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Muziek

- Is voor iedereen belangrijk

- Is dat voor iedereen op een andere manier
- Instrument bespelen

- De esthetische luisterervaring

- Creativiteit

- Heel veel weten

- Dansen

- Spelen

- Praten over

- Concerten organiseren

- Lp-hoezen verzamelen

- …

- Heeft drie functies: bevestigen verbinden en regelen



De drie functies van muziek



Muziekonderwijs…

…  helpt leerlingen (idealiter) hun eigen muzikale 
pad te vinden en andermans muzikaliteit te 
respecteren en waarderen.

… vindt plaats in een systeem; het gebeurt niet 
alleen in en door de school.



Muziekeducatie als systeem
(vb. basisschool)

Groepsleerkracht

Muziekspecialist 
binnen het team

Leerorkest
in school

Vakleerkracht
muziek

Shantykoor
in school

Muziekschool 
in school

Meer Muziek in de Klas 
geeft subsidie

Naar de 
fanfare!

Naar de 
studio!

Het conservatorium 
helpt

Ouders 
in school

ICC’er

Naar de 
muziekschool!

Naar het 
orkest!

Het expertisecentrum 
kunsteducatie helpt

Fanfare
in school Naar het

poppodium!

LKCA

Poppodium 
in school

Symfonieorkest 
in school

De muziekschool 
helpt

BUMA
in school

VLS/Gehrels

OCW



De poppodia:

- zijn onderdeel van de wereld waarin de 
leerlingen hun muzikale pad moeten vinden

- zijn onderdeel van het systeem waarin 
muziekonderwijs plaatsvindt



Doen

- opstellen als onderdeel van het systeem 
(“organisatorisch burgerschap”)

- je eigen core business onderscheiden en daarnaar 
handelen (live muziek; popcultuur; toegang tot de 
sterren; werken in een poppodium; …)

- vraaggerichte  - of liever: wederkerige - houding



Niet doen:

- je afzetten tegen andere onderdelen van het systeem –
werk liever samen

- doen alsof je dé oplossing bent omdat je dé 
jongerencultuur bent – dat is namelijk niet zo (popmuziek 
is volwassen; en: elke jongere is uniek)

- dingen doen buiten je core business – verleid liever 
anderen om dat te doen
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