘Per jaar nemen
de kennis en vaardigheden van de leerlingen toe. In de MTE-lessen van groep 1 tot en met 8 komen alle muzikale leerinhouden
logisch georganiseerd aan bod.’ De vakdocenten kunnen voor
de invulling van de muzieklessen gebruik maken van verschillende MTE-bundels, zoals een liedbundel en een dansbundel. Uit
lesobservaties bleek echter dat de MTE-docenten meer gebruik
maken van actueel (pop)materiaal en materiaal uit bestaande
muziekmethodes.
Maar is er dan wel sprake van een eenduidige doorlopende
leerlĳn? Herfs: ‘De MTE-bundels zĳn bedoeld ter ondersteuning.
Maar uiteindelĳk laat de vakdocent zich bĳ het ontwikkelen van
de muzieklessen leiden door de praktĳk in de klas. Gaandeweg
het onderzoek zagen we wel steeds meer homogeniteit in de
didactiek van de vakdocenten door hun deelname aan bĳscholingsbĳeenkomsten.’ Tĳdens de bĳscholingen die Aslan Muziekcentrum organiseert, leren de docenten vanuit de methodiek
van de MTE lesgeven. ‘De vakdocenten leren bĳvoorbeeld
niet-westerse instrumenten bespelen,’ legt Herfs uit, ‘maar de
scholingen zĳn ook bedoeld om met elkaar materiaal en ervaringen uit te wisselen.’
PRESENTEREN
Vĳf meisjes op een rĳ kĳken verlegen het publiek in. ‘Het koor
The Voice of Aslan heeft nog maar een paar muzieklessen gehad,’ legt hun dirigente uit. ‘Maar ze voelden zich toch al zeker
genoeg om voor jullie te zingen.’ Loepzuiver zingen ze vervolgens een driestemmige canon.
Tĳdens de conferentie spelen, dansen en zingen verschillende
talentvolle leerlingen van Aslan Muziekcentrum. Directeur Levent
Aslan vindt het belangrĳk dat hun leerlingen leren om zich voor
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1 en 2 Muziekles met de MTE. Foto: Saskia van Heugten

Optreden tĳdens Compo Kids. Foto: Saskia van Heugten

een publiek te presenteren. Het stimuleert de artistieke ontwikkeling, maar volgens Aslan Muziekcentrum is het theater ook
bĳ uitstek een plek voor verbroedering en verbinding. Herfs:
‘Tĳdens de MTE treden de leerlingen veelvuldig op. Het muziekonderwĳs krĳgt een plaats in een levende omgeving en krĳgt
daardoor betekenis.’

tenstaander. Er is een korte verbinding tussen de vakdocent die
de muzieklessen geeft en de school. De vakdocenten luisteren
goed naar de vraag van de school en vertalen dit naar muzieklessen, vanuit de visie van het muziekcentrum.’

TAAL EN MUZIEK
Woorden uit het lied La sjon elang staan verspreid op het
schoolbord. Ninya de Wever, methode-ontwikkelaar bĳ Aslan
Muziekcentrum, zingt het lied een keer voor en vraagt dan wie
de woorden op het bord in de goede volgorde kan zetten.
Samen met Suzanne van Norden, taalconsulente bĳ Stichting
Taalvorming, geeft De Wever als onderdeel van de conferentie
de workshop Muziek en Taal.
Volgens Aslan Muziekcentrum is er bĳ de MTE-scholen een
grote behoefte aan het koppelen van taalontwikkeling aan de
muziekles. Mede daarom werken De Wever en Van Norden sinds
2010 samen aan het ontwikkelen van werkvormen binnen de
muziekles waarbĳ de nadruk ligt op taal. Tĳdens de workshop
laten ze de deelnemers verschillende werkvormen ervaren en
geven daarna uitleg. De Wever: ‘Door een woord uit een lied bĳvoorbeeld vaak te herhalen, beklĳft het beter bĳ de leerlingen.
Of door het gebruik van synoniemen tĳdens een gesprek over
het lied vergroot je de woordenschat.’ Van Norden vult aan: ‘Ook
het leren lezen van een partituur vergroot bĳ de leerlingen het
besef van geschreven taal. Een muzikale zin lĳkt in veel opzichten op een geschreven zin.’
GEEN BUITENSTAANDER
De overall conclusie van het driejarige onderzoek naar de MTE
is dat het gaat om een geslaagde leerlĳn, die zowel door de
leerlingen als de schoolleiders met enthousiasme wordt ontvangen. Het onderzoek bevestigt dat muzieklessen gegeven door
een goede MTE-docent leiden tot goede muzikale resultaten
in de klas. Volgens Herfs kon dit project mede slagen door de
persoonlĳke relatie die Aslan Muziekcentrum aangaat met de
basisscholen. ‘Aslan Muziekcentrum is op de scholen geen bui-
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Uit het onderzoek komt ook het belang van de inzet van professionele muziekdocenten naar voren. ‘Volgens alle geïnterviewde
schoolleiders is het niet realistisch om te denken dat groepsleerkrachten kunnen wat een vakdocent kan. Een muziekles
gegeven door de groepsleerkracht is volgens hen muzikaal
te beperkt en inspireert te weinig. Een vakdocent is dus echt
nodig’, zegt Herfs. Omdat Aslan Muziekcentrum er bewust voor
kiest om professionals de hele leerlĳn te laten verzorgen, is de
rol van de groepsleerkracht binnen de MTE nog klein. Tĳdens
de lesobservaties zagen de onderzoekers dat in een derde van
de lessen de groepsleerkracht zelfs een groot gedeelte van de
muziekles afwezig was.
RUIMTE VOOR DIFFERENTIATIE
Maar volgens Herfs is het wel belangrĳk dat de rol van de
groepsleerkracht in de toekomst groter en meer gelĳkwaardiger
zal worden. Door de rol van de groepsleerkracht te vergroten,
zal het muziekonderwĳs minder afhankelĳk worden van de
aanwezigheid van de vakdocent. En de samenwerking zou ook
meer zelfstandige vormen van leren kunnen stimuleren. Herfs:
‘Op het moment dat je als vakdocent samen met de groepsleerkracht de muziekles geeft, is er ook meer ruimte voor differentiatie en werken in groepjes.’ 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

> www.aslanmuziek.nl
> www.ahk.nl/lectoraten/educatie/publicaties/
muziekles-is-anders
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