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Het belang van muziek(onderwijs)?
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Muziek in het dagelijks leven
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Ons leven is intens muzikaal

Idiocultuur:

- Idiosyncrasie: ‘een eigenschap of het gedrag of 
karakter van een individu, waarmee het zich 
onderscheidt van de rest.’

- Cultuur: ‘gedeelde (en betwiste) manieren van doen 
en van praten.’



Functies van muziek
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Muziek heeft drie functies:
- Het zorgt voor Bevestiging van het ‘zelf’
- Het zorgt voor Verbinding met de wereld
- Het zorgt voor Regulering van 

‘zelf’ en anderen

Op basis van betekenis

Leidend tot waarde



Betekenis van muziek
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Mensen zijn ‘betekenisgevende dieren’

Muziek heeft betekenis voor individuen

Betekenis zit niet ‘in’ de muziek (het is geen specialisme), 
en ook niet ‘in’ het individu (het is niet helemaal subjectief)

Betekenis zit er precies tussen in:
Waar het individu en de muziek elkaar ‘ontmoeten’

‘Affordanties’.



Biografisch leren
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Leren is ‘biografisch’:

Het nieuwe een plek geven
op basis van het bekende

- Gepersonaliseerd leren
- Culturally responsive teaching
- Ontwikkelend onderwijs
- De zone van de naaste ontwikkeling
et cetera



Subjectivering
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Gert Biesta (2010): de functies van 
onderwijs

1. Kwalificatie: kennis, vaardigheden,
begrip om ‘iets te doen’

2. Socialisatie: deel worden van specifieke sociale, 
culturele of politieke ‘ordes’

3. Subjectivering: het proces van subject-worden; 
het tegenovergestelde van socialisatie: autonoom
en onafhankelijk worden



Doelen van muziekonderwijs
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Het kind bijstaan in het ontwikkelen van haar muzikale
idiocultuur:

- Erkennen: “Ik mag er zijn als muzikaal persoon, …”

- Invoelen: “… en de ‘muzikale ander’ mag er ook
zijn;”

- Ontwikkelen: “help mij te worden wie ik wil en kan
zijn.”

NB EEN MUZIEK-INTRINSIEKE DOELSTELLING!



Muziekonderwijs als systeem
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Leren gebeurt overal.
Muziekonderwijs is een systeem om het kind heen 
om muzikale ontwikkeling te bevorderen.



Dominant discours
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1. Muziek is een specialisme

2. Muziek =
(op hoog niveau) uitvoeren

3. Muziek =
Ambacht + Expressie ->
Kunstwerk

‘Jouw muziek - mijn muziek’ 



Muzikaal zelfbeeld
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Hoe muzikaal vindt de (aankomende) 
groepsleerkracht zichzelf?

Welke rol wordt hem toegedicht?

De groepsleerkracht als fundament van het 
systeem?



Wat kan de groepsleerkracht doen?
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Wees je muzikale zelf

Stop muziek in de dag - op jouw manier (wees een
voorbeeld; fouten bestaan niet)

Werk samen en stem af

Ontwikkel je en leer bij

Geniet



Wat kan het schoolmanagement doen?
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Ontwikkel een visie die verder gaat dan ‘muziek is 
goed’ – definieer je ‘toegevoegde waarde’

Maak gebruik van de kracht in het team

Stimuleer persoonlijke ontwikkeling en 
samenwerking in het team

Stimuleer samenwerking met
school-externe partners

Geniet
school



Meer lezen?
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