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Muziek heeft invloed op mensen; muziek kan mensen ontspannen of vrolijk stemmen, 
maar muziek kan hen ook ophitsen en agressief maken. Muziek kan heel associatief 
werken, kan emoties oproepen en emoties overdragen. En muziek kan uitbeelden en sfeer 
scheppen. 
 
Muziek daagt uit en beweegt. Ontdek welke stijlen er zijn en wat bij jou past. Emotie is 
een belangrijke drijfveer bij muziek maken en beleven, dat gebruik je in de activiteiten voor 
kinderen. Je leert welke ontwikkeling kinderen doormaken en hoe je daarbij kunt 
aansluiten met jouw muziekactiviteiten. 
 
Je maakt een muziekmap. De map voldoet aan de volgende criteria: 

• Er is een verantwoording met kennis van kinderen en muziek, muziekstijlen en 
invloeden en instrumenten geschreven. 

• 100 korte beschrijvingen van een activiteit bij een liedje of muziek. 
 

>Over deze training

Doelstellingen
• Je kunt bij 'Muziek met doelgroepen' ontwikkelingsaspecten van kinderen, emoties en muziek verwerken 

in activiteiten en de begeleiding daarvan (4-6 jaar). 

• Je kunt bij 'Muziek met doelgroepen' ontwikkelingsaspecten van kinderen, emoties en muziek verwerken 
in activiteiten en de begeleiding daarvan (6-9 jaar). 

• Je kunt bij 'Muziek met doelgroepen' ontwikkelingsaspecten van kinderen, emoties en muziek jaar 
verwerken in activiteiten en de begeleiding daarvan (9-12). 

• Je kunt bij 'Muziek met doelgroepen' kennis van muziekinstrumenten verwerken in activiteiten en de 
begeleiding daarvan. 

• Je kunt bij 'Muziek met doelgroepen' een lesbrief opstellen en die afstemmen op de beleving van de 
doelgroep en de gewenste muziekstijl. 

• Je kunt bij 'Muziek met doelgroepen' vakkennis over de invloed van muziekstijlen betrekken in de 
activiteit en de uitvoering. 

• Je kunt bij 'Muziek met doelgroepen' op een eigen niveau met muziek bezig zijn (zoals canons, 
meerstemmig, muziek beluisteren en schilderen op muziek). 

• Je kunt bij 'Muziek met doelgroepen' repertoire voor de doelgroep bedenken en een muziekmap 
aanleggen. 
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Je toekomstige collega  

 

Beoordeling 
Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer 
inzicht hebt verworven in de theorie en praktijk, wordt als volgt beoordeeld: 
1. Jouw actieve deelname tijdens de lessen 
2. Een reflectie van de training volgens de STARR-methode. 

– een persoonlijk verslag 
– het trainingslogboek. 

3. Een demonstratie van een activiteit waaruit je eigen voorkeur voor een muziekstijl en je 
kennis van muziek blijkt (presentatie van 10 minuten). 

Persoonlijk verslag 
Het persoonlijk verslag inleveren voor:  ____________________________________________________________________________   

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je hebt gedaan en geleerd. Het persoonlijk 
verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-methode. 
 

• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of snelhechter waarin je notities bewaart. 
Voor elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden op de vragen. Na elke 
oefening leg je ook de reflecties vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes uit. 

• De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het eind van de training. Je kiest, 
met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke opdrachten en 
oefeningen uit. Deze verwerk je in een STARR. Hieronder staat de opzet van een STARR. 

 

Naam:  Meike Wiersma 

Leeftijd: 34 jaar 

Werkzaam als: Leerkracht groep 1-2 

Medewerkers: 50 (20 leerkrachten, 5 stafmedewerkers, 10 pedagogisch medewerkers van het 
dagverblijf, 5 BSO-medewerkers) 

Soort werkzaamheden: Verantwoordelijk voor het leren van de kinderen in groep 1-2. Sturen van de 
activiteiten en doelstellingen van assistenten en stagiares. Organiseren en 
inrichten van de onderwijsleeromgeving in en rond de klas. 

Belangrijkste tool in zijn 
werk: 

De jaarplanning met doelen en thema's. 

Uitdaging in zijn werk: Binnen een thema de zone van naaste ontwikkeling bij ieder kind aanspreken. 

Grootste moeilijkheid: Ook ouders de aandacht geven die ze nodig hebben. 

Wat er moet veranderen:  Kleuters niet meer alleen toetsen, maar ook observeren en registreren. 
Observatiemethode inzetten, zodat elk ontwikkelingsgebied van een kind in 
beeld is. 

Grootste blunder: De verjaardag van een kind vergeten totdat de ouder met traktaties de klas in 
kwam... 

Waaraan wil je werken: Observatiemethode inzetten, zodat elk ontwikkelingsgebied van een kind in 
beeld is. 

Werkmodel: 
Logboek op 
www.factor-e.nl 
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Situatie en Taak 

• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had. 
 
Actie en Resultaat 

• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat 
hiervan het resultaat was. 

 
Reflectie 

• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde. 

• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld. 

• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken. 

Demonstratie: Eigen kennis van muziek gebruiken in 
activiteiten 
Deze demonstratie doe je op:  _________________________________________________________________________________________  

Je betrekt jouw kennis en niveau van musiceren bij het maken van keuzes voor activiteiten 
(en presenteert dit tijdens de demonstratie; presentatie van 10 minuten). 
 
1. Casus 

Je start in je nieuwe (stage)klas tijdens een thema waarin muziek een grote rol speelt. 
De juf vraagt jou jezelf met een muziekactiviteit te introduceren aan de kinderen. Je 
kiest een activiteit waaruit je eigen voorkeur voor een muziekstijl en je kennis van 
muziek blijkt. Die ervaring en kennis gebruik je om de kinderen een aantrekkelijke en 
leerzame activiteit te bieden. 

 
2. Bijzonderheden 

Je geeft een presentatie van 10 minuten over de activiteit. Je geeft bijvoorbeeld aan 
wat belangrijke punten zijn in de lesbrief, hoe je voorbereiding zou verlopen en 
eventueel te verwachten gedrag of reacties van de kinderen. Laat zien dat je kennis van 
instrumenten en muziekstijlen hebt. 

 
3. Voorbereiding  

Bij het kiezen en uitwerken van de activiteit kun je terugblikken op de oefeningen uit 
de training. Welke activiteiten die je hebt gedaan, of hebt gezien van anderen, vielen in 
de smaak? Waarom? En wat kun je daarvan gebruiken? 

 
4. Uitvoering 

Tijdens de demonstratie presenteer je de volgende onderdelen: 

• Een lesbrief die is afgestemd op de beleving van de doelgroep en een muziekstijl. 

• Kennis van muziekinstrumenten (koppelen aan emoties) verwerken in activiteiten 
en de begeleiding daarvan. 

• Vakkennis over de invloed van muziekstijlen betrekken in de activiteit en de 
presentatie. 

• Op een eigen niveau met muziek bezig zijn (bijvoorbeeld canons, meerstemmig, 
muziek beluisteren en schilderen op muziek). 

 
5. Beoordeling 

De punten waarop je wordt beoordeeld tijdens je demonstratie, kun je achter in dit 
boek vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’. 
 

Werkmodel: 
Studieplanning 
op  
www.factor-e.nl 
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Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze training door en onderstreep de woorden die je niet kent. 

• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 

• Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze training, voeg je toe aan 
de woordenlijst. 

• Na afloop van de training neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 
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Jonge kinderen zijn beweeglijk. Bij het aanbieden van muziekactiviteiten kun je profiteren 
van hun grote drang tot bewegen. Het is belangrijk je bewust te zijn van zo'n 
ontwikkelingsaspect. In dit hoofdstuk ga je op zoek naar ontwikkelingsaspecten die 
belangrijk zijn bij muziekonderwijs. 

 
 

 

 
De leerkracht verwacht van jullie een onderzoeksverslag (2 A4'tjes) over de ontwikkeling in 
relatie tot muziek van kinderen van 4-6, 6-9 en 9-12 jaar. 

• Beschrijf de algemene ontwikkelingspsychologische uitgangspunten voor muziek van 
kinderen in deze leeftijdsgroepen. 

• Geef voorbeelden van muziekspel en activiteiten die bij elke leeftijd passen en geef ook 
aan waarom jullie die vinden passen. 

• Begin met het lezen van theoriebron 1 en 2, maar zoek ook in boeken van de opleiding 
of op internet. 

 

>Kinderen en muziek 

Doelstellingen
• Je kunt ontwikkelingsaspecten van kinderen en muziek 4-6 jaar verwerken in activiteiten en de 

begeleiding daarvan. 

• Je kunt ontwikkelingsaspecten van kinderen en muziek 6-9 jaar verwerken in activiteiten en de 
begeleiding daarvan. 

• Je kunt ontwikkelingsaspecten van kinderen en muziek 9-12 jaar verwerken in activiteiten en de 
begeleiding daarvan. 

1. Opdracht: Ontwikkeling en muziek  

Theoriebron 1: 
Muziekonderwijs 
in het 
basisonderwijs 
 
Theoriebron 2: 
Uitgangspunten 
en inhoud van 
het 
muziekonderwijs 
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Soms blijken kleuters zo door iets geboeid te zijn dat ze er heel lang geconcentreerd mee 
kunnen werken. 
  
In deze oefening ga je een muziekactiviteit voor kinderen van 4-6 jaar aan je groepje 
aanbieden. Het doel is om concentratie te verwerken in de activiteit. 
 
Voorbereiding 
• Zorg voor een kopie van het werkmodel 'Observatieformulier'. 

• Kies een muzikale concentratieoefening of muzikaal spelletje. Deze/dit moet passen bij 
de leeftijd 4-6 jaar. Kies het liefst een liedje of muziekspelletje waarvan je denkt dat de 
anderen dat niet kennen (zo leren jullie allemaal nieuwe liedjes kennen). Denk aan 
luisterspelletjes (zoals stoelendans) en expressie op muziek (bijvoorbeeld tekenen op 
muziek). 

• Kijk naar jouw muziek of liedje. Wat zullen jouw kinderen denken, horen en doen? 
Verzin een opdracht die de kinderen kunnen doen. Zet deze goed op papier, zodat je 
je ideeën voor de instructie, materialen en voorbereiding snel bij de hand hebt. 

• Bespreek met een groepsgenoot hoe je de opdracht gaat aanbieden. 

• Pas jouw voorbereiding aan met de vragen en opmerkingen die je van de ander hebt 
gekregen. 

• Wat heb je nodig om de opdracht te kunnen aanbieden? Neem dat mee. 
 
Uitvoering 
• Vertel kort aan de groep welk spel/welke oefening je hebt gekozen, zodat ze weten 

wat het doel is. 

• Wijs een persoon aan als observator. Deze vult het observatieformulier in. 

• Bied de opdracht aan. 

• Bespreek met de groep hoe het ging. Laat de observator voorlezen wat op het 
formulier staat. Geef zelf ook aan hoe het voor jou voelde. 

 
Controle 
• Hoe was je voorbereiding? 

• Heb je de opdracht aangeboden? 

• Heb je aan vijf andere opdrachten meegedaan? 

• Heb je besproken hoe het ging? 
 
Reflectie 
• Heb je van tevoren goed ingeschat wat de kinderen zouden denken, horen en doen bij 

jouw opdracht? Heb je iets aangepast? Of: wat zou je nu aanpassen? 

• Lees wat is opgeschreven op het observatieformulier. Wat zou jij een volgende keer 
anders doen? 

• Hoe heb je de andere opdrachten ervaren? 

• Zou je een van die opdrachten zelf anders aanbieden? Zo ja, hoe? 
 

 
In oefening 2 heb je vijf muzikale opdrachten gedaan. In deze oefening bedenk je vijf 
luisterspelletjes waarbij kinderen worden uitgedaagd te luisteren naar muziek, ritme, 
elkaar of instrumenten. 
 

2. Oefening: Muziekactiviteiten en concentratie  

Werkmodel: 
Observatie-
formulier op 
www.factor-e.nl 

3. Oefening: Luisterspelletjes uitgewerkt  
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Klank (geluid) heeft vier verschillende klankeigenschappen: 

• sterkte 

• duur 

• hoogte 

• kleur. 
 
Beschrijf ieder vijf luisterspelletjes kort in het onderstaande schema. Kies zelf de 
leeftijdscategorie. Lees hiervoor ook theoriebron 1 en 2. 
 
Voorbereiding 
• Zorg dat je theoriebron 1 en 2 bij de hand hebt. 
 
Uitvoering 
• Beschrijf de vijf luisterspelletjes in het schema. 

• Maak zelf bij elk spelletje 2 passende verwerkingsvormen (bijvoorbeeld zelf tekenen en 
samen tekenen op muziek of bewegen voor een ander of met een ander). 

• Vermeld de leeftijdscategorie in het schema. 
 

 

• Neem samen ieders schema met luisterspelletjes kort door. 

• Stel vragen over de opdrachten van de anderen als iets niet duidelijk genoeg is 
geformuleerd. 

• Vul de uitwerking aan met de vragen of opmerkingen van de ander. 
 

Luisterspelletje kort  Verwerkingsvorm 1 + 
leeftijd 

Verwerkingsvorm 2 + 
leeftijd 

1.   
 
 
 
 

 

2.   
 
 
 
 

 

3.   
 
 
 
 

 

4.   
 
 
 
 

 

5.   
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Controle 
• Heb je bij elk luisterspelletje twee verwerkingsvormen opgeschreven? 

• Heb je de opmerkingen van de ander gebruikt om je opdrachten aan te vullen? 
 
Reflectie 
• Wat vind je van het bedenken van luisterspelletjes? 

• Wat heb je geleerd van jouw eigen uitwerkingen? 

• Wat heb je geleerd van de opmerkingen of vragen van anderen? 
 

 
In oefening 3 heb je vijf muzikale opdrachten uitgewerkt. In deze oefening voer je 1 
luisterspelletje met een verwerkingsvorm uit waarbij kinderen (je groepsgenoten) worden 
uitgedaagd te luisteren naar muziek, ritme, elkaar of instrumenten. 

 
 
Voorbereiding 
• Zorg dat jouw uitwerking van oefening 3 klaar ligt. 

• Zorg voor een kopie van het werkmodel 'Observatieformulier'. 

• Kijk naar jouw spelletje. Wat zullen jouw deelnemers doen en willen leren? 

• Wat heb je nodig om de activiteit te kunnen aanbieden? Neem dat 

• mee. 
 
Uitvoering 
• Bespreek met een groepsgenoot hoe je jouw spelletje gaat aanbieden en welke 

organisatiekenmerken belangrijk zijn. 

• Pas jouw voorbereiding aan met de vragen en opmerkingen die je van de ander hebt 
gekregen. 

• Vertel kort iets over de doelstelling aan de groep, zodat ze weten welke rol ze hebben.  

• Wijs één persoon aan als observator. Deze vult het observatieformulier in. 

• Bied jouw spelletje met de verwerkingsvorm aan. 

• Bespreek met de groep hoe het ging. Laat de observator voorlezen wat op het 
formulier staat. Geef zelf ook aan hoe het voor jou voelde. 

 

4. Oefening: Luisterspelletjes uitvoeren   
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Controle 
• Heb je de voorbereiding goed gedaan? 

• Heb je jouw spelletje aangeboden? 

• Heb je aan vijf andere spelletjes meegedaan? 

• Heb je besproken hoe het ging? 
 
Reflectie 
• Heb je van tevoren goed ingeschat wat de deelnemers zouden doen bij jouw spelletje? 

• Lees wat is opgeschreven op het observatieformulier. Wat zou jij een volgende keer 
anders doen? 

• Hoe heb je de andere spelletjes ervaren? 

• Zou je een van die spelletjes zelf anders aanbieden? Zo ja, hoe? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
In oefening 4 heb je aan vijf muzikale luisterspelletjes meegedaan. 
In deze oefening bedenk je 1 extra verwerkingsvorm voor een andere leeftijdsgroep bij elk 
luisterspelletje van een ander.  
 
Voorbereiding 
• Zorg dat je observatieformulieren van jouw eigen uitvoering bij de hand hebt. 
 
Uitvoering 
• Beschrijf de zes spelletjes die je met de anderen deed in het schema (inclusief je eigen 

spelletje) in kolom A en B. 

• Maak zelf bij elk spelletje 1 nieuwe verwerkingsvorm voor een andere leeftijdscategorie 
in kolom C. 

 

5. Oefening: Luisterspelletjes uitbreiden   
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• Neem samen ieders schema met verwerkingsvormen kort door. 

• Stel vragen over de spelletjes van de anderen als iets niet duidelijk genoeg is 
geformuleerd. 

• Vul de spelletjes aan met de vragen of opmerkingen van de ander. 
 
Controle 
• Heb je bij elk spelletje twee verwerkingsvormen opgeschreven? 

• Heb je de opmerkingen van de ander gebruikt om je spelletjes aan te vullen? 
 
Reflectie 
• Wat vind je van muzikale luisterspelletjes bedenken? 

• Wat heb je geleerd van jouw eigen uitwerkingen? 

• Wat heb je geleerd van de opmerkingen of vragen van anderen? 

A. Luisterspelletje kort 
+ leeftijd  

B. Verwerkingsvorm 
groepsgenoot 

C. Nieuwe verwerkingsvorm 
+ leeftijd 

1.   
 
 
 
 

 

2.   
 
 
 
 

 

3.   
 
 
 
 

 

4.   
 
 
 
 

 

5.   
 
 
 
 

 

6.   
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• Je maakt nu een Muziekmap. Deze map vul je gedurende deze training met alle 
muzikale spelletjes en oefeningen die je zelf (mee)doet of uitgelegd krijgt door een 
ander. Gedurende de rest van het jaar vul je deze map aan met de muziekactiviteiten 
uit je opleiding, uit je stage of op je werkplek. Hiermee kun je tijdens stage en werk 
teruggrijpen op een rijke bron van verantwoorde muziekactiviteiten. 

 

• Voer nu vijf acties uit: 
1. Maak jouw Muziekmap met drie tabs: Notities, Verantwoording en Activiteiten. 
2. Beschrijf de zes muzikale concentratiespelletjes van jouw groepje uit oefening 2 in 

het onderstaande schema en voeg deze toe aan de tab Activiteiten. Denk ook aan 
de evaluaties van toen en pas eventueel jouw beschrijving aan. 

3. Voeg de schema's van oefening 3 en 5 toe aan de tab Activiteiten. 
4. Voeg je onderzoeksverslag (uit opdracht 1) toe aan de tab Verantwoording. 
5. Vraag iemand uit een andere groep om kopieën en een uitleg (!) van hun 

muziekspelletjes uit oefeningen 2, 3 en 5. (Jij geeft zelf ook uitleg aan 1 ander over 
jullie muziekspelletjes.) Voeg die kopieën toe aan jouw eigen schema's in de 
muziekmap. 

 

 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 

6. Opdracht: Muziekmap  

Muzikale concentratiespelletjes 
4-6 jaar 

1.  
 
 
 

2.  
 
 
 

3.  
 
 
 

4.  
 
 
 

5.  
 
 
 

6.  
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Het muziekonderwijs heeft te maken gehad met veel verschillende opvattingen. Er waren 
naast de vele verschillende visies ook verschillende namen: muzische vorming, 
creativiteitsonderwijs, auditieve communicatie, expressievakken. Tegenwoordig hebben we 
het over muziekonderwijs, als een onderdeel van de kunstzinnige vorming. 

 
 

Kennis, vaardigheden, inzicht en attituden 
Muziek is een cultuurgoed. Ze heeft een belangrijke plaats in onze samenleving. Het is de 
taak van de school de leerlingen in aanraking te brengen met muziek door hen kennis, 
inzicht en vaardigheden te laten verwerven. 
 
Kennis 
Hierbij gaat het over de cognitieve kant van het vak: om kennen, het weten, er 'weet van 
hebben'. Denk aan het leren van termen, namen van instrumenten en namen van 
intervallen. 
 
Vaardigheden 
Hierbij gaat het over toegepaste kennis. De begrippen kunnen en handelen zijn belangrijk. 
Bij vaardigheden denk je aan handelen, bijvoorbeeld zingen, ritmisch klappen en luisteren. 
 
Er zijn verschillende vaardigheden: 

• Sociale vaardigheden: samen muziek maken, naar elkaar luisteren, samen met anderen 
oplossingen zoeken. 

• Psychomotorische vaardigheden: bewegen op muziek, het bespelen van instrumenten, 
het gebruiken van je stem. 

• Culturele vaardigheden: als luisteraar deelnemen aan muzikale cultuuractiviteiten. 

• Affectieve vaardigheden: plezier hebben in muziek. 

• Cognitieve vaardigheden: de taal van muziek begrijpen. 
 

>Theoriebron 1: 
Muziekonderwijs in het 
basisonderwijs
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Inzicht 
Als je inzicht hebt, begrijp je verbanden. Inzicht krijg je door kennis en ervaring. Inzicht 
wordt grotendeels verworven via de eigen handeling, via het zelf doen: de eigen 
vaardigheid. Inzicht is daarom geen eenzijdig cognitief begrip, maar het resultaat van 
kennis en vaardigheden. 
 
Samenvattend zeggen we dat muziekonderwijs op de basisschool uiteindelijk moet leiden 
tot het verkrijgen van inzicht in twee grote leergebieden: 
1. Betekenis: hoe werkt muziek op mensen, wat doen mensen met muziek (functie)? 
2. Vorm: hoe zit muziek in elkaar? 
 
Attitude 
Muziekonderwijs gaat niet zonder een juiste houding ten opzichte van die muziek. Ook 
'muzikale beleving' is belangrijk bij attitudevorming. Het gaat om enthousiasme, plezier en 
motivatie. 
 
De volgende twee attituden zien we als essentieel voor het muziekonderwijs: 
1. Muzikaal enthousiasme 

Het enthousiasme en de betrokkenheid waarmee de leerkracht les geeft zijn bepalend 
voor het enthousiasme van de kinderen. Hoe belangrijk alle didactische vaardigheden 
ook mogen zijn, deze krijgen pas echt waarde als de leerkracht van binnenuit 
gemotiveerd is. 

2. Zorgvuldig omgaan met klank/geluid 
Stilte is voor muziek even belangrijk als geluid. In een wereld vol straatlawaai en 
achtergrondmuziek moet muziek(onderwijs) het vooral hebben van stilte, aandacht en 
concentratie. 

 
(Bron: Het handboek Muziek Meester! (Rinze van der Lei, Amsterdam 1995). 
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>Werkmodel: Tijdlijn 
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Naam deelnemer:  

Namen groepsleden:  

  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok/periode:  

Onderwerp:  

 
 

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Actieve 
deelname 

• De student was voldoende aanwezig. 

• De student leverde een positieve bijdrage in 
zijn groepje. 

• De student leverde een actieve bijdrage in de 
les. 

  

Persoonlijk  
verslag 

Persoonlijk verslag 
• Het persoonlijk verslag bevat alle gevraagde 

onderdelen. 

  

Trainingslogboek 
• Het trainingslogboek is goed bijgehouden. 

• Het trainingslogboek is netjes en verzorgd. 

  

STARR 
• Er is van meer opdrachten een reflectie 

volgens de STARR-methode gemaakt. 

• De reflectie volgens de STARR-methode bevat 
de volgende onderdelen: situatie, taak, actie, 
resultaat en reflectie. 

• De reflectie volgens de STARR-methode geeft 
aanleiding tot verbeterpunten. 

  

 

>Beoordeling
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Eindbeoordeling Onvoldoende Voldoende Goed > 

 
 
Datum: ......................................... 
 
 
Paraaf docent:    Paraaf deelnemer:  
 
 
 
………………………………  ……………………………… 

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Demonstratie Presentatie van: 

• Een lesbrief die is afgestemd op de beleving 
van de doelgroep en muziekstijl. 

• Kennis van muziekinstrumenten (koppelen 
aan emoties) verwerken in activiteiten en de 
begeleiding daarvan. 

• Vakkennis over de invloed van muziekstijlen 
betrekken in de activiteit en de presentatie. 

• Op een eigen niveau met muziek bezig zijn 
(bijvoorbeeld canons, meerstemmig, muziek 
beluisteren en schilderen op muziek). 

• De student geeft blijk van voldoende 
theoretische achtergrond.  

  

Mondeling en 
schriftelijk 
taalgebruik 

Mondeling taalgebruik 
   
Schriftelijk taalgebruik 
• De schriftelijke producten zijn in correct 

Nederlands geschreven. 

  

Overig 
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