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Samenvatting 
De leerkrachten van de groepen vijf en zes van Kindcentrum de Kloostertuin te Assen willen 
graag muziek en dan specifiek muziek vanuit de methode Eigen-wijs Digitaal integreren met 
wereldoriëntatie. Ze hebben te weinig tijd om muziek te geven. Door het te integreren willen ze 
dit probleem oplossen. De leerkrachten hebben als doel om een werkwijze te ontwikkelen die 
helpt bij de integratie tussen muziek en wereldoriëntatie. De hoofdvraag van dit onderzoek 
luidt: hoe kan muziek worden geïntegreerd met wereldoriëntatie in de Rozemarijnhoek 
(groepen vijf en zes) bij Kindcentrum de Kloostertuin op de Jenaplanafdeling te Assen? 

Dit onderzoek bestaat uit een vooronderzoek en een ontwerponderzoek. Er is een werkwijze 
ontwikkeld die helpt bij de integratie tussen muziek en wereldoriëntatie. De eerste deelvraag 
luidt: wat is het belang van muziekonderwijs? Er is gekeken naar het belang van 
muziekonderwijs. Er zijn onderzoeken bekeken over muziekonderwijs en er is theorie 
geschreven over wat muziek met het brein doet. De vraag is beantwoord vanuit de theorie. De 
tweede vraag luidt: wat zijn Eigen-wijs Digitaal, het KVB-model en de domeinen van muziek? 
Hier is gekeken naar de methode Eigen-wijs Digitaal en het KVB-model. Wat houdt beide in en 
maakt Eigen-wijs Digitaal gebruik van het KVB-model. De derde deelvraag is ook beantwoord 
vanuit de theorie en luidt: wat houdt wereldoriëntatie in binnen het Jenaplanonderwijs? Er is 
gekeken hoe er wereldoriëntatie wordt gegeven binnen het Jenaplanonderwijs. De theorie geeft 
weer dat wereldoriëntatie het hart is van het Jenaplanonderwijs en dat het veel meer omvat dan 
alleen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. De vierde deelvraag wordt vanuit de 
praktijk beantwoord en luidt: hoe integreert basisschool de Wonderfluit in Gent muziek met 
wereldoriëntatie? De Wonderfluit in Gent integreert al jaren muziek met andere vakken. Het 
betrekken van de school door middel van een vragenlijst bij dit onderzoek heeft voor inspiratie 
en het vormen van ideeën gezorgd voor het onderwijs op Kindcentrum de Kloostertuin. De vijfde 
deelvraag luidt: hoe worden Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie op dit moment aangeboden 
bij Kindcentrum de Kloostertuin op de Jenaplanafdeling? Er is gekeken naar het aanbod van de 
school, zodat er een beginsituatie kon worden vastgesteld over  de integratie van de vakken op 
Kindcentrum de Kloostertuin. Door middel van observaties en een vragenlijst is deze deelvraag 
beantwoord. Het laat zien dat muziek wordt gegeven wanneer dat kan, maar wel te weinig. Voor 
wereldoriëntatie is veel ruimte en het wordt ook veel gegeven. De zesde deelvraag luidt: hoe 
wordt op dit moment muziek geïntegreerd met wereldoriëntatie? Net zoals deelvraag vijf is deze 
deelvraag beantwoord aan de hand van observaties en een vragenlijst. De observaties laten zien 
dat er geen integratie plaats vindt. De vragenlijst geeft weer dat muziek wordt gekoppeld aan 
wereldoriëntatie waar het mogelijk is, maar wel te weinig. De zevende deelvraag luidt: werkt de 
ontwikkelde werkwijze bij de integratie van wereldoriëntatie en Eigen-wijs Digitaal? De zevende 
deelvraag is beantwoord aan de hand van de ontwikkelde werkwijze, namelijk een stappenplan. 
Er is aangegeven dat het stappenplan een positief effect heeft op de integratie tussen muziek en 
wereldoriëntatie. 

De conclusie van dit onderzoek is dat het gebruik maken van het stappenplan zorgt voor een 
duidelijke, handige en snelle manier van integratie tussen muziek en wereldoriëntatie, maar 
voor leerkrachten die het moeilijk vinden om met Eigen-wijs Digitaal te werken, is het handiger 
als het stappenplan ook verder ingaat op de inhoud van de methode. 

Op basis van dit onderzoek kan worden aanbevolen om het stappenplan actief te gaan gebruiken 
om muziek te gaan integreren met wereldoriëntatie en op deze manier niet meer een tekort aan 
tijd hebben om muziek te geven. 
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Inleiding  

Aanleiding 
De kaft van het boek Muziek maakt slim geeft weer:  “Wetenschappelijk onderzoek op Berlijnse 
basisscholen toont aan: muziekonderwijs stimuleert de intelligentie en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen” (Bastian, 2003). Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat 
muziekonderwijs de intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert van de 
kinderen, zoals te lezen is in het bovenstaande citaat. Ik heb in de praktijk gemerkt dat er heel 
weinig muziek wordt gegeven. Maar waarom wordt er zo weinig muziekonderwijs gegeven als 
het zo’n goed effect heeft? Vaak zijn de redenen die ik hoor: er is geen tijd, we hebben de 
middelen er niet voor of we zijn niet bekwaam genoeg. Deze redenen kwamen ook naar voren in 
een artikel van Trouw. “Hoe goed muziek ook mag zijn: tijd, geld en kennis ontbreken op veel 
basisscholen” (Besselink, 2011, p.3). Uiteindelijk kwamen deze redenen ook naar voren bij 
Kindcentrum de Kloostertuin en het onderzoek is dan ook gedaan in de Rozemarijnhoek 
(groepen vijf en zes) op de Jenaplanafdeling. Vanuit de school kwam geen onderzoeksvraag dus 
heb ik zelf het onderwerp gekozen en ik heb in overleg de onderzoeksvraag opgesteld. 

Context 
De onderzoeksvraag is vanuit mijzelf gekomen, maar verschillende ontwikkelingen laten zien 
dat de vraag zeker relevant is. De Rijksoverheid (n.d.) wil bijvoorbeeld dat elke basisschool in 
2020 structureel muziekonderwijs geeft. Ze geeft aan dat muziek goed is voor de ontwikkeling 
en de motoriek. De Rijksoverheid stelt van 2017-2020 vijf miljoen euro beschikbaar voor pabo’s 
om het muziekonderwijs op de pabo’s te verbeteren, zodat toekomstige leerkrachten beter 
muziekonderwijs krijgen en hierdoor beter muziekles kunnen geven op de basisscholen.  
Daarnaast heeft de overheid ook 25 miljoen euro ter beschikking gesteld voor basisscholen om 
het muziekonderwijs te verbeteren. De landelijke campagne Meer muziek in de klas zet zich in 
voor meer muziekles op de basisschool en in de vrije tijd.  

Trouw heeft een artikel gewijd aan het project Meer muziek in de klas. Een ambassadeur van 
deze campagne is theaterproducent Joop van den Ende. Van Meteren (2016) geeft aan dat ook 
van den Ende vindt dat op alle basisscholen structureel muziekonderwijs weer moet 
reïntegreren. “Muziek verrijkt je leven, brengt saamhorigheid en maakt je bewust van mooie 
dingen. Het blijkt bovendien wat met je hersenen te doen, zodat je beter kunt leren” (Meteren 
van, 2016, p.1-2).  

“Slecht zeven procent van de basisscholen biedt het vak in alle klassen aan. ‘Ze hebben het in 
hun DNA’. De overige 93 procent doet wel iets. Het hangt van de leerkracht af, maar het is niet 
structureel” (Van Meteren, 2016, p.2). Van Meteren (2016) geeft aan dat Rinda van Besten, 
ambassadeur en voorzitter van de PO-raad, verschillende oorzaken ziet bij het summiere 
muziekonderwijs. De overheid is namelijk voortdurend aan het veranderen in wat ze vraagt van 
scholen. Ook het gebrek aan geld en de werkdruk op scholen, zorgt voor een vermindering van 
goed muziekonderwijs. Tot slot voelt ook maar elf procent van de leerkrachten zich bekwaam 
om muziekles te geven. ‘Er hangt een soort verlegenheid om het vak’ zegt van Besten.  

“Dat muziek in de klas veel kan opleveren, is volgens van Besten te zien in het 
buitenland. In landen waar muziekonderwijs ‘stevig verankerd is’ heeft dat positieve 
effect op andere vaardigheden, zoals goed kunnen samenwerken in groepen en 
concentratievermogen. Behalve het plezier in muziek geef je kinderen heel veel extra’s 
mee” (Van Meteren, 2016, p.3). 

“Aandacht voor muziek is er volgens de scholen wel, maar onduidelijk is hoe de docent dat 
uurtje opvult” (Besselink, 2011, p.2). Hans Bijlo van Kunstfactor laat weten dat dit nog helemaal 
niets weergeeft over de kwaliteit van de muzieklessen en dus het muziekonderwijs. “Hoewel de 
cijfers weinig zeggen over de manier waarop scholen aandacht besteden aan muziek, durft Bijlo 
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wel hardop te zeggen dat het niet goed gaat met het cultuuronderwijs op basisscholen” 
(Besselink, 2011, p.2). Het muziekonderwijs is dus niet wat het zou moeten zijn.  
Ook op Kindcentrum de Kloostertuin was het muziekonderwijs niet goed genoeg en kon het dus 
verbeterd worden. HS (leerkracht van de Rozemarijnhoek) en ik hebben veel overleg gehad over 
het onderzoek. Het eerste onderwerp waar wij op kwamen was het effect van muziekonderwijs. 
Omdat dit een heel breed begrip was, hebben we het gespecificeerd door te kijken waarom er bij 
Kindcentrum de Kloostertuin zo weinig tijd aan muziekonderwijs besteed werd. Uiteindelijk 
kwamen het tekort aan tijd en de bekwaamheid van leerkrachten als twee redenen naar voren. 
Er is voor gekozen om het onderwerp ‘tijd’ te onderzoeken, omdat dit de prioriteit had bij de 
leerkrachten van de groepen vijf en zes. De onderbouwing van HS was: “Er is weinig tijd in de les 
voor muziek. Vooral doordat we nu een continurooster hebben en elke dag een kwartier van 
wereldoriëntatie nu wordt besteed voor het eten”. Leerkrachten op de Kloostertuin hebben dus 
te weinig tijd om muziek te kunnen geven. 

Afkortingen 
Tijdens dit onderzoek wordt de afkorting EWD gebruikt. De afkorting EWD staat voor de 
methode Eigen-wijs Digitaal. Daarnaast wordt de afkorting W.O. gebruikt. De afkorting W.O. staat 
voor het vak wereldoriëntatie. Ook wordt de afkorting KVB-model gebruikt. De afkorting KVB-
model staat voor het Klank-Vorm-Betekenis model. 
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1. Probleemanalyse  
 “Het is niet voor niets dat de Rijksoverheid, in het kader van het huidige beleid 
Cultuureducatie met Kwaliteit, het muziekonderwijs sinds 2014 een extra impuls heeft 
gegeven. De aanleiding zijn Kamervragen die zorg uitten over de kwaliteit van het 
muziekonderwijs. In datzelfde jaar kwam er een rapport uit van Sardes en Oberon 
waaruit blijkt dat de kwaliteit van het muziekonderwijs niet optimaal is. Het 
muziekonderwijs in het primair onderwijs kent een aantal issues die in de loop der jaren 
niet opgelost lijken te zijn. Het geeft aan dat het muziekonderwijs niet goed bevonden 
wordt en er zijn maatregelen nodig om de kwaliteit te verbeteren” (Oosterhof, 2015, 
p.5). 

Ook op Kindcentrum de Kloostertuin was de kwaliteit van muziekonderwijs niet optimaal. De 
leerkrachten van de groepen vijf en zes hadden aan mij verteld dat er te weinig tijd werd 
besteed aan muziekonderwijs. “Gemiddeld besteden scholen in de groepen drie t/m acht 
anderhalf uur per week aan Kunstzinnige oriëntatie” (inspectie van het onderwijs, n.d., p.1). 
Kindcentrum de Kloostertuin heeft het streven om gemiddeld een half uur per week 
muziekonderwijs te geven, maar de leerkrachten vinden het lastig om consequent dat half uur 
muziekonderwijs ook daadwerkelijk te geven.   

“Basisscholen zijn wettelijk verplicht kinderen het nodige bij te brengen op het gebied van kunst 
en cultuur. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Taal en rekenen staan veel hoger 
op het prioriteitenlijstje, kunstvakken schieten erbij in” (Obbink, 2012, p.1). Doordat er 
tegenwoordig heel veel onderwijstijd wordt gebruikt voor rekenen en taal, is er nog weinig tijd 
over voor kunstvakken, waaronder muziek. De kunstvakken worden door tijdgebrek en de 
prioriteit van rekenen en taal  niet tot nauwelijks gegeven, terwijl er door verschillende 
wetenschappelijke onderzoeken is bewezen dat muziek juist heel goed is voor je brein en je 
ontwikkeling. Door een manier te hebben gevonden om wel muziek te geven binnen de tijd die 
de leerkrachten hebben en om de prioriteiten heen, kan muziekonderwijs weer aangeboden 
worden aan kinderen op Kindcentrum de Kloostertuin.  

Binnen het Jenaplanonderwijs is wereldoriëntatie erg belangrijk. “Wereldoriëntatie is het hart 
van het onderwijs. Kenmerkend is het ervaren, ontdekken en onderzoeken, met veel aandacht 
voor de grote en kleine actualiteit” (Velthausz & Winters, 2014, p.33). “Het gaat erom te leren 
léven in relaties - met de natuur, de samenleving, de cultuur, jezelf en met het geheim van de 
dingen, religieus en niet-religieus beleefd en geduid” (NJPV, n.d., p.1). Muziek is dus ook een 
onderdeel van wereldoriëntatie, omdat je dat kan plaatsen onder cultuur. Kindcentrum de 
Kloostertuin maakt veel tijd vrij voor wereldoriëntatie en wil graag het muziekonderwijs gaan 
combineren met wereldoriëntatie. 

Tijdens gesprekken met HS is naar voren gekomen dat de school de methode Eigen-wijs Digitaal 
had aangeschaft om muziekonderwijs te geven. De leerkrachten gebruikten het alleen, voor hun 
gevoel, niet genoeg. Leerkrachten wilden graag muziek integreren met wereldoriëntatie, maar ze 
wilden ook Eigen-wijs Digitaal weer meer gaan gebruiken dan dat ze deden. Er werd dus naar 
oplossingen gezocht die deze twee factoren met elkaar konden verbinden. Door hierover een 
praktijkonderzoek te hebben gedaan, is het probleem deels verholpen. 

Het probleem speelde zich vooral af binnen de groepen op de Kloostertuin. Schoolbreed werd er 
wel gebruik gemaakt van muziekonderwijs bij bijvoorbeeld vieringen. Het zingen en dansen 
kwam dan vooral naar voren, maar binnen de eigen groepen werd er niet genoeg aandacht 
besteed aan alle domeinen (zingen, luisteren, maken, lezen en noteren en bewegen) van muziek. 

De betrokkenen bij dit probleem zijn de mensen die werken op de basisschool van Kindcentrum 
de Kloostertuin en de kinderen die er naar school gaan. De leerkrachten en de kinderen stonden 
het dichtst bij het probleem. Leerkrachten hadden namelijk ervaren dat er te weinig tijd was om 
muziek te geven en kinderen kregen hierdoor niet het muziekonderwijs dat ze zouden moeten 



9 
 

krijgen. Daarnaast was ook basisschool de Wonderfluit in Gent betrokken bij dit onderzoek. De 
Wonderfluit is een school die muziek met alle vakken integreert. De school kon dus helpen als 
het gaat om ideeën bedenken en het opdoen van inspiratie tijdens dit onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

2. Theoretisch kader  
Door middel van het theoretisch kader kunnen de volgende deelvragen worden  beantwoord: 

 Wat is het belang van muziek? Voordat er een onderzoek gedaan werd naar 
muziekonderwijs, moest er bekeken worden waarom muziekonderwijs zo belangrijk is 
en wat de nuances waren bij muziekonderwijs. 

 Wat zijn Eigen-wijs Digitaal, het KVB-model en de domeinen van muziek? Er moest 
gekeken worden of de methode die de Rozemarijnhoek wilde gaan gebruiken aansluit bij 
de domeinen van muziek. 

 Wat houdt wereldoriëntatie in binnen het Jenaplanonderwijs? Er moest worden gekeken 
hoe wereldoriëntatie werd aangeboden op een Jenaplanschool, zodat het onderzoek daar 
op afgestemd kon worden en dus ook de werkwijze die ontworpen is. 

2.1 Het belang van muziek 

2.1.1 Muziek en het brein 
Nederlands hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder geeft in een lezing van Universiteit 
Nederland (2013) weer dat muziek goed is voor de hersenen. Veel mensen bespelen een 
muziekinstrument. Dat is ideaal als het gaat om de verrijking van de hersenen, want het zorgt 
voor een motorische input (het spelen), voor een 
visuele input (je kijkt naar de muzieknoten) en een 
auditieve input (je luistert naar wat je speelt). 
Scherder vertelt dat studies hebben bewezen dat als 
kinderen een muziekinstrument bespelen de corpus 
collosum (hersenbalk: verbinding van de 
hersenhelften) (zie figuur 1)  in volume toeneemt. De 
hersenhelften gaan hierdoor in de ontwikkeling veel 
beter met elkaar communiceren. Dit is belangrijk, 
omdat de verschillende functies van de hersenen dan 
veel meer met elkaar gaan samenwerken, ‘elkaar 
helpen’. Scherder legt uit dat bij kinderen die vroeg 
beginnen met muziek de sociale cognitie 
(empathie) toeneemt, want de baansystemen (zie 
figuur 1) die van voor naar achteren lopen in de hersenen (die zorgen voor die sociale cognitie) 
nemen toe in volume. Scherder vertelt ook dat muziekonderwijs steeds slechter wordt. “Het is 
een verarming dat we steeds minder muziekonderwijs geven. We denken dat we daarmee dat 
jonge opgroeiende brein een plezier doen. Het antwoord is nee, want muziek is een geweldige 
verrijking voor het brein (Universiteit Nederland, 2013)”. 

Anita Collins (2014) geeft in een animatiefilmpje weer wat voor invloed muziek heeft op de 
hersenen. In het volgende citaat staat het filmpje in het kort weergegeven. 

“In de afgelopen jaren hebben neurowetenschappers veel nieuwe kennis vergaard in het 
begrijpen in hoe onze hersenen werken door ze te bestuderen terwijl ze aan het werk 
zijn. Het blijkt dat het luisteren naar muziek tot interessante hersenactiviteiten leidt, 
maar dat het spelen van muziek vergelijkbaar is met een complete ‘work-out’ voor het 
brein. Het verschil tussen muziek luisteren en muziek spelen is dat muziek spelen fijne 
motoriek vereist die wordt aangestuurd door beide hersenhelften (Collins, 2014)”. 
 
 
 
 
 

  

Figuur 1 Muziek en de hersenen 
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2.1.2  Onderzoeken met betrekking tot muziekonderwijs 
Er zijn veel onderzoeken gedaan die gaan over het belang van muziekonderwijs op scholen. 
Professor Hans Günther Bastian heeft bijvoorbeeld in Duitsland een zes jaar durend onderzoek 
gedaan, waarin het belang van muziekonderwijs werd onderzocht. De resultaten van dat 
onderzoek zijn vrijwel allemaal positief als het gaat om het belang van het muziekonderwijs. 
Echter zijn er ook onderzoeken die meer zien dan alleen positieve resultaten. In het boek Muziek 
leren (Herfs, Lei van der, Riksen,  en Rutten, 2005)  zijn onder andere onderzoeken in het kort 
beschreven waarbij er meer dan alleen positief resultaat was. Een voorbeeld is het onderzoek 
van Haanstra en van Oijen in 1985, waaruit is gebleken dat ze maar beperkt antwoord kunnen 
geven op het effect van muzikale opvoeding. Een onderzoek van Winner et al. in 2000 toont aan 
dat de effecten van muziekonderwijs op korte termijn werken, terwijl er juist gezocht wordt 
naar een blijvend effect. Deze onderzoeken kunnen dus nog niet precies weergeven wat nu het 
daadwerkelijke belang is van muziekonderwijs. In de volgende paragrafen worden de 
onderzoeken beschreven en vergeleken om de nuanceringen overzichtelijk te zien. 

2.1.2.1 Intelligentie 
In het onderzoek van Bastian (2003) werden twee groepen met elkaar vergeleken. De eerste 
groep kreeg intensief muziekles. Ze kregen twee uur in de week muziek en leerden allemaal een 
muziekinstrument te bespelen (de modelgroep). De tweede groep kreeg maar één uur of 
helemaal geen muziekles op school (controlegroep). De resultaten uit het onderzoek 
intelligentieontwikkeling geven het volgende aan: in de eerste jaren ontwikkelen kinderen zich 
op dezelfde manier. Na vijf jaar school en vier jaar intensief muziekles is het IQ opvallend hoger 
bij de modelgroep dan bij de controlegroep. Echter zeggen Herfs, Lei van der, Riksen,  en Rutten 
(2005) dat bij het onderzoek van Haanstra en van Oijen (1985) de resultaten van de invloed van 
muziek op de cognitieve ontwikkeling summier waren. Er was niet een duidelijke bevinding over 
de invloed van muziek op de cognitieve ontwikkeling. 

2.1.2.2 sociale ontwikkeling en persoonlijk ontwikkeling  
Naast een verschil in intelligentieontwikkeling, toonde het onderzoek van Bastian (2003) ook 
een significant verschil met betrekking tot de sociale ontwikkeling aan. Het onderzoek van 
Bastian (2003) laat zien dat de modelgroep (die wel intensief muziek kreeg) minder anderen uit 
de groep werpt/afwijst dan de controlegroep. “Anders gezegd: het deel van de kinderen dat 
niemand verwerpt is over de hele basisschooltijd gemeten in de klassen met muziekles in alle 
klassen bijna twee maal zo hoog als in de klassen zonder extra aandacht voor muziek (Bastian, 
2003, p.40)” Dus op sociaal-emotioneel vlak heeft muziekonderwijs een positief effect volgens 
Bastian (2003).  

Uit het onderzoek van Bastian is ook gebleken dat muziek voor jongeren voor 90 tot 95% hun 
belangrijkste vrijetijdsbesteding is. Wat dus voor veel jongeren belangrijk is buiten school, mag 
binnen school niet genegeerd worden.  

Herfs, Lei van der, Riksen,  en Rutten (2005) vertellen dat het onderzoek van Haanstra en van 
Oijen (1985) geen overtuigende resultaten kan weergeven over de effecten van muzikale 
vorming op persoonlijkheid, zelfbeeld en fysieke gesteldheid.  

2.1.2.3 Sensomotorische vaardigheden 
Het onderzoek van professor Bastian over muziekonderwijs laat zien dat muziek, op welke 
manier dan ook, de zintuigen van iedereen prikkelt. “Hoe we muziek ook beleven, hoe we er ook 
over denken, het effect ervan blijft. Dit is iets wat muziek niet deelt met andere kunstuitingen 
(Bastian, 2003, p.34)”. Echter vertellen Herfs, Lei van der, Riksen,  en Rutten (2005) dat 
Haanstra en van Oijen in 1985 in hun publicatie van de resultaten van hun onderzoek hebben 
aangetoond dat de effecten van muzikale vorming op de sensomotorische vaardigheden geen 
overtuigende resultaten weergeven.  
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2.1.2.4 Muziek en Leesvaardigheid 
Herfs et al. (2005) hebben ook het onderzoek van Winner et al. in 2000 in het kort beschreven. 
Winner et al.  hebben een onderzoek gedaan naar de relatie tussen de kunstvakken en de 
prestaties van andere schoolvakken.  Ze hebben dit verdeeld in correlatiestudies en 
experimentele studies. Bij muziek werd er onder andere gekeken naar leesvaardigheid. De 
correlatiestudie bij leesvaardigheid toonde aan dat er wel degelijk een verband was tussen 
leesvaardigheid en muziek, maar de experimentele studie liet dan weer geen duidelijk verband 
zien. Ook het onderzoek van Haanstra en Oijen (1985) toont aan dat er op het gebied van 
leesvaardigheid wel een positief resultaat is, maar die positieve resultaten waren er ook bij 
andere kunstvakken zoals dramatische vorming en beeldende kunsten. 

2.1.2.5 Therapeutische mogelijkheden op school 
Naast alle redenen die al genoemd zijn vertelt Bastian (2003) dat muziek ook op therapeutisch 
gebied veel wordt gebruikt. Bij muziektherapie wordt muziek passief en actief ingezet om 
psychische ziektes therapeutisch te behandelen. Ook scholen kunnen van veel van deze 
mogelijkheden gebruik maken. Leren om te beleven dat er vreugde is in muziek, om te leren 
luisteren naar muziek, actief muziek te maken en te zingen en het maakt niet uit welk genre 
muziek het dan is. “Het lijdt geen twijfel, ‘het musiceert’ in ieder kind of het dit wil of niet. We 
hoeven het slechts toe te laten” (Bastian, 2003, p.37).  

2.2 Wereldoriëntatie binnen het Jenaplanonderwijs 
“Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs. Kenmerkend is het ervaren, ontdekken en 
onderzoeken, met veel aandacht voor de grote en kleine actualiteit” (Velthausz & Winters, 2014, 
p.33). Velthausz en Winters (2014) geven aan dat er momenten moeten zijn van verwondering 
en waar het mogelijk is, hebben thema’s een persoonlijke betekenis. Daarnaast adviseren ze om 
contact te hebben met verschillende cultuuruitingen, dat er structurele aandacht voor 
milieuzorg is en dat er genoeg mogelijkheden moeten zijn om iets voor jezelf te kunnen doen. 
 

De Nederlandse Jenaplanvereniging (n.d.) zegt dat wereldoriëntatie het hart is van het 
onderwijs. Kinderen maken kennis met natuur, de samenleving en cultuur. Hierbij leren de 
kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hoever ze dat kunnen. Niet alleen richt het 
onderwijs zich op de toekomst, maar ook het heden. “Het gaat erom te leren léven in relaties - 
met de natuur, de samenleving, de cultuur, jezelf en met het geheim van de dingen, religieus en 
niet-religieus beleefd en geduid. En bovendien leren de kinderen nadenken over deze relaties. 
(Kees Both in jenaplan 21)” (NJPV, n.d., p.1). 

2.2.1 Onderzoekend leren  
Binnen het Jenaplanonderwijs wordt, zoals hierboven 
al genoemd, veel zelf onderzocht door de kinderen. 
Onderzoekend leren is een werkvorm waarbij 
kinderen worden gestimuleerd om zelf de wereld te 
onderzoeken en antwoorden te vinden op vragen. 
Kinderen leren bij deze werkvorm met elkaar en van 
elkaar. Daarnaast leren ze ook wat belangrijk is voor 
ze, wat hun talenten zijn en hoe die benut kunnen 
worden zegt Kraaij (2015).  

“Bij thematisch werken wordt vaak al gebruik 
gemaakt van het (coöperatief) onderzoekend 
leren. Deze werkwijze leert kinderen 
verbanden zien, waardoor het leren meer 
betekenis krijgt. In plaats van het leren van 
losstaande feiten, kunnen kinderen het 
geleerde in een grotere context plaatsen. 
Onderzoekend leren stelt kinderen in staat zelf 

Figuur 2 Onderzoekend-lerencyclus (Dummer. G, 2017) 
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verbindingen (associaties) te maken tussen eerder opgedane kennis en ervaringen, en 
nieuwe informatie of vaardigheden. Het leert kinderen zelfstandig te denken en 
handelen, bevordert het nemen van initiatieven en leert kinderen plannen, uitvoeren en 
reflecteren” (Kraaij, 2015, p.7). 

Er is een onderzoekend-lerencyclus om systematisch te kunnen onderzoeken. De cyclus heeft 
zeven stappen (zie figuur 2). 

2.2.1.1 De fiets van Jansen 
Veel Jenaplanscholen gebruiken De fiets van Jansen als middel om de kinderen te laten 
onderzoeken. Jenaplan Advies en Scholing (2010) zegt dat De fiets van Jansen een didactisch 
model is, dat uit gaat van de nieuwsgierigheid van kinderen. De leerkracht is enkel een 
begeleider. De fiets van Jansen bestaat uit zes stappen: 

1. Trap 1 Prikkelen: Introduceren van het thema, zodat de kinderen worden geprikkeld. 
2. Trap 2 Leervragen: Groepjes gaan vragen opstellen. Als leerkracht zorg je voor een 

leerrijke omgeving. 
3. Trap 3 Wie gaat wat doen?: De kinderen gaan in groepjes aan de slag en iedereen is 

betrokken. Er vindt samenwerking en zelfverantwoordelijkheid plaats. 
4. Trap 4 Verslagrijpheid: Kinderen notuleren wat er is gedaan en wat er nog gedaan moet 

worden. 
5. Trap 5 Presentatie: Kinderen presenteren de resultaten. Als leerkracht zorg je ervoor dat 

ieder kind presenteert. 
6. Trap 6 Vastleggen: Kinderen gaan individueel terugblikken en schrijven op wat ze 

geleerd hebben, maar ook wat ze makkelijk/moeilijk/leuk vonden. 

2.3 Het KVB-model en de domeinen van muziek 
In de paragraaf 2.1 Het belang van muziek wordt er al aangegeven dat het spelen van een 
instrument ideaal is als het gaat om de verrijking van de hersenen, want het zorgt voor een 
motorische input (het spelen), voor een visuele input (je kijkt naar de muzieknoten) en een 
auditieve input (je luistert naar wat je speelt). Daarnaast heeft de verrijking in het brein weer 
positieve gevolgen als het gaat om intelligentie, socialiteit etc. Er is dus meer nodig dan alleen de 
domeinen zingen en luisteren als muziek een positief effect wilt hebben op de hersenen. Het 
Klank-Vorm-Betekenis model, dat in de volgende paragraaf wordt toegelicht, zorgt ervoor dat 
alle domeinen omvat worden die er zijn binnen het muziekonderwijs. 

2.3.1 Klank, Vorm en Betekenis 
Klank, vorm en betekenis zijn de essenties van muziek. Klank is wat je hoort 
met muziek zeggen Haverkort, van der Lei en Noordam (2014). Onder klank 
wordt verstaan: klankhoogte (toonhoogte verschillen en 
samenklank/melodieën), -sterkte (dynamiek), -duur (maat, ritme, tempo en 
articulatie) en –kleur (instrumenten en materialen, stem en 
ensembles/orkesten). Er bestaat ook een vorm in de muziek. Bij vorm 
spreken we over: vormprincipes (herhaling, contrast, variatie), -eenheden 
(motief, thema, muzikale zin), -technieken (echo, imitatie, stapelen, 
ostinaat), compositievormen (canon, rondo, variatievorm). Muziek heeft ook 
voor iedereen een betekenis. Muziek kan uitbeelden (geluiden en 
bewegingen, karakters, gebeurtenissen en verhalen en stemmingen), je hebt 
een eigen betekenisgeving (associaties fantasieën en eigen gevoelens) en 
muziek heeft verschillende functies (praktische functies). 

2.3.2 Het KVB-model en de domeinen 
Haverkort, van der Lei en Noordam (2014) vertellen dat de taartpunten klank, vorm en 
betekenis, in combinatie met de vijf domeinen (zingen: het zingen van liederen, luisteren: het 

Figuur 3 KVB-model (Lei et al., 2015) 
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luisteren naar muziek, maken: het maken van muziek, bewegen: het bewegen op muziek, zoals 
dansen en lezen en noteren: het kunnen lezen van muziek, zoals noten en het noteren ervan) het 
KVB-model vormen (zie figuur 3). Met het KVB-model wordt er inhoud gegeven aan het vak 
muziek op de basisschool. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij thematische projecten en de 
leerstofoverzichten. Moet je doen voor muziek is een voorbeeld van een methode die werkt aan 
de hand van het KVB-model. 

2.4 Eigen-wijs Digitaal 
“Eigen-wijs Digitaal is de complete digitale muziekmethode voor het digibord in de klas. Het 
bevat lessen voor alle groepen én de grootste verzameling van de leukste kinderliederen voor de 
basisschool” (Haverkort, et al, n.d., p.1).   

Haverkort, et al. geven aan dat Eigen-wijs Digitaal bestaat uit Muziek-wijs en Zing-wijs. Bij 
Muziek-wijs zijn er op dit moment 120 lessen beschikbaar en allemaal in een doorlopende 
leerlijn, gebaseerd op het SLO-leerplankader. De lessen komen vanuit de methode Moet je doen. 
Bij Zing-wijs zijn er op dit moment vijfhonderd liederen beschikbaar. De liederen zijn afkomstig 
van Eigen-wijs, Kleuter-wijs en Moet je doen. Daarnaast zijn er ook veel nieuwe Engelstalige 
liederen bij gekomen.  

Haverkort, et al. vertellen dat bij de methode Eigen-wijs Digitaal wordt gewerkt met een creatief 
model en de 21e -eeuwse vaardigheden. Bij het creatieve model doorlopen de kinderen iedere 
les vier fasen: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. De methode sluit aan bij de 21e -
eeuwse vaardigheden. “21e -eeuwse vaardigheden, zijn competenties die leerlingen nodig 
hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst” (Pijpers, 2017, p.1). 
Er wordt veel aandacht besteed aan creativiteit, probleemoplossende vaardigheden en samen 
werking. 

“In Eigen-wijs Digitaal wordt de leerstof (gerelateerd aan het KVB-model) verdeeld over de 
verschillende leerjaren van de basisschool. Twee richtgevende kaders daarbij zijn: 

1. Tule (zie http://tule.slo.nl). In dit document worden op basis van de 5 domeinen een 
serie tussendoelen en leerlijnen gegeven voor (o.a.) het vak muziek.   

2. Leerplankader kunstzinnige oriëntatie (SLO, 2014)” (Haverkort, et al., n.d., p.1). 
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3. Het onderzoeksdoel en de hoofdvraag   

3.1 Doelstelling 
De leerkrachten (groepen vijf en zes) op Kindcentrum de Kloostertuin waren zoekende naar een 
werkwijze die ze konden inzetten om wereldoriëntatie en muziek te combineren. Het liefst 
wilden ze een werkwijze die de methode Eigen-wijs Digitaal integreert met wereldoriëntatie. 
Hier was het volgende doel uitgekomen: Aan het einde van dit onderzoek is er een werkwijze 
ontworpen die er voor zorgt dat leerkrachten op Kindcentrum de Kloostertuin de methode 
Eigen-wijs Digitaal kunnen integreren met wereldoriëntatie.  

3.2 Hoofdvraag 
De volgende hoofdvraag staat in dit onderzoek centraal: Hoe kan de methode Eigen-wijs Digitaal 
worden geïntegreerd met wereldoriëntatie in de Rozemarijnhoek (groepen vijf en zes) bij 
Kindcentrum de Kloostertuin op de Jenaplanafdeling te Assen? 

3.3 Verwachting 
Op veel scholen en in artikelen, zoals het artikel van van Meteren (2016)  ‘Muziek komt terug in 
de klas’ in Trouw, werd aangegeven dat er nauwelijks muziekles werd gegeven, omdat er geen 
tijd genoeg is en de prioriteit niet bij muziek ligt. Er zijn echter ook scholen (bijvoorbeeld de 
Wonderfluit in Gent) die iedere dag tijd besteden aan muziek. Dit laat zien dat het niet 
onmogelijk is. De verwachting van dit onderzoek was dan ook, dat er een gangbare werkwijze 
zou ontstaan die niet tijdrovend is en ervoor zorgt dat muziekles vaker aangeboden kan worden 
aan kinderen. 

3.4 Opzet in twee delen 
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Het vooronderzoek en het ontwerponderzoek. Tijdens het 
vooronderzoek is er gezocht naar de ontwerpeisen die tijdens het ontwerponderzoek werden 
uitgewerkt voor een ontwerp dat getest ging worden. In het vooronderzoek is er gekeken wat 
Kindcentrum de Kloostertuin al deed aan wereldoriëntatie en muziek. Wat werd er al als 
losstaande vakken gegeven en kwam er al integratie voor tussen beide vakken (wereldoriëntatie 
en muziek). Dit is bekeken door middel van observaties en een vragenlijst die is ingevuld door 
HS, de leerkracht van de Rozemarijnhoek. Daarnaast is in het vooronderzoek een vragenlijst 
ingevuld door BD. Dit is de directeur van de Wonderfluit in Gent. De Wonderfluit integreert 
muziek met elk vak. De vragenlijst kon zorgen voor inspiratie en ideeën tijdens het 
ontwerponderzoek. Vanuit de resultaten van de observaties en vragenlijsten zijn er conclusies 
getrokken en ontwerpeisen opgesteld  voor het ontwerponderzoek. 

Tijdens het ontwerponderzoek is er een werkwijze ontwikkeld aan de hand van de 
ontwerpeisen. Het probleem is van verschillende kanten bekeken en uiteindelijk is de meest 
toepasbare werkwijze gekozen. De werkwijze is getest en vanuit die resultaten zijn er conclusies 
getrokken voor het ontwerponderzoek.  
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4. Vooronderzoek: onderzoek naar de ontwerpeisen 

4.1 Deelvragen 
Uit de hoofdvraag zijn de volgende praktijk deelvragen gehaald voor het vooronderzoek: 

 Hoe integreert basisschool de Wonderfluit in Gent muziek met wereldoriëntatie? De 
Wonderfluit in Gent integreert al jaren muziek met andere vakken. Het betrekken van de 
school bij dit onderzoek zorgde voor inspiratie en het vormen van ideeën voor het 
onderwijs op Kindcentrum de Kloostertuin. 

 Hoe worden Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie op dit moment aangeboden bij 
Kindcentrum de Kloostertuin op de Jenaplanafdeling? Er is gekeken naar het aanbod, 
zodat er gekeken kon worden of de vakken al werden geïntegreerd. 

 Hoe wordt op dit moment muziek geïntegreerd met wereldoriëntatie? Er is gekeken naar 
de integratie van wereldoriëntatie en muziek, om te kijken wat de school al deed qua 
integratie en waar de verbeterpunten zaten.  

4.2 Betrokkenen bij het vooronderzoek: onderzoeksgroep 
Het onderzoek werd uitgevoerd in de Rozemarijnhoek. De Rozemarijnhoek is een stamgroep die 
bestaat uit de groepen vijf en zes. De groep bestaat uit 28 kinderen. In groep vijf zitten twaalf 
kinderen en in groep zes zitten zestien kinderen.  

Daarnaast was BD, de directeur van basisschool de Wonderfluit in Gent, betrokken bij het 
vooronderzoek.  

4.3 De onderzoeksaanpak 

4.3.1 Dataverzameling 
Donk, van der en Lanen, van (2014) geven aan dat je op verschillende manieren data kan 
verzamelen.  

 Tekstbronnen bestuderen: hierbij kan je beschrijven, definiëren, verklaren, vergelijken 
en evalueren. 

 Observeren: hierbij kan je beschrijven, vergelijken en evalueren. 
 Bevragen: hierbij kan je beschrijven, definiëren, verklaren, vergelijken en evalueren. 
 Bezoeken: hierbij kan je beschrijven en vergelijken. 

In het onderstaande schema is weergegeven op welke manier er data werden verzameld bij elke 
praktijkvraag. 

Tabel 1 Dataverzameling 

Praktijkvraag Methode 
dataverzameling 

Wat wil ik doen bij de methode? 

Hoe integreert basisschool de Wonderfluit in Gent 
muziek met wereldoriëntatie? 
 

Bevragen Beschrijven en definiëren 

Hoe worden Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie 
op dit moment aangeboden bij Kindcentrum de 
Kloostertuin op de Jenaplanafdeling? 

Observeren Beschrijven 

Hoe wordt op dit moment muziek geïntegreerd met 
wereldoriëntatie? 

Bevragen  verklaren 
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4.4 Onderzoeksvragen van het vooronderzoek 

4.4.1 praktijkvragen, wat, wie, wanneer, randvoorwaarden, verantwoording 
De bovenstaande deelvragen worden hieronder nogmaals weergeven in een tabel. Nu wordt er 
bij beschreven wat er gedaan is, wie daarvoor nodig waren, wanneer het werd uitgevoerd, de 
randvoorwaarden die er bij kwamen kijken en de verantwoording van wat er gedaan is. 

Tabel 2 benodigdheden deelvragen 

Praktijkvragen Wat Wie Wanneer Randvoorwaarden Verantwoording 
Hoe integreert 
basisschool de 
Wonderfluit in Gent 
muziek met 
wereldoriëntatie? 
 

Een vragenlijst 
laten invullen door 
de directeur van 
de school  

Directie van de 
Wonderfluit 

Moet nog 
worden 
overlegd 

Er moeten minimaal een 
half uur vrijgemaakt 
worden voor beide 
partijen om de 
vragenlijst te kunnen 
invullen en te lezen 
(eigen tijd). 

De directeur van deze 
school vult een 
vragenlijst in, omdat het 
een basisschool is die 
muziek met vrijwel alle 
schoolvakken integreert. 
Deze school kan dus 
dienen ter inspiratie en 
voor het vormen van 
ideeën. 

Hoe worden Eigen-
wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie op 
dit moment 
aangeboden bij 
Kindcentrum de 
Kloostertuin op de 
Jenaplanafdeling? 
 

Observeren in de 
groep  

De 
Rozemarijnhoek 
(groepen vijf en 
zes) 

12 februari 
2018 tot en 
met 23 
februari 
2018 

Er moet tijdens muziek 
en wereldoriëntatie tijd 
zijn om te kunnen 
observeren in de groep 
op de aangegeven data. 
(schooltijd)  

Er wordt geobserveerd, 
omdat je op deze manier 
goed kan zien wat er in 
de groep gebeurt op het 
gebied van 
wereldoriëntatie en 
muziek. 
 

Hoe wordt op dit 
moment muziek 
geïntegreerd met 
wereldoriëntatie? 
 

Observeren en 
vragenlijst laten 
invullen door de 
leerkracht van  de 
Rozemarijnhoek 

De 
Rozemarijnhoek 
(groepen vijf en 
zes) en de 
leerkracht van de 
Rozemarijnhoek 

12 februari 
2018 tot en 
met 23 
februari 
2018 

Er moet tijdens muziek 
en wereldoriëntatie tijd 
zijn om te kunnen 
observeren in de groep 
op de aangegeven data. 
(schooltijd) 
 
Er moeten minimaal een 
half uur vrijgemaakt 
worden voor beide 
partijen om de 
vragenlijst te kunnen 
invullen en te lezen. 
(eigen tijd) 

Er wordt geobserveerd, 
omdat je op deze manier 
goed kan zien wat er in 
de groep gebeurt op het 
gebied van 
wereldoriëntatie en 
muziek en de integratie 
ervan.  
 
Daarnaast wordt er een 
vragenlijst ingevuld om 
te kijken hoe de 
leerkracht de integratie 
van de vakken ervaart. 
 
 

Resultaten analyse en 
onderneming 
volgende stappen 

Tijdens de 
resultaten analyse 
en onderneming 
wordt er een 
werkwijze opgezet 
die ervoor moet 
zorgen dat muziek 
en 
wereldoriëntatie 
worden 
geïntegreerd. 

De 
Rozemarijnhoek 
(groepen vijf en 
zes) 

23 februari 
2018 tot en 
met 8 
maart 2018 

Er moet tijd vrijkomen 
om de resultaten van de 
deelvragen te kunnen 
verwerken en er moet 
tijd komen om het 
tweede deel van het 
onderzoek op te zetten. 
(eigen tijd) 

Er vindt een analyse van 
de resultaten plaats om 
te kijken hoe op dit 
moment muziek en 
wereldoriëntatie wordt 
gegeven en hoe we er 
voor kunnen zorgen dat 
deze vakken kunnen 
worden geïntegreerd. 
(De werkwijze die 
ontwikkeld zal worden 
wordt onderbouwd met 
theorie). Om vervolgens 
een plan op te zetten en 
dat weer uit te voeren 
om te kijken of het het 
praktijkprobleem heeft 
verholpen. 
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4.5 Observaties, vragenlijsten en resultaten 
Tijdens het verzamelen van de data is de planning in tabel 2 (benodigdheden deelvragen in 
paragraaf 4.4.1) aangehouden. Er zijn geen veranderingen geweest tijdens het verzamelen van 
de data. 

 4.5.1 Observeren: wie, wat en hoe? 
“Je onderzoeksvraag en deelvragen zijn bepalend voor wie, wat en hoe je gaat observeren. Je 
formuleert je observatiedoel op basis van deze vragen” (Donk van der & Lanen van, 2014, 
p.184). 

4.5.1.1 Wat en hoe? 
Tijdens dit onderzoek is er geobserveerd wat er in de groep allemaal al wordt gedaan aan 
wereldoriëntatie en muziek. Specifiek het gebruik van de methode Eigen-wijs Digitaal. Ook is er 
geobserveerd hoe muziek en wereldoriëntatie zijn geïntegreerd met elkaar. De observaties 
vonden de gehele dag plaats in de Rozemarijnhoek op maandag, dinsdag en woensdag. Tijdens 
de observaties was de observant een niet-participerende, directe observant. “Bij niet-
participerende observatie neem je niet actief deel aan de situatie die je wilt observeren: je 
observeert de onderwijssituatie van een afstand” (Donk van der & Lanen van, 2014, p. 186). “Bij 
de directe observatie neem je ‘live’ waar wat er in de onderwijspraktijk gebeurt. Het voordeel 
hiervan is dat je de situatie ervaart met al je zintuigen.” (Donk van der & Lanen van, 2014, p. 
187).  Er is gekozen voor een niet-participerende, directe observatie, omdat er zo vanaf de zijlijn 
live gekeken kon worden wat er al wel en niet gebeurde in de groep met wereldoriëntatie en 
muziek. Als het een participerende observant was geweest, zou het kunnen zijn dat vakken wel 
waren gegeven, omdat er dan rekening gehouden kon worden met de observaties. Het zou dan 
niet meer objectief zijn. 

4.5.1.2 De observatieschema’s 
Hieronder in tabel drie, is het gebruikte observatieschema te zien. 

Tabel 3 Observatielijst: muziek en wereldoriëntatie 

Observatieschema muziek en wereldoriëntatie 
Datum:  
Observatievragen:  Ja/nee: 

Wordt er wereldoriëntatie gegeven?  

Wordt er muziekles gegeven vanuit Eigen-wijs Digitaal?   

Worden wereldoriëntatie en Eigen-wijs Digitaal met elkaar geïntegreerd?  

Toelichting per deelvraag: 
Wordt er wereldoriëntatie gegeven? 
Wordt er muziekles gegeven vanuit Eigen-wijs Digitaal?  
Worden wereldoriëntatie en Eigen-wijs Digitaal met elkaar geïntegreerd? 

4.5.2 Vragenlijst 

4.5.2.1 Wie, wat en hoe? 
Voor dit onderzoek zijn er twee vragenlijsten opgesteld. De eerste is beantwoord door HS, 
leerkracht van de Rozemarijnhoek op Kindcentrum de Kloostertuin. De tweede lijst is 
beantwoord door BD, de directeur van de Wonderfluit in Gent.  

Er zijn twee verschillende vragenlijsten opgesteld. Hier is voor gekozen, omdat de vragenlijst 
voor HS een beginsituatie moest schetsen. De vragenlijst ging over wat er nu precies gedaan 
werd aan muziek en wereldoriëntatie en of het al met elkaar werd geïntegreerd. De vragenlijst 
voor BD ging om de specialisatie die de school heeft met muziek. De vragenlijst moest zorgen 
voor ideeën en inspiratie voor het onderzoek. 

Onderstaand de twee vragenlijsten die zijn opgesteld. 
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Tabel 4 Vragenlijst: Kindcentrum de Kloostertuin 

Vragenlijst met HS, leerkracht van de Rozemarijnhoek op Kindcentrum de Kloostertuin in Assen 
Deze vragenlijst is bedoeld voor een concrete beginsituatie (naast de observaties). Door deze 
vragenlijst wordt er vanuit de ogen van de leerkracht gekeken. Hoe is de kijk dan op muziek, 
wereldoriëntatie en de integratie er van.  

Wat wordt er nu in de groep gedaan aan 
muziek? 

 

Wat wordt er nu in de groep gedaan aan 
wereldoriëntatie? 

 

Op welke manier(en) vindt er nu integratie 
plaats tussen muziek en wereldoriëntatie? 

 

Hoe wordt de methode Eigen-wijs Digitaal nu 
ingezet? 

 

Op welke manier(en) vindt er nu integratie 
plaats tussen Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie? 

 

Toelichting: 
De toelichting hoeft niet ingevuld te worden. Alleen als er nog opmerkingen zijn ten opzichte van de vragen. Of als u nog 
iets kwijt moet dat niet bij de vragen paste. 

 

Tabel 5 Vragenlijst: de Wonderfluit 

Vragenlijst met BD, directeur van basisschool de Wonderfluit in Gent 

Deze vragenlijst is bedoeld voor ideeën en inspiratie voor dit onderzoek, omdat de Wonderfluit in 
Gent gespecialiseerd is in muziek en de integratie van muziek met andere vakken.  Kindcentrum 
de Kloostertuin in Assen heeft moeite met het geven van muziek en het integreren van muziek. De 
vragenlijst met u (BD) kan dus zorgen voor ideeën en inspiratie op Kindcentrum de Kloostertuin 
in Assen. 

Wat is de visie en missie van de school?  
Wat ik vorig schooljaar vooral heb 
meegekregen is dat de school eigenlijk bij alles 
wel muziek koppelt. Heeft de school daar ook 
methodes voor? En op welke manieren vindt 
die integratie dan plaats? 

 

Ik heb op uw site gezien dat de school heel 
veel muziekdoelen heeft per domein. Hoe ziet 
u er op toe dat die doelen bereikt worden en 
op welke manier gebeurt dit? 

 

Is er een bepaalde didactiek (buiten de 
muziekdoelen om) die schoolbreed wordt 
gebruikt? (en als dat wel zo is, waarom die 
didactiek)? 

 

Toelichting: 
De toelichting hoeft niet ingevuld te worden. Alleen als er nog opmerkingen zijn ten opzichte van de vragen. Of als u nog 
iets kwijt moet dat niet bij de vragen paste. 

4.5.3 Resultaten van de observaties en vragenlijsten 
Bij het reduceren van de data van de observaties, is gekeken naar de vakken muziek en 
wereldoriëntatie afzonderlijk van elkaar en naar de integratie van beide vakken. Wat werd er al 
per vak gedaan én vond er al integratie plaats? Bij de vragenlijst van HS is er naar de data 
gekeken vanuit de vraag hoe de vakken muziek en wereldoriëntatie los van elkaar werden 
aangeboden en of er al integratie plaats vond tussen deze vakken. De onderzoeksvragen die 
hierbij hoorden waren: hoe worden Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie op dit moment 
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aangeboden bij Kindcentrum de Kloostertuin op de Jenaplanafdeling? En hoe wordt op dit 
moment muziek geïntegreerd met wereldoriëntatie?  

Bij de vragenlijst voor BD is gekeken naar het belang van muziek en hoe de integratie op de 
desbetreffende school plaats vond. De onderzoeksvraag die hierbij hoorde was: hoe integreert 
basisschool de Wonderfluit in Gent muziek met wereldoriëntatie? 

Het reduceren van de data in de observaties en vragenlijsten (zie bijlage 2, Observaties, p.42, zie 
bijlage 3, Vragenlijst HS, p.43 en zie bijlage 4, Vragenlijst BD , p.44) is aangegeven door middel 
van het markeren in het geel van de desbetreffende tekst. 

De gemarkeerde data van de observaties en de vragenlijst die ingevuld is door HS, zorgden voor 
resultaten die gebruikt werden om de beginsituatie vast te stellen van het  geïntegreerde 
muziek- en wereldoriëntatieonderwijs van de school. De gemarkeerde data van de vragenlijst 
van BD zorgden voor resultaten die gebruikt werden ter inspiratie. Ook werden de resultaten 
gebruikt voor ideeën bij het ontwerponderzoek voor Kindcentrum de Kloostertuin. 

4.6 Conclusies 

4.6.1 Conclusie van de observaties 
Uit de observaties is te concluderen dat wereldoriëntatie op verschillende vlakken voorkomt. Zo 
komt het onder andere voor in de ochtendkring, waar het christelijk geloof wordt aangeboden. 
Ook wordt er naar het jeugdjournaal gekeken en werken de kinderen ’s middags aan hun eigen 
project dat telkens van thema verschilt. Er zijn echter geen lessen naar voren gekomen van 
Eigen-wijs Digitaal. De integratie tussen deze twee vakken is dus niet voorgekomen. (zie bijlage 
2, Observaties, p.42). 

4.6.2 Conclusie van de vragenlijst van HS 
Uit de vragenlijst voor HS is te concluderen dat wereldoriëntatie wordt aangeboden door 
thema’s te behandelen volgens het jaaroverzicht dat in overeenstemming is met de kerndoelen. 
Dit wordt in de bouw besproken en uitgewerkt met de kinderen. Eigen-wijs Digitaal is 
aangeschaft om makkelijker muziek aan te kunnen bieden. Dit gebeurde te weinig. Als er al een 
lied werd aangeboden, probeerde de school dit te koppelen aan het thema. Dit lukte niet altijd 
(zie bijlage 3, Vragenlijst HS, p.43). 

4.6.3 Conclusie van de vragenlijst van BD 
Uit de vragenlijst voor BD is te concluderen dat de Wonderfluit gelooft dat muziek een perfect 
leerdomein is om kinderen op een brede manier te laten ontwikkelen. De school heeft een 
voorkeur voor ontwikkelingsgericht werken en gelooft in werken binnen de naaste 
ontwikkelingszone. Bij projecten wordt er  steeds actief gezocht naar muzische linken bij het 
gekozen project. Er is geen vaste methode die leerkrachten kunnen gebruiken voor muziek en de 
integratie er van. Door de jaren heen is er van alles ontworpen, zodat muziek geïntegreerd kan 
worden met andere vakken (zie bijlage 4, Vragenlijst BD , p.44). 

4.6.4 Algemene conclusie van de resultaten 
Uit de observaties en de vragenlijst voor HS is een beginsituatie te halen voor de vakken muziek 
en wereldoriëntatie en de integratie van deze vakken. Er wordt op verschillende manieren 
wereldoriëntatie aangeboden, maar muziek via Eigen-wijs Digitaal geven, gebeurt te weinig 
volgens HS. De integratie tussen deze twee vakken is niet altijd aanwezig. Wanneer het kan, 
probeert de leerkracht een lied vanuit Eigen-wijs Digitaal te koppelen aan het wereldoriëntatie 
thema. 

Uit de vragenlijst met BD is te concluderen dat het belangrijkste van onderwijs is, dat kinderen 
zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Muzische vorming zorgt ervoor dat kinderen zich 
op meerdere vlakken kunnen ontwikkelen en ze proberen dan ook zoveel mogelijk muziek te 
integreren met andere vakken. Er is geen vaste methode die leerkrachten kunnen gebruiken, 
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maar er zijn materialen ontworpen die hulp bieden bij het integreren van muziek met andere 
vakken. 

Uit alle observaties en vragenlijsten is te concluderen dat integratie tussen muziek en 
wereldoriëntatie wel mogelijk is, maar dat er wel tijd in gestoken moet worden om een goede 
werkwijze te ontwikkelen die helpt bij de integratie. Om muziek te laten integreren met 
wereldoriëntatie moet er een duidelijke en makkelijk hanteerbare werkwijze  opgesteld worden. 
De verwachting is dat muziek en wereldoriëntatie worden geïntegreerd door gebruik te maken 
van de opgestelde werkwijze.  

4.7 Ontwerpeisen 
Vanuit de conclusies in paragraaf 4.6 Conclusies zijn de onderstaande ontwerpeisen opgesteld. 
“Het is handig om je ontwerpeisen onder te brengen in categorieën. Onderstaande indeling van 
vier categorieën is in veel situaties bruikbaar: kenmerken van de doelgroep, kenmerken van de 
leraar, organisatorische kenmerken en pedagogische, didactische, vakdidactische en 
inhoudelijke kenmerken” (Donk van der & Lanen van, 2014, p. 280). In tabel zes (Ontwerpeisen) 
zijn de ontwerpeisen te zien die zijn opgesteld voor dit ontwerponderzoek. 

Tabel 6 Ontwerpeisen 

 Ontwerpeisen Verantwoording. 
Kenmerken van de 
doelgroep 

Iedereen in de groep moet mee 
kunnen participeren in de les. 

Het onderzoek heeft de volgende 
hoofdvraag: hoe kan de methode Eigen-wijs 
Digitaal worden geïntegreerd met 
wereldoriëntatie in de Rozemarijnhoek 
(groepen vijf en zes) bij Kindcentrum de 
Kloostertuin op de Jenaplanafdeling in 
Assen? Iedereen in de groep moet dus mee 
kunnen doen. Dit is een belangrijk aspect 
op Kindcentrum de Kloostertuin te Assen. 
Zij werken namelijk met het middel: De 
fiets van Jansen. Hierin wordt beschreven 
hoe de kinderen te werk gaan met 
onderzoekend leren. Er wordt in verwoord 
dat kinderen moeten samenwerken (zie 
Theoretisch kader, hst. 3.2.1.1, p. 13). Als 
niet iedereen mee participeert, is er geen 
goede samenwerking. 
 

Kenmerken van de leraar Leerkrachten moeten in staat zijn 
om met Eigen-wijs Digitaal te 
werken, zodat ze de vakken 
kunnen integreren met elkaar. 

Het onderzoek draait om de integratie 
tussen de muziek methode en 
wereldoriëntatie. Als leerkrachten niet 
weten hoe ze moeten werken met de 
methode, wordt integreren moeilijk. 
Op Kindcentrum de Kloostertuin te Assen 
is de methode Eigen-wijs Digitaal 
aangeschaft om op een gemakkelijke 
manier muziek te kunnen geven. HS heeft 
aangegeven dat er in de groepen met 
wisselende frequenties mee wordt gewerkt 
(zie bijlage 3, Vragenlijst HS, p.43). De 
reden hiervan is onbekend. De reden zou 
kunnen zijn dat ze nog niet goed in staat 
zijn om met Eigen-wijs Digitaal te werken. 
Dit is dus een belangrijke ontwerpeis. 
 

Organisatorische 
kenmerken 

De lessen moeten tijdens de 
periode van wereldoriëntatie 

Leerkrachten ervaren te weinig tijd voor 
muziek. Het moet dus met elkaar 
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gegeven kunnen worden. geïntegreerd worden, zodat het probleem 
van ‘tijd’ verholpen kan worden.  In het 
theoretisch kader, hst. 2.2, p. 12, staat 
vermeld dat wereldoriëntatie het hart is 
van het onderwijs volgens de Nederlandse 
Jenaplanvereniging. Dit zou moeten 
betekenen dat als muziek geïntegreerd 
wordt met wereldoriëntatie het probleem 
van tijd verholpen is. Er wordt namelijk 
veel tijd in wereldoriëntatie gestoken. 

 De werkwijze moet makkelijk 
inzetbaar zijn. 

Leerkrachten moeten de werkwijze 
duidelijk, overzichtelijk en makkelijk 
vinden, zodat het op een prettige manier 
ingezet kan worden.  

 De werkwijze moet niet veel tijd 
innemen. 

Leerkrachten moeten de werkwijze snel 
kunnen gebruiken, zodat het niet 
tijdrovend is.  

Pedagogische, 
didactische, 
vakdidactische en 
inhoudelijke kenmerken 

Leraren moeten in staat zijn om 
met Eigen-wijs Digitaal te werken, 
zodat ze de vakken muziek en 
wereldoriëntatie kunnen 
integreren met elkaar. 

Het onderzoek draait om de integratie 
tussen de muziek methode en 
wereldoriëntatie. Als leerkrachten niet 
weten hoe ze moeten werken met de 
methode, wordt integreren moeilijk. 

 De onderwerpen van de 
aankomende projecten moeten 
gepland zijn. Het moet duidelijk 
zijn waar de projecten over gaan. 

Als de projecten gepland en duidelijk 
weergegeven zijn, kan er gekeken worden 
naar de invulling van de werkwijze.  
Volgens HS worden de thema’s behandeld 
volgens het jaaroverzicht in 
overeenstemming met de kerndoelen die 
we in de bouw bespreken en uitwerken 
met de kinderen (zie bijlage 3, Vragenlijst 
HS, p.43). Dit betekent dat de school een 
goede planning heeft, wat een belangrijke 
ontwerpeis is. 
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5. Ontwerponderzoek 
Tijdens het vooronderzoek is er aan de hand van de resultaten van de vragenlijsten en 
observaties geconcludeerd dat integratie tussen muziek en wereldoriëntatie mogelijk is, maar 
dat er dan wel een goede werkwijze ontworpen moet worden om voor de integratie te zorgen. 
Er zijn vervolgens ontwerpeisen opgesteld. In dit deel van het onderzoek, het 
ontwerponderzoek, wordt beschreven op welke wijze er naar een passende werkwijze is 
gezocht. De passende werkwijze is ontworpen en getest. De resultaten daarvan zijn weergeven 
in diagrammen. De resultaten hebben geleid tot de conclusie in hoofdstuk zes. 

5.1 Deelvragen 
Uit de hoofdvraag is de volgende praktijk deelvraag gehaald voor het ontwerponderzoek: 

- Werkt de ontwikkelde werkwijze bij de integratie van wereldoriëntatie en Eigen-wijs 
Digitaal? Er is gekeken of de opgestelde werkwijze werkt, zodat het praktijkprobleem 
opgelost kan worden. 

 

5.2 Betrokkenen bij het ontwerponderzoek 
De betrokkenen bij het  ontwerponderzoek zijn de leerkrachten en de kinderen van de 
Rozemarijnhoek. De Rozemarijnhoek is een stamgroep die bestaat uit de groepen vijf en zes. De 
groep bestaat uit 28 kinderen. In groep vijf zitten twaalf kinderen en in groep zes zitten zestien 
kinderen.  

5.3 De onderzoeksaanpak 

5.3.1 Dataverzameling 
Donk, van der en Lanen, van (2014) geven aan dat je op verschillende manieren data kan 
verzamelen.  

 Tekstbronnen bestuderen: hierbij kan je beschrijven, definiëren, verklaren, vergelijken 
en evalueren. 

 Observeren: hierbij kan je beschrijven, vergelijken en evalueren. 
 Bevragen: hierbij kan je beschrijven, definiëren, verklaren, vergelijken en evalueren. 
 Bezoeken: hierbij kan je beschrijven en vergelijken. 

In het onderstaande schema is weergegeven op welke manier er data werden verzameld bij elke 
praktijkvraag. 

Tabel 7 Dataverzameling 

Praktijkvraag Methode 
dataverzameling 

Wat wil ik doen bij de methode? 

Werkt de ontwikkelde werkwijze bij de integratie van 
wereldoriëntatie en Eigen-wijs Digitaal?  

Alternatieve vorm 
(stappenplan) 

Verklaren 

5.4 Onderzoeksvragen van het ontwerponderzoek 

5.4.1 praktijkvragen, wat, wie, wanneer, randvoorwaarden, verantwoording 
De bovenstaande deelvraag wordt hieronder nogmaals weergeven in een tabel. Nu wordt er bij 
beschreven wat er gedaan is, wie daarvoor nodig waren, wanneer het werd uitgevoerd, de 
randvoorwaarden die er bij kwamen kijken en de verantwoording van wat er gedaan is. 
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Tabel 8 benodigdheden deelvragen 

Praktijkvragen Wat Wie Wanneer Randvoorwaarden Verantwoording 

Werkt de 
ontwikkelde 
werkwijze om de 
methode Eigen-wijs 
Digitaal en 
wereldoriëntatie te 
integreren? 

Na een bepaalde 
periode kijken of 
de werkwijze, die 
er voor moet 
zorgen dat de twee 
vakken worden 
geïntegreerd, ook 
daadwerkelijke 
resultaat geeft.  

De 
Rozemarijnhoek 

9 april 
2018 tot en 
met 26 
april 2018 

Er moet tijd vrijkomen 
om te kijken wat nu het 
verschil is en of er een 
verbetering heeft plaats 
gevonden. 

Het verschil wordt 
bekeken om op deze 
manier vast te stellen of 
het praktijkprobleem is 
opgelost of niet. 

 

5.4 Stappenplan om te komen tot het ontwerp 
Donk, van der en Lanen, van (2014) zeggen dat er vier stappen zijn tot het komen van een 
ontwerp: zoeken naar hulpbronnen, het ontwerp maken, feedback vragen en het plannen van 
het testen van het ontwerp. 

5.4.1 Hulpbronnen 
Kindcentrum de Kloostertuin heeft zelf de methode Eigen-wijs Digitaal aangeschaft en heeft een 
leerlijn voor wereldoriëntatie. Er hoeven dus geen nieuwe doelen ontworpen te worden. Er kan 
gebruik gemaakt worden van de bestaande methodes (Eigen-wijs Digitaal en de kerndoelen van 
Tule.SLO). 

De vragenlijst, ingevuld door BD, directeur van de Wonderfluit is ook een hulpbron. Hierin 
wordt aangegeven op welke manier je muziek kunt integreren met wereldoriëntatie (zie bijlage 
4, p. 46, accent op muziek). 

5.4.2 Het ontwerp 
Voor dit ontwerponderzoek is er gezocht naar verschillende oplossingen voor het 
praktijkprobleem. In tabel negen (Ontwerpideeën) is aangegeven wat de ideeën zijn en of het 
voldoet aan de ontwerpeisen, het oplossen van het praktijkprobleem en of het realiseerbaar is. 
Onder tabel negen (Ontwerpideeën) is te lezen welk idee is gekozen voor dit onderzoek. 

Tabel 9 Ontwerpideeën 

Ontwerpidee Voldoet het aan de 
ontwerpeisen? 

Is het idee een oplossing 
voor het 
praktijkprobleem? 

Is het idee 
realiseerbaar? 

Een stappenplan om 
Eigen-wijs Digitaal te 
integreren met 
wereldoriëntatie. 

Het idee voldoet aan alle 
ontwerpeisen.  

Het idee kan een goede 
oplossing zijn voor het 
praktijkprobleem. 

Het idee is realiseerbaar 
en ook op langer termijn 
nog inzetbaar.  

Een vakdocent 
inschakelen die iedere 
week zorgt voor de 
integratie van die twee 
vakken. 

Het idee voldoet aan de 
eisen, maar op deze 
manier leg je de eisen 
meer op de vakdocent en 
niet op de 
groepsleerkrachten.  

Het idee kan een 
oplossing zijn voor het 
probleem, maar dan 
moeten 
groepsleerkrachten wel 
een deel van 
wereldoriëntatie 
overdragen aan een 
vakdocent. 

Het idee is niet 
realiseerbaar, want er zijn 
kosten aan verbonden  
voor de school, die 
volgens de leerkrachten 
niet gemaakt kunnen 
worden.    

De werkwijze die het beste past bij de hoofdvraag en ontwerpeisen van dit onderzoek is een 
stappenplan om de methode Eigen-wijs Digitaal te integreren met wereldoriëntatie. Er werd een 
stappenplan ontworpen dat er voor zorgt dat groepsleerkrachten op een snelle en duidelijke 
manier Eigen-wijs Digitaal kunnen integreren met wereldoriëntatie.  
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5.4.2.1 Het stappenplan 
In deze paragraaf wordt het stappenplan weergegeven met ruimte om het plan in te vullen. In 
bijlage vijf wordt het stappenplan weergegeven met twee voorbeelden van inzetbaarheid. In 
bijlage zes  zijn de geteste stappenplannen te vinden die zijn gebruikt door de leerkrachten van 
de groepen vijf en zes op Kindcentrum de Kloostertuin. 

ThiemeMeulenhoff (2000) geeft aan dat een stappenplan een instrument is om een doel te 
bereiken. Ze adviseert om tijdens het maken van een stappenplan eerst een groot doel te kiezen,  
dat je vervolgens opdeelt in kleinere doelen. Na het stellen van de doelen moet je een schema 
maken waarin je alle doelen verwerkt. Daarnaast raadt ze aan om kritisch te kijken of het 
stappenplan wel haalbaar is. 

Ondanks dat Haanstra en van Oijen (1985) van mening zijn dat de resultaten van de invloed van 
muziek op de cognitieve ontwikkeling summier zijn, geven Bastian (2003) en Scherder (2013) 
aan dat er wel degelijk resultaten zijn. Zij geven aan dat het IQ hoger wordt, na een aantal jaren 
goed muziekonderwijs (theoretisch kader, hst. 2.1.1, p.10 en 2.1.2.1, p. 11). Om dit resultaat door 
te trekken in het huidige onderwijs, kun je wereldoriëntatie en muziek gemakkelijk integreren. 
Dit kun je doen door gebruik te maken van het onderstaand stappenplan. 

Tabel 10 Stappenplan met theoretische verantwoording 

Stappenplan integratie Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie (Muziek-wijs) 

Theoretische verantwoording van het 
stappenplan 

Inleiding: 
1. Voor wie is het stappenplan? 
2. Wat is het doel? 
3. Wat zijn de subdoelen? 
 
1. Leerkrachten die de methode Eigen-wijs Digitaal willen 
integreren met wereldoriëntatie. 
2. Het stappenplan wordt als hulpmiddel ingezet, zodat 
integratie tussen Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie 
makkelijker wordt. 
3. Door het gebruik van dit stappenplan zal het lesgeven 
uit Eigen-wijs Digitaal toenemen. 
 
 

“De Nederlandse Jenaplanvereniging (n.d.) zegt 
dat wereldoriëntatie het hart is van het 
onderwijs. Kinderen maken kennis met natuur, 
de samenleving en cultuur” (theoretisch kader, 
hst. 3.2, p. 12). Onder cultuur valt meer dan 
alleen wereldoriëntatie vakken. Ook de 
kunstzinnige vakken vallen onder cultuur en 
muziek is één van die kunstzinnige vakken. Om 
goede wereldoriëntatielessen te geven binnen 
het Jenaplanonderwijs, is integratie met 
muziek dus een belangrijk aspect. 
 
“In de paragraaf 2.1 Het belang van muziek 
wordt er al aangegeven dat het spelen van een 
instrument ideaal is als het gaat om de 
verrijking van de hersenen, want het zorgt 
voor een motorische input (het spelen), voor 
een visuele input (je kijkt naar de 
muzieknoten) en een auditieve input (je 
luistert naar wat je speelt). Daarnaast heeft de 
verrijking in het brein weer positieve gevolgen 
als het gaat om intelligentie, socialiteit etc. Er is 
dus meer nodig dan alleen de domeinen zingen 
en luisteren als muziek een positief effect wilt 
hebben op de hersenen” (theoretisch kader, 
hst. 3.3, p. 13). Door goed muziekonderwijs 
wordt de intelligentie van de kinderen dus 
vergroot. De verschillende domeinen binnen 
muziek worden allemaal omvat met het KVB-
model. “Met het KVB-model wordt er inhoud 
gegeven aan het vak muziek op de basisschool. 

Stap 1: Bepaal het onderwerp 
van het project dat op dit 
moment aan bod is.  

Lentekriebels 

Stap 2: Bepaal de sub 
onderwerpen van het project. 

-Jij en je lichaam 
-Verliefdheid 

Stap 3: Bepaal de doelen van 
dit project 

Kerndoel 41 
De leerlingen leren over 
de bouw van planten, 
dieren en mensen over 
de vorm en functie van 
hun onderdelen. 

Stap 4: Bepaal of je een 
muziekles wil geven (Muziek-
wijs) of een zangles (Zing-
wijs) 
 
Muziek-wijs: Ga verder naar 

Muziek-Wijs 
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stap 5 
Zing-wijs: Ga verder naar 
stap 8 

Dit zie je bijvoorbeeld terug bij thematische 
projecten en de leerstofoverzichten” 
(theoretisch kader, hst. 2.3.2, p.14). 
 
Het Jenaplanonderwijs werkt met 
onderzoekend leren. “Haverkort, et al. vertellen 
dat bij de methode Eigen-wijs Digitaal wordt 
gewerkt met een creatief model en de 21e -
eeuwse vaardigheden. Bij het creatieve model 
doorlopen de kinderen iedere les vier fasen: 
oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en 
evalueren” (theoretisch kader, hst. 2.4, p. 14). 
Met de methode Eigen-wijs Digitaal wordt dus 
ook gewerkt met onderzoeken. Dit sluit mooi 
aan op de manier hoe wereldoriëntatie wordt 
aangeboden en dus kan integratie 
plaatsvinden. 
 
Vanuit deze theorie is het stappenplan 
ontstaan. Er is gekeken naar wat 
wereldoriëntatie omvat. Hieruit kwam onder 
andere het kopje cultuur. Onder cultuur valt 
onder andere muziek. Hier is ook theorie van 
gezocht. Vervolgens is er gekeken naar hoe 
muziek via Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie geïntegreerd konden worden. 
Eigen-wijs Digitaal werkt zoals hierboven 
beschreven met onderzoeken. Dit past goed 
binnen het Jenaplanonderwijs. Om deze 
integratie te laten slagen, is het stappenplan 
opgesteld. 

Stap 5: Bekijk de Eigen-wijs 
Digitaal Muziek-wijs lessen 
die er beschikbaar zijn voor 
de desbetreffende groep. 
(Eventueel een groep er onder of 
er boven. Bijvoorbeeld: Doelgroep 
groep 5/6, kijken bij groep vijf en 
zes. Eventueel groep vier of 
zeven).  

-Groep  7: Olé 

Stap 6:  Bekijk welke 
onderwerpen van de 
muzieklessen overeenkomen 
met het onderwerp/ sub 
onderwerpen en doelen van 
het project. 

Tijdens deze les komen 
onderwerpen zoals 
verliefdheid en 
romantische muziek aan 
bod. Een goede 
overeenkomst met het 
onderwerp van het 
project. 

Stap 7: Kies een Eigen-wijs 
Digitaal les die overeenkomt 
met het onderwerp, 
subonderwerp(en) en/of 
doelen van het project. 
 
Ga verder naar stap 11 

-Groep  7: Olé 

Stap 8: Ga naar Zing-wijs en 
klik op trefwoord. 

 

Stap 9: Typ in de zoekbalk het 
onderwerp of een 
subonderwerp. Klik 
vervolgens op zoeken.  

 

Stap 10: Kijk of er lessen naar 
voren komen die voor jouw 
groep bestemd zijn en die je 
kan inzetten tijdens het 
project (Het getal achter de 
titel van het lied is de groep 
voor wie het bestemd is). 
 
Komt er niets naar voren? 
Klik dan op groep en kijk 
welke nummers er 
beschikbaar zijn voor jouw 
groep. 

 

Stap 11: Geef de les.  
-Toelichting (hoe ging de les?) 
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5.5 Testen van het stappenplan 
Het stappenplan uit paragraaf  5.4.2.1 (tabel 10 Stappenplan met theoretische verantwoording) is 
getest door leerkrachten van de groepen vijf en zes. Het stappenplan kan op twee manieren 
gebruikt worden, namelijk voor een Muziek-wijs les of een Zing-wijs les. Voor beide lessen 
bestaat het plan uit acht stappen. De stappen zijn via het schema te volgen en er wordt 
aangegeven naar welke andere stap je moet, wanneer dat nodig is.  

Er is tijdens een vergadering uitgelegd wat de bedoeling is van het testen van het stappenplan. 
Er is bewust voor gekozen om het stappenplan niet uit te leggen, omdat op deze manier de 
werkbaarheid en toepasbaarheid van de werkwijze werd getest. De leerkrachten moesten het 
stappenplan nu zelf ervaren en testen. Er is tijdens de vergadering wel gezegd dat bij de 
toelichting niet alleen moest komen te staan hoe de les ging, maar dat er voor dit onderzoek ook 
een mening gegeven moest worden over de onderstaande eisen, zodat de data niet alleen 
kwantitatief, maar ook kwalitatief geanalyseerd kon worden.  

5.5.1 Eisen 
De onderstaande eisen zijn ontwerpeisen die in paragraaf 4.7 Ontwerpeisen, tabel 6 
(ontwerpeisen) zijn toegelicht: 

1. Het stappenplan moet voor integratie tussen Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie 
zorgen; 

2. Het moet makkelijk inzetbaar zijn; 
3. Het mag niet tijdrovend zijn; 
4. Leerkrachten moeten in staat zijn om met Eigen-wijs Digitaal te werken. 

5.6 Resultaten van het stappenplan 
Bij het analyseren van de resultaten van de stappenplannen is er gekeken naar de vier 
bovenstaande ontwerpeisen (zie paragraaf 5.5.1 Eisen) van het stappenplan. Het reduceren van 
de data is gedaan door middel van markeringen in verschillende kleuren in de geteste 
stappenplannen. Er is met vier kleuren gemarkeerd, namelijk geel, roze, blauw en oranje. Elke 
kleur is gekoppeld aan een ontwerpeis. Geel gaat over de integratie van muziek en 
wereldoriëntatie. Roze gaat over de inzetbaarheid van het stappenplan. Blauw gaat over de tijd 
die het stappenplan inneemt. Is het wel of niet tijdrovend. Tot slot oranje. Oranje gaat over de 
bekwaamheid van leerkrachten met de methode Eigen-wijs Digitaal (zie bijlage 6, Geteste 
stappenplannen, p.53). Nadat er gemarkeerd is met de verschillende kleuren is er per kleur 
verder geanalyseerd. Er is per kleur gekeken hoe vaak dezelfde opmerking is gemaakt. Die 
opmerkingen zijn bij elkaar opgeteld en uiteindelijk in diagrammen weergeven. Er is gekeken 
naar hoe vaak er iets is gezegd over de bovengenoemde ontwerpeisen (paragraaf 5.5.1 Eisen) en 
niet hoeveel leerkrachten iets hebben gezegd. Het is voorgekomen dat dezelfde leerkracht 
meerdere opmerkingen heeft gemaakt over het stappenplan in één diagram. Het ging dus puur 
om hoe vaak een opmerking is gemaakt en niet hoeveel leerkrachten de opmerking hebben 
gemaakt. Per diagram is bovenaan in het zwart de titel van het diagram weergegeven. Aan de 
rechterzijde van het diagram is de legenda te vinden met het onderwerp waar de staven in het 
diagram over gaan. Op de horizontale as wordt weergegeven wat de opmerkingen waren over 
het onderwerp in de legenda. Op de verticale as staan getallen. Die getallen geven in het diagram 
aan hoe vaak hetgeen op de horizontale as is gezegd. Er is geen maximum vast te stellen voor de 
opmerkingen die zijn gemaakt en hetzelfde zijn. In het geval van dit onderzoek zijn er nooit meer 
dan  vijf dezelfde opmerkingen gemaakt, maar het had ook meer dan vijf kunnen zijn als er meer 
stappenplannen waren getest. In de onderstaande diagrammen, figuur vier tot en met zeven, zijn 
de resultaten per ontwerpeis weergegeven met bijbehorende toelichting. Figuur acht geeft een 
totaaloverzicht weer in diagramvorm en er kan in één oogopslag gezien worden wat de 
negatieve en positieve opmerkingen zijn. 
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Bij de integratie (figuur 4) is er één keer gezegd dat het stappenplan motiveert om meer 
muzieklessen te geven als het gekoppeld kan worden aan wereldoriëntatie. Er is ook één keer 
aangegeven dat het een manier is voor een beginles bij een project/thema. Als laatste is er vier 
keer aangegeven dat het stappenplan zorgt voor overzicht op de doelen van wereldoriëntatie en 
muziek. Hieruit is te concluderen dat het stappenplan werkt als het gaat om de integratie van 
muziek en wereldoriëntatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het diagram over inzetbaarheid (figuur 5) is te zien dat twee keer aangegeven is dat het 
stappenplan uitdaagt tot het nadenken van het geven van een goede muziekles dat gekoppeld is 
aan wereldoriëntatie. Daarnaast is er drie keer gezegd dat het stappenplan duidelijk is, één keer 
dat het makkelijk te volgen is en één keer dat het overzichtelijk is. Vanuit dit diagram is te 
concluderen dat het stappenplan werkt, als het gaat om de inzetbaarheid van het plan. 

 

  

  

 

Figuur 4 Resultaten integratie muziek en w.o. 

Figuur 5 Resultaten inzetbaarheid 
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In het diagram van tijd (figuur 6) is er weergegeven of het stappenplan tijdrovend of niet 
tijdrovend is. Er is vier keer gezegd dat het stappenplan tijdrovend is als je als leerkracht niet 
veel kennis hebt over de methode Eigen-wijs Digitaal. Er is vijf keer gezegd dat het niet 
tijdrovend is. Uit het diagram is te concluderen dat het stappenplan voor de meeste leerkrachten 
niet tijdrovend is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur zeven is te zien dat er drie keer is gezegd dat er meer ideeën over de inhoud van Eigen-
wijs Digitaal in het stappenplan had kunnen worden gezet, omdat de inhoud en het doel van de 
les niet voor elke leerkracht makkelijk te vinden was.  Er is ook één keer aangegeven dat het 
jammer was dat het stappenplan niet verder ging dan het kiezen van een les/lied. Tot slot is er  
twee keer gezegd dat je als leerkracht moet weten hoe Eigen-wijs Digitaal in elkaar zit, voordat 
je het stappenplan kunt gaan gebruiken. Uit het diagram is te concluderen dat leerkrachten 
bekwaam moeten zijn als het gaat om het geven van lessen uit Eigen-wijs Digitaal. Als 
leerkrachten niet bekwaam zijn, is het ook niet voordelig om het stappenplan te gebruiken.

Figuur 6 Resultaten tijd 

Figuur 7 Resultaten bekwaamheid met EWD 
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In figuur acht zijn alle opmerkingen te zien. De staven die in de min getallen staan, zijn de negatieve opmerkingen over het stappenplan. De staven 
die in de plus getallen staan, zijn de positieve opmerkingen over het stappenplan. Voor uitleg per staaf zie de opmerkingen bij figuur vier tot en met 
zeven. Uit dit diagram is te concluderen dat het stappenplan positief wordt ervaren, maar dat er wel ruimte is voor verbetering.

Figuur 8 Alle resultaten van de stappenplannen in één diagram 



5.6.1 Conclusie stappenplan 
De deelvraag bij het ontwerponderzoek luidt: werkt de ontwikkelde werkwijze bij de integratie 
van wereldoriëntatie en Eigen-wijs Digitaal? Uit de stappenplannen is te concluderen dat het ten 
eerste niet tijdrovend is als je als leerkracht weet hoe Eigen-wijs Digitaal werkt. Als je niet 
bekwaam bent als leerkracht om met Eigen-wijs Digitaal te werken, kan het wel tijdrovend zijn. 
Daarnaast is te concluderen dat het stappenplan zorgt voor integratie, want het stappenplan 
geeft een goed overzicht op de doelen van wereldoriëntatie en muziek. Ook is te concluderen dat 
het stappenplan makkelijk inzetbaar is, omdat het duidelijk, overzichtelijk en makkelijk te 
volgen is. Tot slot is er wel aangegeven dat je als leerkracht goed moet weten hoe Eigen-wijs 
Digitaal werkt, want anders is het ook met het stappenplan moeilijk om te komen tot het geven 
van een les. Dit komt, omdat het stappenplan niet ingaat op de inhoud van de les van Eigen-wijs 
Digitaal. De leerkrachten moeten zonder het stappenplan op zoek gaan naar de inhoud van de 
les in Eigen-wijs Digitaal. 
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6. Conclusie onderzoek 
Het doel van het onderzoek was om een werkwijze te ontwikkelen die zou helpen bij de 
integratie van muziek, vanuit de methode Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie. Dit als doel, 
omdat er door leerkrachten werd ervaren dat er te weinig tijd was om muziek te geven aan 
kinderen. De hoofdvraag werd uiteindelijk: hoe kan de methode Eigen-wijs Digitaal worden 
geïntegreerd met wereldoriëntatie in de Rozemarijnhoek (groepen vijf en zes) bij Kindcentrum 
de Kloostertuin op de Jenaplanafdeling te Assen?  

De zevende deelvraag is: werkt de ontwikkelde werkwijze bij de integratie van wereldoriëntatie 
en Eigen-wijs Digitaal? Uit de toelichtingen van de geteste stappenplannen is te concluderen dat 
de ontwikkelde werkwijze, het stappenplan, werkt als het gaat om de integratie tussen muziek 
en wereldoriëntatie. Het stappenplan is makkelijk te gebruiken en geeft goed aan waar je tijdens 
het project mee bezig bent. Echter wordt er niets over de inhoud van Eigen-wijs Digitaal  
weergegeven in de stappenplannen. Voor leerkrachten die niet goed weten hoe de methode in 
elkaar zit, is het lastiger om dan het stappenplan in te vullen en is het alsnog tijdrovend, omdat 
ze meer moeten uitzoeken ( zie bijlage 6, Geteste stappenplannen, p.53). 

6.1 Antwoord op de hoofdvraag 
De hoofdvraag luidt: hoe kan muziek worden geïntegreerd met wereldoriëntatie in de 
Rozemarijnhoek (groepen vijf en zes) bij Kindcentrum de Kloostertuin op de Jenaplanafdeling te 
Assen? Muziek kan geïntegreerd worden met wereldoriëntatie door middel van het stappenplan. 
Door gebruik te maken van het stappenplan, kun je als leerkracht overzichtelijk zien wat de 
doelen en onderwerpen zijn van het project. Er kan dan snel een bijpassende les gekozen 
worden die bij het onderwerp/doel aansluit. Het stappenplan heeft uiteindelijk een positief 
effect op het praktijkprobleem als leerkrachten weten hoe Eigen-wijs Digitaal werkt. Het te kort 
aan tijd was de reden dat leerkrachten niet genoeg muziek gaven. Door het stappenplan kunnen 
de leerkrachten muziek met wereldoriëntatie integreren en muziek dus aanbieden tijdens de 
wereldoriëntatielessen. Voor leerkrachten die muziek een lastig vak vinden om te geven,  kan er 
een vervolgonderzoek gedaan worden, waarbij het huidige stappenplan wordt uitgebreid door 
ook de inhoud van de methode toe te voegen. Over het algemeen heeft het stappenplan een 
positief effect op het oplossen van het praktijkprobleem. Er is wel ruimte voor verbetering, want 
er zijn nu ook nog leerkrachten die het stappenplan als tijdrovend ervaren. Dit komt, doordat het 
stappenplan niet ingaat op de methode Eigen-wijs Digitaal, terwijl die leerkrachten daar juist 
baat bij hebben. De verwachting die tijdens het vooronderzoek is gemaakt, is dus deels 
uitgekomen, want het stappenplan moest niet tijdrovend zijn en dat is het voor een deel van de 
leerkrachten dus nog wel. 

6.2 Discussie 
Donk, van der en Lanen, van (2014) geven aan dat elk onderzoek leidt tot nieuwe 
discussiepunten. Discussiepunten waar je onderzoek nog geen antwoorden op heeft gegeven. 
Voor dit onderzoek zijn dat de onderstaande discussiepunten: 

 Er kunnen vraagtekens gezet worden bij het feit of de test van het onderzoek wel 
betrouwbaar is. Er zijn uiteindelijk zes stappenplannen getest. Voor een 
praktijkprobleem zou er veel vaker getest moeten worden om een betrouwbaar beeld te 
schetsen. 

 Er kunnen vraagtekens gezet worden wat betreft de betrouwbaarheid van de 
vragenlijsten die zijn ingevuld door HS en BD. Zij hebben allebei een verschillende 
vragenlijst ingevuld. Er zijn niet meerdere personen die de vragenlijsten hebben 
ingevuld. Hierdoor wordt de uitkomst subjectief. Door de vragenlijsten door meerdere 
personen te laten invullen, wordt de conclusie objectiever. 
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6.3 Aanbeveling 

6.3.1 Aanbeveling voor Kindcentrum de Kloostertuin 
Op basis van dit onderzoek kan worden aanbevolen om leerkrachten meer muziek te laten 
geven, omdat muziek goed is voor het brein en andere ontwikkelingen. Nederlands hoogleraar 
neuropsychologie Erik Scherder geeft in een lezing van Universiteit Nederland (2013) weer dat 
muziek goed is voor de hersenen. Scherder legt uit dat bij kinderen die vroeg beginnen met 
muziek, de sociale cognitie (empathie) toeneemt, want de baansystemen (zie figuur 1) die van 
voor naar achteren lopen in de hersenen (die zorgen voor die sociale cognitie) nemen toe in 
volume. “In de afgelopen jaren hebben Neurowetenschappers veel nieuwe kennis vergaard in 
het begrijpen in hoe onze hersenen werken door ze te bestuderen, terwijl ze aan het werk zijn. 
Het blijkt dat het luisteren naar muziek tot interessante hersenactiviteiten leidt (Collins, 2014)”. 

Daarnaast kan er worden aanbevolen dat leerkrachten het stappenplan gaan inzetten om 
muziek en wereldoriëntatie met elkaar te laten integreren. Op deze manier wordt namelijk het 
praktijkprobleem verholpen. Echter is er wel ruimte voor verbetering in het stappenplan. Mijn 
aanbeveling hiervoor is dan ook om een vervolgonderzoek te starten, waarin wordt onderzocht 
wat het perfecte stappenplan is voor leerkrachten die nog niet bekwaam zijn als het gaat om 
Eigen-wijs Digitaal. Daarnaast kan er ook een vervolgonderzoek gedaan worden dat gaat over de 
bekwaamheid van de leerkracht en de methode.  
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Bijlage 1: Procesverslag onderzoeksplan/onderzoeksverslag 

1. Wat heb ik gedaan? 
1.1 Onderzoek bijeenkomsten 
Tijdens de onderzoek bijeenkomsten hebben we veel naar elkaars onderzoeken gekeken. Op 
deze manier leerden we van elkaar. In de eerste bijeenkomst hebben we een mindmap gemaakt 
die ons hielp bij het komen tot een hoofdvraag (en later hebben we de mindmap bijgesteld). In 
de bijeenkomsten erna hebben we telkens onze onderzoeken bekeken op verbeterpunten en 
hebben we elkaar geholpen waar het nodig was. Ook hebben we tijdens de bijeenkomsten een 
aantal keren activiteiten gedaan die ons inzicht gaven over het onderzoek. Bij de laatste 
bijeenkomst hebben we elkaars presentaties bekeken en tips gegeven wanneer het nodig was. 
Op deze manier waren wij alle drie goed voorbereid voor de presentatie van het onderzoek. 
 
Wat ik vooral  van mijn groepje heb geleerd, is dat iedereen een andere kijk heeft op onderzoek. 
Het heeft mij enorm geholpen dat die kijk zo verschilde, want nu kreeg ik telkens nieuwe ideeën 
voor mijn onderzoek en kon ik telkens weer verder met het maken van dit onderzoek. Daarnaast 
heb ik ook van mijn groepje geleerd dat het belangrijk is om een groepje te hebben die er 
allemaal voor gaan en je helpen wanneer je dat nodig hebt. Ik kon altijd met vragen terecht en 
we steunden elkaar waar nodig. Ik denk niet dat ik mijn onderzoek zoals nu had kunnen 
afronden als ik mijn groepje niet had gehad. 
 
1.2 Inleiding 
Tijdens de inleiding heb ik gecommuniceerd met mijn HS over de onderzoeksvraag. Ik heb haar 
gevraagd of er ook onderzoeksvragen vanuit de school waren. Daarnaast heb ik verteld dat mijn 
interesse bij muziek ligt en of we misschien de onderzoeksvragen en mijn interesse konden 
combineren. Er is uiteindelijk geen onderzoeksvraag vanuit de school gekomen, dus heb ik zelf 
een onderzoeksvraag opgesteld over muziekonderwijs. Ik heb literatuur bestudeerd om mijn 
context duidelijk te maken. Op deze manier kon ik van heel algemeen muziek onderwijs naar het 
muziekonderwijs op Kindcentrum de Kloostertuin. 
 
1.3 Oriënteren 
Voor de probleemanalyse hebben HS en ik gekeken naar wat nu echt het probleem was. We 
hadden het eerst over het effect van muziek, maar tijdens een onderzoek bijeenkomst werd het 
als snel duidelijk dat dat veel te grootschalig was. Ik ben toen weer met HS gaan kijken en de 
conclusie dat er te weinig muziekles werd gegeven was er al snel. We zijn hierna het probleem 
gaan specificeren en kwamen uiteindelijk op het ‘te kort’ aan tijd en de leerkrachtbekwaamheid. 
Mij leek het leuk om de leerkrachtbekwaamheid te onderzoeken, maar HS wilde dat liever niet. 
We hebben het onderzoek dus gespecificeerd naar het te kort aan tijd om muziekles te geven.  
 
Kindcentrum de Kloostertuin is onder andere een Jenaplanschool. Er wordt veel geïntegreerd, 
vooral bij wereldoriëntatie. Daarnaast is er aangegeven dat de methode Eigen-wijs Digitaal ter 
beschikking is om muziek te geven, maar bijna niemand gebruikt de methode. Uiteindelijk is de 
vraag dan ook op muziek en wereldoriëntatie gebaseerd. Er gaat een onderzoek plaats vinden, 
waarin wordt onderzocht of we de muziek en wereldoriëntatie met elkaar kunnen integreren. 
 
1.4 Richten  
Bij het deel richten heb ik een theoretisch kader geschreven, het doel en de hoofd- en deelvragen 
opgezet. Ik ben begonnen met het nadenken over een doel. Wat ik wilde bereiken met dit 
onderzoek. Nadat ik dit had gecommuniceerd met HS, onderzoeksgroepje en 
onderzoeksbegeleider kwam ook als snel de hoofdvraag tot stand.  De deelvragen kostten wat 
meer moeite, maar ook die heb ik met wat hulp kunnen opstellen. Daarnaast heb ik ook een 



37 
 

theoretisch kader geschreven en best vaak herschreven. Ik heb totslot een hyptohese 
geschreven en een probleemstelling met de betrokkenen. 
 
1.5 Plannen 
Tijdens het onderdeel ‘plannen’ Heb ik een onderzoeksaanpak gemaakt. Daarin heb ik mijn 
onderzoeksgroep beschreven en data verzameld. Ik heb bij mijn praktijkvragen gekeken wat er 
moest gebeuren, wie er voor nodig waren, wanneer ik het ging doen, de randvoorwaarden en de 
verantwoording. Ik heb dit in een overzichtelijke tabel gezet. Ik heb ook het tweede deel van 
mijn onderzoek beschreven in de tabel. 
 
1.6 Verzamelen/ontwerpen en concluderen 
Voor de resultaten heb ik observaties gedaan en twee vragenlijsten laten invullen. Vanuit deze 
data ben ik gaan reduceren door alles te lezen en aan de hand van eisen te gaan markeren. Alles 
wat bij de eisen paste heb ik geel gemarkeerd en hierop heb ik conclusies getrokken voor  mijn 
ontwerponderzoek. 

Vanuit dit punt ben ik opzoek gegaan naar een passend ontwerp dat paste bij mijn hoofdvraag. 
Uiteindelijk bleek een stappenplan de beste aansluiting te hebben. Ik heb het stappenplan 
ontworpen en uit laten testen. Hierna heb ik de verzamelde data weer gereduceerd. Ik heb weer 
eisen gesteld en aan de hand daarvan ben ik gaan markeren in de stappenplannen. Hieruit heb ik 
diagrammen gemaakt die overzichtelijk aangeven wat de resultaten waren. Uit de diagrammen 
heb ik conclusies getrokken voor mijn onderzoek. 

1.7 Rapporteren en presenteren 
Bij dit onderdeel heb ik na de resultaten te hebben geanalyseerd en geconcludeerd een 
aanbeveling geschreven voor de desbetreffende school. Daarnaast heb ik discussiepunten 
geschreven over het onderzoek en heb ik aangegeven wat een eventueel vervolgonderzoek kan 
zijn. Hierna heb ik mijn onderzoek gepresenteerd op de pabo. Toen dit was goedgekeurd heb ik 
het onderzoeksverslag afgemaakt. 
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2. Tijdpad 

Wanneer Wie Wat Tijd 
13-11-2017 HS en Renate 

Regtop 
Eerste mailcontact over het onderzoek: Wat gaat er onderzocht 
worden? 

0,5 uur 

17-11-2017 HS en Renate 
Regtop 

Tweede mailcontact over het onderzoek: Wat gaat er 
onderzocht worden? 

0,5 uur 

23-11-2017 HS en Renate 
Regtop 

Derde mailcontact over het onderzoek: Eerste idee ‘Het effect 
van muziekonderwijs’ 

0,5 uur 

01-12-2017 Onderzoeksgroep Eerste bijeenkomst met onderzoeksgroepje en -begeleider 2 uur 
03-12-2017 HS en Renate 

Regtop 
Vierde mailcontact over het onderzoek: specificeren van 
onderwerp en afspraak maken voor overleg op school. 

0,5 uur 

03-12-2017 Renate Regtop Literatuur studie 10 uur 

04-12-2017 HS en Renate 
Regtop 

Vijfde mailcontact over het onderzoek: specificeren van 
onderwerp ‘Bekwaamheid van leerkracht en tekort aan tijd’ 

0,5 uur 

06-12-2017 Renate Regtop Literatuurstudie 10 uur 

08-12-2017 Onderzoeksgroep Tweede bijeenkomst met onderzoeksgroepje en –begeleider: 
Feedback bespreken 

2 uur 

13-12-2017 HS en Renate 
Regtop 

Overleg met HS op school (Kloostertuin) 4 uur 

17-12-2017 Onderzoeksgroep Onderzoeksvragen n.a.v. probleemanalyse 5 uur 

18-12-2017 HS en Renate 
Regtop 

Zesde mailcontact over het onderzoek: ‘Integratie van Eigen-
wijs Digitaal met WO’ 

0,5 uur 

19-12-2017 Directie de 
Wonderfluit 
Renate Regtop  

Eerste mailcontact over het onderzoek: Hoe integreren ze op de 
Wonderfluit muziek met ander vakken? 

0,5 uur 

20-12-2017 Onderzoeksgroep Derde bijeenkomst met onderzoeksgroepje en –begeleider: 
Feedback bespreken 

3 uur 

20-12-2017 HS en Renate 
Regtop 

Zevende mailcontact over het onderzoek: informatie vragen 
voor het uitvoeren van de praktijkvragen. 

0,5 uur 

28-12-2017 Renate Regtop Literatuurstudie 6 uur 

03-01-2018 Onderzoeksgroep  Contact met onderzoeksgroepje over deelvragen 0,5 uur 

Tussen 13-11-2017 
en 07-01-2018 

Renate Regtop Eerste versie geschreven van het onderzoeksplan  40 uur 

08-01-2018 HS en Renate 
Regtop 

Achtste mailcontact over het onderzoek: informatie vragen 
voor het uitvoeren van de praktijkvragen. 

0,5 uur 

10-01-2018 Onderzoeksgroep Vierde bijeenkomst met onderzoeksgroepje en –begeleider: 
Feedback bespreken 

3 uur 

16-01-2018 HS en Renate 
Regtop 

Negende mailcontact over het onderzoek: informatie vragen 
voor het theoretisch kader en de details van de 
probleemanalyse 

0,5 uur 

19-01-2018 Onderzoeksgroep Vijfde bijeenkomst met onderzoeksgroepje en –begeleider: 
Feedback bespreken 

3 uur 

Tussen 07-01-2018 
en 23-01-2018 

Renate Regtop Tweede versie geschreven van het onderzoeksplan 35 uur 

23-01-2018 Directie de 
Wonderfluit 
Renate Regtop 

Tweede mailcontact over het onderzoek: Hoe integreren ze op 
de Wonderfluit muziek met ander vakken? 

0,5 uur 

Tussen 23-01-2018 
en 29-01-2018 

Renate Regtop Derde versie geschreven van het onderzoeksplan 28 uur 

29-01-2018 Renate Regtop Literatuurstudie 10 

Tussen 29-01-2018 
en 01-02-2018 

Renate Regtop Vierde versie geschreven van het onderzoeksplan 30 uur 

01-02-2018 Onderzoeksgroep Zesde bijeenkomst met onderzoeksgroepje en –begeleider: 
Feedback bespreken en bespreken instrumenten 

1,5 uur 

02-02-2018 Renate Regtop Vijfde versie geschreven van het onderzoeksplan 10 uur 

02-02-2018 Renate Regtop Procesverslag geschreven 2 uur 
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03-02-2018 Renate Regtop Zesde versie geschreven van het onderzoeksplan 3 uur 

04-02-2018 Renate Regtop Tweede versie geschreven van het procesverslag 2 uur 

15-02-2018 Renate Regtop  Kijkwijzer maken voor observatie in de groep 7 uur 

15-02-2018 Renate Regtop Kijkwijzer maken voor vragenlijsten 9 uur 

20-02-2018 Renate Regtop Observeren in de groep en beantwoorden van de praktijkvraag: 
Hoe worden Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie op dit 
moment aangeboden bij Kindcentrum de Kloostertuin op de 
Jenaplanafdeling? 
  

20 uur 

21-02-2018 Renate Regtop en 
HS 

Observeren in de groep, een vragenlijst voorbereiden en 
uitvoeren en beantwoorden van de praktijkvraag: Hoe wordt op 
dit moment muziek geïntegreerd met wereldoriëntatie? 
 
 

35 uur 

25-02-2018 Renate Regtop Resultaten analyseren  10 uur 

02-03-2018 Onderzoeksgroep Zevende bijeenkomst met onderzoeksgroepje en –begeleider: 
Feedback bespreken 

1 uur 

04-03-2018 Renate Regtop Werkwijze ontwikkelen 15 uur 

15-03-2018 Onderzoeksgroep Achtste bijeenkomst met onderzoeksgroepje en –begeleider: 
Feedback bespreken 

1 uur 

03-04-2018 Renate Regtop Werkwijze inzetten bij lessen: De voorbereiding van de lessen 28 uur 

05-04-2018 Onderzoeksgroep Negende bijeenkomst met onderzoeksgroepje en –begeleider: 
Feedback bespreken 

1 uur 

09-04-2018/ 26-04-
2018 

Renate Regtop Het geven van de lessen ?? 

26-04-2018 Onderzoeksgroep Tiende bijeenkomst met onderzoeksgroepje en –begeleider: 
Feedback bespreken 

1 uur 

06-05-2018 Renate Regtop Analyse van de werkwijze: beantwoorden van de 
praktijkvraag: Werkt de ontwikkelde werkwijze om de methode 
Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie te integreren? 

10 uur 

07-05-2018 Renate Regtop Presentatie maken 10 uur 

09-05-2018 Onderzoeksgroep Elfde bijeenkomst met onderzoeksgroepje en –begeleider: 
Feedback bespreken 

 

17-05-2018 Onderzoeksgroep Twaalfde bijeenkomst met onderzoeksgroepje en –begeleider: 
Feedback presentatie 

 

18-05-2018 Renate Regtop Presenteren 1 uur 

24-05-2018 Renate Regtop Schrijven van het onderzoeksverslag 30 uur 

Nog niet bekend Renate Regtop Onderzoeksverslag aanpassen 20 uur 

Februari-Mei Renate Regtop Overleg momenten met HS 15 uur 
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3. Reflectie eigen ontwikkeling/leerproces 

Ik heb zelf het onderwerp (muziekonderwijs) kunnen kiezen voor dit onderzoek en dat heeft 
voor mij positief gewerkt. Ik kon nu namelijk iets onderzoeken waar mijn interesse bij ligt en 
wat een veel besproken onderwerp is binnen het onderwijs. Ik neem dit ook mee in mijn 
onderwijs. Ik wil dat kinderen zo veel mogelijk zelf onderwerpen kunnen kiezen. Misschien 
ervaren zij dan ook het onderzoeken net zo positief als ik dat heb ervaren. 

Vanuit de school kwam in het begin niet heel veel informatie. Dat vond ik best lastig. Ik heb 
geleerd dat je dus moet doorvragen als je iets zeker wilt weten, maar ook dat je jezelf vragen 
moet blijven stellen. Ik heb namelijk gemerkt dat als je jezelf vragen blijft stellen alles veel 
duidelijker in beeld blijft. Dit heeft mij wel laten zien dat ik het ‘doorvragen’ en ‘jezelf vragen 
stellen’ ook kan inzetten bij het onderwijs aan kinderen. 

Tijdens het onderzoek heb ik veel literatuur gelezen. Ik heb hierdoor meer kennis opgedaan 
over het muziekonderwijs, maar ook over het Jenaplanonderwijs. Dit maakt mij als leerkracht 
weer ‘sterker’, omdat ik al die nieuwe kennis als leerkracht weer kan gebruiken binnen mijn 
eigen onderwijs. 

Wat ik ook meeneem als leerkracht is het concreet plannen van afspraken en activiteiten die 
gedaan moeten worden. Dit neem ik weer mee in mijn onderwijs, want ik zal later ook aan 
kinderen moeten leren hoe ze moeten plannen en op welke manieren dat kan. 

Ik heb tijdens dit onderzoek veel feedback gehad. Feedback krijgen, komt altijd terug. Dus het 
geeft mij als leerkracht inzicht op hoe je feedback ontvangt, maar ook hoe je feedback geeft op 
een concrete, maar positieve manier. Dit kan ik als leerkracht weer gebruiken in mijn onderwijs 
(kinderen leren feedback te geven en te ontvangen).  

Tijdens het maken van dit onderzoek heb ik vooral als leerkracht geleerd dat een 
onderzoekende houding nodig is binnen het onderwijs, want er zijn vaak aspecten in het 
onderwijs die beter kunnen. Door een onderzoek te doen, kun je gaan zoeken naar oplossingen. 
Ik heb door dit onderzoek geleerd hoe je op een effectieve manier een onderzoek kunt maken  en 
hierdoor zal ik later als leerkracht ook snel en effectief een onderzoek kunnen maken.  

3.1 Nawoord 
Gedurende dit onderzoek heb ik met name veel over mezelf geleerd. Allereerst heb ik geleerd 
dat je écht theorie nodig hebt, om een onderzoek te kunnen starten. Ik hou er zelf niet van om 
veel theorie op te moeten zoeken, maar ik kwam er gedurende het onderzoek achter, dat dit me 
juist helpt. Maar ik heb ook ervaren hoe moeilijk het is om concreet op te schrijven wat er in je 
hoofd zit. Soms had ik een beeld in mijn hoofd, maar kon ik de juiste woorden niet vinden. Na 
veel denken is dit toch gelukt. Daarnaast vond ik het vooral lastig om de vragen goed te 
formuleren. Het heeft wat moeite gekost om tot goede vragen te komen, maar dat is uiteindelijk 
wel gelukt. Ik  heb ook theoretisch veel geleerd over muziek en vooral het belang van muziek. Dit 
zijn perspectieven waar ik later ook veel aan heb binnen het onderwijs. Door dit onderzoek heb 
ik de bevestiging gekregen dat muziek juist belangrijk is in het onderwijs en dat het excuus ‘te 
weinig tijd hebben’ er niet voor hoeft te zorgen dat het niet meer gegeven wordt.  
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Bijlage 2: Observaties  
Observatieschema muziek en wereldoriëntatie 
Datum: maandag, 12 februari 2018 
Observatievragen:  Ja/nee: 
Wordt er wereldoriëntatie gegeven? Ja 
Wordt er muziekles gegeven vanuit Eigen-wijs Digitaal?  Nee 
Worden wereldoriëntatie en Eigen-wijs Digitaal met elkaar geïntegreerd? Nee  
Toelichting per deelvraag: 
Wordt er wereldoriëntatie gegeven? 
Er wordt wereldoriëntatie gegeven. In de ochtend wordt er in de kring aandacht besteed aan het christelijke geloof. Aan het 
einde van de ochtend wordt er jeugdjournaal gekeken. In de middag hebben kinderen de tijd om wereldoriëntatie 
(opdrachten) te maken. Ze zijn bezig met de afronding over de tijd van Steden en staten. Kinderen kunnen dan in de middag 
de muurposter (die ze voor dat thema aan het maken zijn) af maken. 
 
Wordt er muziekles gegeven vanuit Eigen-wijs Digitaal?  
Er wordt geen muziekles gegeven vanuit Eigen-wijs Digitaal. 
 
Worden wereldoriëntatie en Eigen-wijs Digitaal met elkaar geïntegreerd? 
Er vindt geen integratie plaats. 
 

Observatieschema muziek en wereldoriëntatie 
Datum: dinsdag, 13 februari 2018 
Observatievragen:  Ja/nee: 
Wordt er wereldoriëntatie gegeven? Ja 
Wordt er muziekles gegeven vanuit Eigen-wijs Digitaal?  Nee 
Worden wereldoriëntatie en Eigen-wijs Digitaal met elkaar geïntegreerd? Nee 
Toelichting per deelvraag: 
Wordt er wereldoriëntatie gegeven? 
Net als op twaalf februari wordt er tijd besteed aan het christelijke geloof in de ochtend. Aan het einde van de ochtend wordt 
er jeugdjournaal gekeken. In de middag is er tijd om de muurposter af te ronden. Ook geeft de leerkracht alvast een korte 
introductie op het nieuwe thema (lentekriebels) Er wordt dus wel tijd besteed aan wereldoriëntatie. 
 
Wordt er muziekles gegeven vanuit Eigen-wijs Digitaal?  
Er wordt geen muziekles gegeven vanuit Eigen-wijs Digitaal. 
 
Worden wereldoriëntatie en Eigen-wijs Digitaal met elkaar geïntegreerd? 
Er vindt geen integratie plaats. 
 
 

Observatieschema muziek en wereldoriëntatie 
Datum: woensdag, 21 februari 2018 
Observatievragen:  Ja/nee: 

Wordt er wereldoriëntatie gegeven? Ja 

Wordt er muziekles gegeven vanuit Eigen-wijs Digitaal?  Nee 

Worden wereldoriëntatie en Eigen-wijs Digitaal met elkaar geïntegreerd? Nee 

Toelichting per deelvraag: 
Wordt er wereldoriëntatie gegeven? 
Net als bij twaalf en dertien februari wordt er in de ochtend tijdens de kring tijd besteed aan het christelijke geloof. Er wordt 
tijdens Nieuws begrip tijd besteed aan het onderwerp ‘Orgaandonor’. Naast de les wordt er nog verder op in gegaan.  Ook 
wordt er aan het einde van de ochtend jeugdjournaal gekeken. In de middag gaan de kinderen naar een voorstelling die gaat 
over de opwarming van de aarde en de kijk op de vluchtelingen. 
 
Wordt er muziekles gegeven vanuit Eigen-wijs Digitaal?  
Er wordt geen muziekles gegeven vanuit Eigen-wijs Digitaal. 
 
Worden wereldoriëntatie en Eigen-wijs Digitaal met elkaar geïntegreerd? 
Er vindt geen integratie plaats. 

 
 



42 
 

  
Vragenlijst met HS, leerkracht van de Rozemarijnhoek op Kindcentrum de Kloostertuin in Assen  
Deze vragenlijst is bedoeld voor een concrete beginsituatie (naast de observaties). Door deze 
vragenlijst wordt er vanuit de ogen van de leerkracht gekeken. Hoe is de kijk dan op muziek, 
wereldoriëntatie en de integratie er van.   
Wat wordt er nu in de groep gedaan aan 
muziek?  

Er wordt 's ochtends gezongen bij de 
dagopening. Soms wordt er een lied van 
eigenwijs digitaal ingeoefend bij een project, 
maar te weinig 

Wat wordt er nu in de groep gedaan aan 
wereldoriëntatie?  

We behandelen thema's volgens het 
jaaroverzicht in overeenstemming met de 
kerndoelen die we in de bouw bespreken en 
uitwerken met de kinderen.  

Op welke manier(en) vindt er nu integratie 
plaats tussen muziek en wereldoriëntatie?  

Wanneer er een lied gekozen wordt zoeken we 
dat altijd bij het thema.  

Hoe wordt de methode Eigen-wijs Digitaal nu 
ingezet?  

De methode Eigenwijs hebben we aangeschaft 
om op gemakkelijke manier ( zonder al te veel 
voorbereiding) muziek te kunnen geven. In de 
groepen wordt het qua frequentie wisselend 
gebruikt.  

Op welke manier(en) vindt er nu integratie 
plaats tussen Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie?  

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het 
thema ( indien mogelijk) maar ongetwijfeld ook 
buiten het thema liedjes gekozen.  

Toelichting:  
De toelichting hoeft niet ingevuld te worden. Alleen als er nog opmerkingen zijn ten opzichte van de vragen. Of als u nog 
iets kwijt moet dat niet bij de vragen paste.  
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Bijlage 4: Vragenlijst BD 
Vragenlijst met BD, directeur van basisschool de Wonderfluit in Gent 

Deze vragenlijst is bedoeld voor ideeën en inspiratie voor dit onderzoek, omdat de Wonderfluit in 
Gent gespecialiseerd is in muziek en de integratie van muziek met andere vakken.  Kindcentrum 
de Kloostertuin in Assen heeft moeite met het geven van muziek en het integreren van muziek. De 
vragenlijst met u (BD) kan dus zorgen voor ideeën en inspiratie op Kindcentrum de Kloostertuin 
in Assen. 

Wat is de visie en missie van de school? Eindtermen bereiken 
 
Alle kinderen die naar deze leerThuis komen, 
bereiken de eindtermen zoals die opgelegd 
zijn door het ministerie van onderwijs. Dit 
zowel voor taal, wiskunde, 
werkelijkheidsonderricht, Frans, muzische 
opvoeding als voor lichamelijke opvoeding. 
 
Echt ‘leren’ 
 
In een leerThuis wil men een gezellige, warme 
Thuis (daarom de hoofdletter) creëren waar 
de kinderen samen, begeleid door hun tutors 
op een ervaringsgerichte, natuurlijke, 
impliciete manier tot ‘leren’ komen. Een 
manier waarop kinderen het gevoel krijgen 
‘echt’ te leren en niet geschoold te worden. 
 
Basiscompetenties verwerven 
 
Een leerThuis is een plek waar kinderen 
basiscompetenties ‘verwerven’ die 
noodzakelijk zijn om verder in het leven hun 
weg te gaan. 
 

 ‘Competenties’ omschrijven we als een 
samengaan van kennis, vaardigheden 
en attitudes. Deze drie componenten 
zijn essentieel en het ene kan niet 
zonder het andere.  

 ‘Verwerven’ omschrijven we als een 
diepgaand ‘leren’ waarbij er stevig 
geconsolideerd wordt. ‘Leren’ dat in 
alle lagen van het geheugen doordringt 
en een leven lang niet vergeten wordt. 

 
In een leerThuis beperkt men zich wel degelijk 
tot ‘basiscompetenties’ die door de kinderen 
diepgaand worden verworven opdat ze in vele 
omstandigheden transfereerbaar zouden zijn 
en later probleemoplossend bruikbaar. Een 
leerThuis behoedt zich dus voor overtollige 
competenties, voor trends en voor het steeds 
opnieuw veranderen van accenten omwille 
van de steeds wisselende inputs van deze 
maatschappij. In een leerThuis weet men 
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welke competenties ‘altijd’ noodzakelijk zullen 
zijn en is men bijzonder kritisch tegenover 
steeds wisselende en vaak oppervlakkige 
opdrachten die basisscholen al te vaak te 
verwerken krijgen. 
 
Maatschappijvormend 
 
In een leerThuis is men er dus van overtuigd 
dat men zich terdege de vraag moet stellen of 
men ‘maatschappijvolgend’ of 
‘maatschappijvormend’ te werk moet gaan. 
Het ‘maatschappij-vormende’  lijkt ons van 
bijzonder groot belang. Deze maatschappelijke 
discussie wordt binnen het team en samen 
met de ouders gevoerd. We zijn er immers niet 
van overtuigd dat de huidige consumerende 
maatschappij aan allen voldoende 
ontwikkelingskansen biedt en garant staat 
voor een waardevol, zinvol, vreugdevol leven. 
 
Eigen mogelijkheden ontplooien 
 
In een leerThuis beseffen we dat alle kinderen, 
meerdere (diverse) ontplooiïngsdomeinen 
hebben om volwaardig ‘mens’ te worden.  In 
het Engels vertaalt men die als capabilities. 
Wij geloven dat elk kind binnen deze 
domeinen diverse eigen ontplooiïngs- of 
ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Om het 
eenvoudig te houden, spreken we verder 
gewoon van ‘mogelijkheden’.  
 
We beseffen dat het de begeleiders zijn die 
voor hen, werkende vanuit hun interesse van 
de kinderen, de kansen creëren om die 
mogelijkheden rijk te ontplooien. We beseffen 
dat een  diep humane pedagogische 
grondhouding van de begeleider bepalend is 
voor de humaniserende leerstijlen die zullen 
gekozen worden.   
 
Multi-zintuiglijk waarnemen 
 
In een leerThuis vertrekt men altijd vanuit de 
multizintuiglijke ervaring van de 
werkelijkheid. 
In een leerThuis beseft en gelooft men dat de 
reële beleving van die werkelijkheid de bron 
moet zijn van waaruit het natuurlijke leren 
opwelt en dat men het leren moet aansturen 
vanuit het kind zelf en niet vanuit 
voorgekauwde lessen in handboeken.  
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Dat het concrete multi-zintuiglijke ervaren 
altijd voor het abstraheren dient te komen is 
voor ons meer dan vanzelfsprekend.   
 
Accent op ‘muzische’ meertaligheid 
 
Muzische leerThuis De Wonderfluit gelooft 
steevast in het gegeven dat de muzische 
communicatiemiddelen BEELD, KLANK, 
DRAMA, BEWEGING en MEDIA bijzonder 
sterke middelen zijn om de werkelijkheid die 
men niet reëel kan ervaren zintuiglijk over te 
brengen opdat men ze toch diepgaand zou 
beleven. Daarom ook investeren ze steevast 9 
lestijden muzische vorming.  
 
Accent op muziek 
 
In de muzische leerThuis De Wonderfluit 
geloven we dat muziek een ideaal leerdomein 
is om kinderen een breed spectrum aan 
competenties en attitudes te laten verwerven. 
We geloven in de ‘verwonderende’ kracht van 
muziek op zich (muziek om de muziek) maar 
ook in muziek als middel om heel wat 
transfereerbare vaardigheden en attitudes te 
verwerven die in elk leerproces en in om het 
even welk leergebied een meerwaarde zijn. De 
leerlingen krijgen vanaf heel jonge leeftijd (2,5 
jaar) 5 lestijden muziek per week. 
 
Samen met de ouders 
 
In een leerThuis vraagt men de ouders om 
zinvol te participeren.  Dit wil zeggen dat men 
de ouders vraagt bijzonder veel interesse te 
betonen voor de ‘leerinhouden’ die de 
kinderen krijgen, de ‘vaardigheden’ die ze 
zullen verwerven en de ‘attitudes’ die men ze 
wil meegeven.  
 
We vragen de ouders met het leren van de 
kinderen mee te leven door ‘dagelijks’ 
betrokkenheid te tonen.  
 
We vragen de ouders samen met de school na 
te denken hoe we deze leerThuis  kunnen 
realiseren en op een kritische maar 
opbouwende manier feedback te geven in een 
open en respectvolle sfeer.  
 
We vragen hen ook mee te denken en mee te 
werken om ideeën en activiteiten uit te 
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tekenen die een meerwaarde zijn voor de 
realisatie van onze projecten.  
 
We vragen hen te participeren door te geloven 
in het project en een groot vertrouwen te 
tonen in de competentie van het hele team en 
dat team aan te moedigen.  
 
In een notendop:  
 
Een leerThuis zet in op het ‘DIEPE’ en niet 
op het ‘BREDE’, op het ‘BLIJVENDE’ en niet 
op het ‘MOMENTANE’. Een leerThuis 
gelooft dat elk kind op die manier kan 
uitgroeien tot een stevig ‘humaan’ iemand 
die in staat zal zijn later blijvend te werken 
aan een leefbare, rechtvaardige en warme 
wereld. 

 
Wat ik vorig schooljaar vooral heb 
meegekregen is dat de school eigenlijk bij alles 
wel muziek koppelt. Heeft de school daar ook 
methodes voor? En op welke manieren vindt 
die integratie dan plaats? 

Er zijn hier geen specifieke methodes voor. 
Wel is er door de jaren heen zelf heel wat 
materiaal ontwikkeld zoals liedjes bij het 
aanleren van de tafels, het inoefenen van 
spellingsmoeilijkheden, … 
Daarnaast wordt er bij projecten 
(wereldoriëntatie) steeds actief gezocht naar 
muzische linken bij het gekozen project. 
Wanneer dit mogelijk is en passend is, wordt 
er ook een muzisch eindproduct of een 
muzische evaluatie gekoppeld aan het project.  
In de lessen lichamelijke opvoeding staat ook 
1 uurtje per week vast voor ritmiek. 
 

Ik heb op uw site gezien dat de school heel 
veel muziekdoelen heeft per domein. Hoe ziet 
u er op toe dat die doelen bereikt worden en 
op welke manier gebeurt dit? 

De verschillende subdomeinen binnen de 
muzikale opvoeding komen evenredig aan 
bod, worden geobserveerd en geëvalueerd 
zowel proces- als productmatig. 
 
Muziek heeft ook een totaal eigen vorm van 
rapportering als bijlage bij het algemeen 
woordelijk rapport van de Muzische leerThuis. 
 
Intens muziek beluisteren 
 
Er ligt een belangrijk accent op zeer 
regelmatige, intense en diepgaande 
muziekbeluistering. Deze muziekbeluistering 
zal zowel passief als actief zijn.  
 
Op een speelse manier willen we de 
luisterhouding van de kinderen verbeteren, 
hun luistervaardigheid trainen en hun auditief 
onderscheidingsvermogen vergroten.  
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Op die manier zullen we hen de structuur in 
de muziek leren ontdekken en muziek leren 
plaatsen in een maatschappelijk kader. De 
kinderen zullen kennis maken met diverse 
authentieke muziekgenres, met een waaier 
aan instrumenten, met belangrijke figuren in 
de muziekgeschiedenis van vroeger en 
vandaag. 
 
Deze muziekbeluistering kan ook het 
uitgangspunt zijn voor andere activiteiten. 
 
Samen zingen en stemvorming  
 
Er wordt veel aandacht geschonken aan 
wekelijkse samenzang. Via liederen zal bij de 
kinderen de zin voor melodie ontwikkeld 
worden. Door een gevarieerde muziekkeuze 
zullen de kinderen kennis maken met zang uit 
de verschillende werelddelen.  
 
Deze zangmomenten worden ook gebruikt om 
de stemvorming bij de kinderen te 
optimaliseren. Er is bijzonder aandacht voor 
het bevorderen van een juiste 
lichaamsontspanning en –houding, het 
optimaliseren van de ademhaling, de juiste 
stemplaatsing, en een goede articulatie.  
 
Samen bewegen op muziek en dansen 
 
Beweging en dans nemen een belangrijke 
plaats in. Daardoor willen we hen een goed 
gevoel voor ritme bijbrengen. Ook hier zal een 
wereldwijde variatie in de muziekkeuze 
aangeboden worden. Er zal bewogen worden 
op muziek uit alle continenten.  
 
Zelf exploreren van en experimenteren met 
instrumenten 
 
De kinderen ontdekken door exploratie de 
verschillende muziekinstrumenten, hun 
klanken en mogelijkheden. Zij krijgen ook de 
kans om met de instrumenten te 
experimenteren. Dit geeft hen een stevige 
basis om een instrument te kiezen. 
 
Zelf componeren, samenspelen en muziek 
vastleggen 
 
De kinderen creëren bij het experimenteren 
met instrumenten ook zelf, vanaf heel jonge 
leeftijd, muziekstukjes. Zij zullen op die 
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manier vorm leren geven aan muziek .  
 
We leren die muziek ook vastleggen. Dit doen 
we eerst op een speelse, kindvriendelijke 
manier. Van daaruit zullen we ze op een 
natuurlijke manier kennis leren maken met de 
notenleer. 
 
Binnen het hele aanbod van muziek wordt 
veel aandacht besteed aan het SAMEN spelen. 
Op die manier maken kinderen wezenlijk deel 
uit van de groep. In samenspel leren kinderen 
van elkaar, leren ze naar elkaar luisteren, 
leren ze rekening houden met de anderen, 
maken ze duidelijke afspraken en leren ze zich 
strikt aan afspraken te houden. 
 

Is er een bepaalde didactiek (buiten de 
muziekdoelen om) die schoolbreed wordt 
gebruikt? (en als dat wel zo is, waarom die 
didactiek)? 

Het algemeen ontwikkelingsgericht werken is 
de belangrijkste pijler naast het muzische en 
wordt in hoofdzaak naar voren geschoven als 
democratisch pedagogisch-didactisch model. 
 
We willen in onze leerThuis de kinderen op 
een natuurlijke wijze laten evolueren.  
We willen ook rust brengen en het leerproces 
niet geforceerd laten verlopen. 
 
Daarom opteren we binnen de leerThuis voor 
‘ontwikkelingsgericht’ werken. We geloven er 
sterk in dat  ‘werken binnen de naaste 
ontwikkelingszone’ (Lev Vigotski) de kinderen 
meer zelfvertrouwen geeft en zorgt voor een 
positief zelfbeeld. 
 
Werken binnen de naaste ontwikkelingszone 
kunnen we kort als volgt samenvatten: 
 
We kunnen niet op voorhand bepalen welke 
competenties alle kinderen samen op 
eenzelfde moment zullen verworven hebben. 
We kennen wel de richting. De stappen die 
kinderen in die richting zetten kunnen niet op 
elk moment dezelfde zijn. Wat wij geloven is 
dit:  “Elke stap die een kind verder zet, is voor 
ons een stap vooruit.” We werken dus met elk 
kind op zijn niveau en laten het op zijn tempo 
de gevraagde competenties verwerven. De 
begeleid(st)ers weten bijzonder goed wat de 
volgende stap is die een kind kan zetten en 
hoeveel tijd het daarvoor zal nodig hebben. Zij 
motiveren het kind ook heel sterk om die stap 
te zetten. Zij doen dat door de noodzaak van 
de stap en de doelstelling van de activiteit 
helder te formuleren. De begeleid(st)ers 
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vragen bewust aan elk kind dat het zich elke 
dag echt inspant om de gevraagde stap te 
zetten. 
 
We werken op die manier met z’n allen aan 
het verwerven van de gevraagde competenties 
op het einde van het zesde leerjaar.  We 
behouden daarvoor als richtsnoer de 
eindtermen en de leerplannen van OVSG, maar 
we willen afstappen van een kunstmatig, op 
voorhand vastgelegd tijdspad. Dit zowel voor 
de kinderen die langzamer zaken verwerven 
als voor hen die sneller doelen bereiken. 
 
Wij willen ouders meegeven wat hun kinderen 
kunnen en hoe ver ze zijn geëvolueerd, eerder 
dan hen voortdurend te confronteren met wat 
hun kind nog niet kan. 
 
Deze manier van werken heeft ook haar 
repercussies op onze ZORG. Onze zorg zal 
altijd vanuit dit ontwikkelingsperspectief 
ontwikkeld worden. 
 

Toelichting: 
De toelichting hoeft niet ingevuld te worden. Alleen als er nog opmerkingen zijn ten opzichte van de vragen. Of als u nog 
iets kwijt moet dat niet bij de vragen paste. 
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Bijlage 5: Voorbeeld ingevuld stappenplan Muziek-wijs en Zing-wijs 
Stappenplan integratie Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie (Muziek-wijs) 
Inleiding: 
1. Voor wie is het stappenplan? 
2. Wat is het doel? 
3. Wat zijn de subdoelen? 
 
1. Leerkrachten die de methode Eigen-wijs Digitaal willen integreren met wereldoriëntatie. 
2. Het stappenplan wordt als hulpmiddel ingezet, zodat integratie tussen Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie makkelijker wordt. 
3. Door het gebruik van dit stappenplan zal het lesgeven uit Eigen-wijs Digitaal toenemen. 
 
 
Stap 1: Bepaal het onderwerp van het project dat op dit moment 
aan bod is.  

Lentekriebels 

Stap 2: Bepaal de sub onderwerpen van het project. -Jij en je lichaam 
-Verliefdheid 

Stap 3: Bepaal de doelen van dit project Kerndoel 41 
De leerlingen leren over de 
bouw van planten, dieren en 
mensen en over de vorm en 
functie van hun onderdelen. 

Stap 4: Bepaal of je een muziekles wil geven (Muziek-wijs) of een 
zangles (Zing-wijs) 
 
Muziek-wijs: Ga verder naar stap 5 
Zing-wijs: Ga verder naar stap 8 

Muziek-Wijs 

Stap 5: Bekijk de Eigen-wijs Digitaal Muziek-wijs lessen die er 
beschikbaar zijn voor de desbetreffende groep. (Eventueel een 
groep er onder of er boven. Bijvoorbeeld: Doelgroep groep 5/6, kijken bij 
groep vijf en zes. Eventueel groep vier of zeven).  

-Groep  7: Olé 

Stap 6:  Bekijk welke onderwerpen van de muzieklessen 
overeenkomen met het onderwerp/ sub onderwerpen en doelen 
van het project. 

Tijdens deze les komen 
onderwerpen zoals verliefdheid 
en romantische muziek aan bod. 
Een goede overeenkomst met 
het onderwerp van het project. 

Stap 7: Kies een Eigen-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 
 
Ga verder naar stap 11 

-Groep  7: Olé 

Stap 8: Ga naar Zing-wijs en klik op trefwoord.  
Stap 9: Typ in de zoekbalk het onderwerp of een subonderwerp. 
Klik vervolgens op zoeken.  

 

Stap 10: Kijk of er lessen naar voren komen die voor jouw groep 
bestemd zijn en die je kan inzetten tijdens het project (Het getal 
achter de titel van het lied is de groep voor wie het bestemd is). 
 
Komt er niets naar voren? Klik dan op groep en kijk welke 
nummers er beschikbaar zijn voor jouw groep. 

 

Stap 11: Geef de les.  
-Toelichting (hoe ging de les?) 
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Stappenplan integratie Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie (Zing-wijs) 
Inleiding: 
1. Voor wie is het stappenplan? 
2. Wat is het doel? 
3. Wat zijn de subdoelen? 
 
1. Leerkrachten die de methode Eigen-wijs Digitaal willen integreren met wereldoriëntatie. 
2. Het stappenplan wordt als hulpmiddel ingezet, zodat integratie tussen Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie makkelijker wordt. 
3. Door het gebruik van dit stappenplan zal het lesgeven uit Eigen-wijs Digitaal toenemen. 
 
Stap 1: Bepaal het onderwerp van het project dat op dit moment 
aan bod is.  

Lentekriebels 

Stap 2: Bepaal de sub onderwerpen van het project. -Jij en je lichaam 
-Verliefdheid 

Stap 3: Bepaal de doelen van dit project Kerndoel 41 
De leerlingen leren over de 
bouw van planten, dieren en 
mensen en over de vorm en 
functie van hun onderdelen. 

Stap 4: Bepaal of je een muziekles wil geven (Muziek-wijs) of een 
zangles (Zing-wijs) 
 
Muziek-wijs: Ga verder naar stap 5 
Zing-wijs: Ga verder naar stap 8 

Zing-Wijs 

Stap 5: Bekijk de Eigen-wijs Digitaal Muziek-wijs lessen die er 
beschikbaar zijn voor de desbetreffende groep. (Eventueel een 
groep er onder of er boven. Bijvoorbeeld: Doelgroep groep 5/6, kijken bij 
groep vijf en zes. Eventueel groep vier of zeven).  

 

Stap 6:  Bekijk welke onderwerpen van de muzieklessen 
overeenkomen met het onderwerp/ sub onderwerpen en doelen 
van het project. 

 

Stap 7: Kies een Eigen-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 
 
Ga verder naar stap 11 

 

Stap 8: Ga naar Zing-wijs en klik op trefwoord.  
Stap 9: Typ in de zoekbalk het onderwerp of een subonderwerp. 
Klik vervolgens op zoeken.  

Lentekriebels: geeft niets weer 

 Verliefd:   
 *De verliefde stieros 5 
 *Olga 7 
 *You 're in love, yeah! 7 

Stap 10: Kijk of er lessen naar voren komen die voor jouw groep 
bestemd zijn en die je kan inzetten tijdens het project (Het getal 
achter de titel van het lied is de groep voor wie het bestemd is). 
 
Komt er niets naar voren? Klik dan op groep en kijk welke 
nummers er beschikbaar zijn voor jouw groep. 

 *De verliefde stieros 5 

 

Stap 11: Geef de les.  
-Toelichting (hoe ging de les?) 
 
 
 

http://mijn.eigenwijsdigitaal.nl/leer/de-verliefde-stieros
http://mijn.eigenwijsdigitaal.nl/leer/olga
http://mijn.eigenwijsdigitaal.nl/leer/you-re-in-love-yeah
http://mijn.eigenwijsdigitaal.nl/leer/de-verliefde-stieros
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Bijlage 6: Geteste stappenplannen 

6.1 Zenuwenlied 
Stappenplan integratie Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie 
Inleiding: 
1. Voor wie is het stappenplan? 
2. Wat is het doel? 
3. Wat zijn de subdoelen? 
 
1. Leerkrachten die de methode Eigen-wijs Digitaal willen integreren met wereldoriëntatie. 
2. Het stappenplan wordt als hulpmiddel ingezet, zodat integratie tussen Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie plaats vindt. 
3. Door het gebruik van dit stappenplan zal het muziekonderwijs met behulp van Eigen-wijs Digitaal 
toenemen. 
 
 
Stap 1: Bepaal het onderwerp van het project dat op dit moment 
aan bod is.  

Het lichaam van een mens en 
een dier 

Stap 2: Bepaal de sub onderwerpen van het project. -Verschillen tussen mens en 
dier 
- Overeenkomsten tussen 
mens en dier 
- Het lichaam vanaf de 
buitenkant 
- Het lichaam vanaf de 
binnenkant (skelet, zenuwen, 
organen etc.) 
- De ontwikkeling van een 
lichaam door de jaren heen 

Stap 3: Bepaal de doelen van dit project Kerndoel 40 
De leerlingen leren in de eigen 
omgeving veel voorkomende planten 
en dieren onderscheiden en benoemen 
en leren hoe ze functioneren in hun 
leefomgeving. 
 

Kerndoel 41 
De leerlingen leren over de bouw van 
planten, dieren en mensen en over de 
vorm en functie van hun onderdelen. 

Stap 4: Bepaal of je een muziekles wilt geven (Muziek-wijs) of een 
zangles (Zing-wijs) 
 
Muziek-wijs: Ga verder naar stap 5 
Zing-wijs: Ga verder naar stap 8 

Zing-wijs 

Stap 5: Bekijk de Eigen-wijs Digitaal Muziek-wijs lessen die er 
beschikbaar zijn voor de desbetreffende groep. (Eventueel een 
groep er onder of er boven. Bijvoorbeeld: Doelgroep groep 5/6, kijken bij 
groep vijf en zes. Eventueel groep vier of zeven).  

 

Stap 6:  Bekijk welke onderwerpen van de muzieklessen 
overeenkomen met het onderwerp/ sub onderwerpen en doelen 
van het project. 

 

Stap 7: Kies een Eigen-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 
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Ga verder naar stap 12 
Stap 8: Ga naar Zing-wijs en klik op trefwoord. check 

Stap 9: Typ in de zoekbalk het onderwerp of een subonderwerp. 
Klik vervolgens op zoeken.  

Niets gevonden 

Stap 10: Kijk of er lessen naar voren komen die voor jouw groep 
bestemd zijn en die je kan inzetten tijdens het project (Het getal 
achter de titel van het lied is de groep voor wie het bestemd is). 
 
Komt er niets naar voren? Klik dan op groep en kijk welke 
nummers er beschikbaar zijn voor jouw groep (eventueel een 
groep lager of hoger). 

5-6: boevenlied: gevoelens 
vanuit het lichaam (vraag 
stellen hoe komt dat?) 
 
3-4: Zenuwenlied: gevoelens 
vanuit het lichaam (vraag 
stellen hoe komt dat?) 

Stap 11: Kies een Zing-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 

3-4: Zenuwenlied: gevoelens 
vanuit het lichaam (vraag 
stellen hoe komt dat?) 

Stap 12: Geef de les.  
-Toelichting (hoe ging de les?) 
 

De kinderen vonden het een leuk lied om te zingen. Ondanks dat het een lied was voor groep 3/4 
waren de kinderen erg betrokken. Ze vonden het vooral leuk dat het lied een goed tempo had. 
Normaal heb ik het idee dat kinderen de muzieklessen leuker vinden dat de zanglessen, omdat je 
tijdens de muzieklessen meer kan doen i.p.v. zingen. 
 
Het stappenplan heeft een duidelijk beeld gegeven over de doelen waar aan gewerkt wordt tijdens 
wereldoriëntatie. Hierdoor konden de lessen via eigenwijs goed gekoppeld worden aan 
wereldoriëntatie. Op deze manier kan er goed verantwoord worden waar we tijdens 
wereldoriëntatie mee bezig zijn. Muziek krijgt op deze manier meer doelen dan alleen even het 
muziekdoel en de ‘leuke’ les. Daarnaast zorgt het ervoor dat er muziek gegeven kan worden op de 
tijd van wereldoriëntatie. Dit is goed!, omdat er te weinig tijd voor is om er naast te geven (moet 
eigenlijk wel, maar wanneer dan hè).  
 
Het stappenplan zorgt er goed voor dat je tot een lied/les komt dat geïntegreerd kan worden, maar 
voor leerkrachten is het ook wel fijn om meer inhoud te krijgen van de keuzes die er zijn, want niet 
alle titels geven de doelen en onderwerpen van de lessen weer. 
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6.2 Boevenlied 
Stappenplan integratie Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie 
Inleiding: 
1. Voor wie is het stappenplan? 
2. Wat is het doel? 
3. Wat zijn de subdoelen? 
 
1. Leerkrachten die de methode Eigen-wijs Digitaal willen integreren met wereldoriëntatie. 
2. Het stappenplan wordt als hulpmiddel ingezet, zodat integratie tussen Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie plaats vindt. 
3. Door het gebruik van dit stappenplan zal het muziekonderwijs met behulp van Eigen-wijs Digitaal 
toenemen. 
 
 
Stap 1: Bepaal het onderwerp van het project dat op dit moment 
aan bod is.  

Het lichaam van een mens en 
een dier 

Stap 2: Bepaal de sub onderwerpen van het project. -Verschillen tussen mens en 
dier 
- Overeenkomsten tussen 
mens en dier 
- Het lichaam vanaf de 
buitenkant 
- Het lichaam vanaf de 
binnenkant (skelet, zenuwen, 
organen etc.) 
- De ontwikkeling van een 
lichaam door de jaren heen 

Stap 3: Bepaal de doelen van dit project Kerndoel 40 
De leerlingen leren in de eigen 
omgeving veel voorkomende planten 
en dieren onderscheiden en benoemen 
en leren hoe ze functioneren in hun 
leefomgeving. 
 

Kerndoel 41 
De leerlingen leren over de bouw van 
planten, dieren en mensen en over de 
vorm en functie van hun onderdelen. 

Stap 4: Bepaal of je een muziekles wilt geven (Muziek-wijs) of een 
zangles (Zing-wijs) 
 
Muziek-wijs: Ga verder naar stap 5 
Zing-wijs: Ga verder naar stap 8 

Zing-wijs 

Stap 5: Bekijk de Eigen-wijs Digitaal Muziek-wijs lessen die er 
beschikbaar zijn voor de desbetreffende groep. (Eventueel een 
groep er onder of er boven. Bijvoorbeeld: Doelgroep groep 5/6, kijken bij 
groep vijf en zes. Eventueel groep vier of zeven).  

 

Stap 6:  Bekijk welke onderwerpen van de muzieklessen 
overeenkomen met het onderwerp/ sub onderwerpen en doelen 
van het project. 

 

Stap 7: Kies een Eigen-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 
 
Ga verder naar stap 12 
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Stap 8: Ga naar Zing-wijs en klik op trefwoord. check 

Stap 9: Typ in de zoekbalk het onderwerp of een subonderwerp. 
Klik vervolgens op zoeken.  

Niets gevonden 

Stap 10: Kijk of er lessen naar voren komen die voor jouw groep 
bestemd zijn en die je kan inzetten tijdens het project (Het getal 
achter de titel van het lied is de groep voor wie het bestemd is). 
 
Komt er niets naar voren? Klik dan op groep en kijk welke 
nummers er beschikbaar zijn voor jouw groep (eventueel een 
groep lager of hoger). 

5-6: boevenlied: gevoelens 
vanuit het lichaam (vraag 
stellen hoe komt dat?) 
 
3-4: Zenuwenlied: gevoelens 
vanuit het lichaam (vraag 
stellen hoe komt dat?) 

Stap 11: Kies een Zing-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 

5-6: boevenlied: gevoelens 
vanuit het lichaam (vraag 
stellen hoe komt dat?) 

Stap 12: Geef de les.  
-Toelichting (hoe ging de les?, werkt het stappenplan?) 
 

Het eerste wat opviel tijdens het geven van de les was dat de kinderen het jammer vonden dat het 
alleen zingen was. Het lied is niet voor iedereen heel uitnodigend. Je moet als leerkracht dus wel zelf 
er ‘activiteiten’ bij verzinnen om het lied leuk te houden. In deze les heb ik dat gedaan door middel 
van bewegingen tijdens het lied. 
 
Het stappenplan zorgt wel voor een duidelijk beeld waar aan je werkt. Doordat de doelen van w.o. 
duidelijk zijn, is het makkelijk om te verantwoorden wat je doet in de groep. Het is nu meer dan 
alleen een liedje zingen.  
 
Je moet wel goed weten hoe Eigen-wijs werkt. Je krijgt goede handvatten om te komen tot een lied of 
muziekles, maar het uiteindelijk geven van de les moet je zelf uitzoeken. Het gebruik van dit 
stappenplan is niet tijdrovend, maar dan moet je wel goed weten hoe het werkt. En de les die je zelf 
moet voorbereiden kost natuurlijk wel weer tijd. 
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6.3 Aquarium 
Stappenplan integratie Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie 
Inleiding: 
1. Voor wie is het stappenplan? 
2. Wat is het doel? 
3. Wat zijn de subdoelen? 
 
1. Leerkrachten die de methode Eigen-wijs Digitaal willen integreren met wereldoriëntatie. 
2. Het stappenplan wordt als hulpmiddel ingezet, zodat integratie tussen Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie plaats vindt. 
3. Door het gebruik van dit stappenplan zal het muziekonderwijs met behulp van Eigen-wijs Digitaal 
toenemen. 
 
 
Stap 1: Bepaal het onderwerp van het project dat op dit moment 
aan bod is.  

Het lichaam van een mens en 
een dier 

Stap 2: Bepaal de sub onderwerpen van het project. -Verschillen tussen mens en 
dier 
- Overeenkomsten tussen 
mens en dier 
- Het lichaam vanaf de 
buitenkant 
- Het lichaam vanaf de 
binnenkant (skelet, zenuwen, 
organen etc.) 
- De ontwikkeling van een 
lichaam door de jaren heen 

Stap 3: Bepaal de doelen van dit project Kerndoel 40 
De leerlingen leren in de eigen 
omgeving veel voorkomende planten 
en dieren onderscheiden en benoemen 
en leren hoe ze functioneren in hun 
leefomgeving. 
 

Kerndoel 41 
De leerlingen leren over de bouw van 
planten, dieren en mensen en over de 
vorm en functie van hun onderdelen. 

Stap 4: Bepaal of je een muziekles wilt geven (Muziek-wijs) of een 
zangles (Zing-wijs) 
 
Muziek-wijs: Ga verder naar stap 5 
Zing-wijs: Ga verder naar stap 8 

Muziek-wijs 

Stap 5: Bekijk de Eigen-wijs Digitaal Muziek-wijs lessen die er 
beschikbaar zijn voor de desbetreffende groep. (Eventueel een 
groep er onder of er boven. Bijvoorbeeld: Doelgroep groep 5/6, kijken bij 
groep vijf en zes. Eventueel groep vier of zeven).  

Gr 5: Tegenstellingen: Wat 
zijn tegenstellingen, 
begripvorming. 
Gr 5: Aquarium: Leren over 
Aquaria dieren, wat zijn de 
verschillen en 
overeenkomsten tussen die 
dieren en mensen? 
Gr 6: Dinosaurus: Botten van 
een dinosaurus, zijn er 
verschillen en 
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overeenkomsten met een 
mens? Stamt de mens 
misschien af van de 
dinosaurus? 

Stap 6:  Bekijk welke onderwerpen van de muzieklessen 
overeenkomen met het onderwerp/ sub onderwerpen en doelen 
van het project. 

check 

Stap 7: Kies een Eigen-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 
 
Ga verder naar stap 12 

Gr 5: Aquarium: Leren over 
Aquaria dieren, wat zijn de 
verschillen en 
overeenkomsten tussen die 
dieren en mensen? 
 

Stap 8: Ga naar Zing-wijs en klik op trefwoord.  
Stap 9: Typ in de zoekbalk het onderwerp of een subonderwerp. 
Klik vervolgens op zoeken.  

 

Stap 10: Kijk of er lessen naar voren komen die voor jouw groep 
bestemd zijn en die je kan inzetten tijdens het project (Het getal 
achter de titel van het lied is de groep voor wie het bestemd is). 
 
Komt er niets naar voren? Klik dan op groep en kijk welke 
nummers er beschikbaar zijn voor jouw groep (eventueel een 
groep lager of hoger). 

 

Stap 11: Kies een Zing-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 

 

Stap 12: Geef de les.  
-Toelichting (hoe ging de les?) 
 

Het was een erg leuke les. Er kwamen heel veel verschillende muziekaspecten voor in de les. 
Hierdoor bleef het voor de kinderen en voor mijzelf leuk. Ik vond het vooral mooi om te zien dat er 
gebruik wordt gemaakt van een klassiek stuk in de lessen, maar dan wel in een modern jasje 
gestoken. Op deze manier komen kinderen met veel muziekstijlen in aanraking.  
 
Het stappenplan is erg fijn om overzichtelijk te krijgen aan welke doelen je werkt. Ik geef nu muziek 
meer met een doel dan dat je gewoon even snel iets tussendoor doet. Het kost mij nu ook minder tijd 
om een lied/les te vinden bij het desbetreffende thema.  
 
Je moet wel als leerkracht goed weten hoe de lessen in elkaar zitten, want het stappenplan geeft 
daar geen handvatten aan, maar als het doel natuurlijk alleen de integratie is, is het natuurlijk ook 
logisch. 
 
Ik heb wel gemerkt dat je niet alleen maar de muziekles kan geven, maar dat je bij deze les wel de 
dieren er echt bij moet pakken en het moet hebben over de bouw van de dieren etc. om bij het doel 
van w.o. te blijven. Dit is dus wel een stukje extra dan alleen de les. 
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6.4 De Dinosaurus 
Stappenplan integratie Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie 
Inleiding: 
1. Voor wie is het stappenplan? 
2. Wat is het doel? 
3. Wat zijn de subdoelen? 
 
1. Leerkrachten die de methode Eigen-wijs Digitaal willen integreren met wereldoriëntatie. 
2. Het stappenplan wordt als hulpmiddel ingezet, zodat integratie tussen Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie plaats vindt. 
3. Door het gebruik van dit stappenplan zal het muziekonderwijs met behulp van Eigen-wijs Digitaal 
toenemen. 
 
 
Stap 1: Bepaal het onderwerp van het project dat op dit moment 
aan bod is.  

Het lichaam van een mens en 
een dier 

Stap 2: Bepaal de sub onderwerpen van het project. -Verschillen tussen mens en 
dier 
- Overeenkomsten tussen 
mens en dier 
- Het lichaam vanaf de 
buitenkant 
- Het lichaam vanaf de 
binnenkant (skelet, zenuwen, 
organen etc.) 
- De ontwikkeling van een 
lichaam door de jaren heen 

Stap 3: Bepaal de doelen van dit project Kerndoel 40 
De leerlingen leren in de eigen 
omgeving veel voorkomende planten 
en dieren onderscheiden en benoemen 
en leren hoe ze functioneren in hun 
leefomgeving. 
 

Kerndoel 41 
De leerlingen leren over de bouw van 
planten, dieren en mensen en over de 
vorm en functie van hun onderdelen. 

Stap 4: Bepaal of je een muziekles wilt geven (Muziek-wijs) of een 
zangles (Zing-wijs) 
 
Muziek-wijs: Ga verder naar stap 5 
Zing-wijs: Ga verder naar stap 8 

Muziek-wijs 

Stap 5: Bekijk de Eigen-wijs Digitaal Muziek-wijs lessen die er 
beschikbaar zijn voor de desbetreffende groep. (Eventueel een 
groep er onder of er boven. Bijvoorbeeld: Doelgroep groep 5/6, kijken bij 
groep vijf en zes. Eventueel groep vier of zeven).  

Gr 5: Tegenstellingen: Wat 
zijn tegenstellingen, 
begripvorming. 
Gr 5: Aquarium: Leren over 
Aquaria dieren, wat zijn de 
verschillen en 
overeenkomsten tussen die 
dieren en mensen? 
Gr 6: Dinosaurus: Botten van 
een dinosaurus, zijn er 
verschillen en 
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overeenkomsten met een 
mens? Stamt de mens 
misschien af van de 
dinosaurus? 

Stap 6:  Bekijk welke onderwerpen van de muzieklessen 
overeenkomen met het onderwerp/ sub onderwerpen en doelen 
van het project. 

check 

Stap 7: Kies een Eigen-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 
 
Ga verder naar stap 12 

Gr 6: Dinosaurus: Botten van 
een dinosaurus, zijn er 
verschillen en 
overeenkomsten met een 
mens? Stamt de mens 
misschien af van de 
dinosaurus? 

Stap 8: Ga naar Zing-wijs en klik op trefwoord.  

Stap 9: Typ in de zoekbalk het onderwerp of een subonderwerp. 
Klik vervolgens op zoeken.  

 

Stap 10: Kijk of er lessen naar voren komen die voor jouw groep 
bestemd zijn en die je kan inzetten tijdens het project (Het getal 
achter de titel van het lied is de groep voor wie het bestemd is). 
 
Komt er niets naar voren? Klik dan op groep en kijk welke 
nummers er beschikbaar zijn voor jouw groep (eventueel een 
groep lager of hoger). 

 

Stap 11: Kies een Zing-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 

 

Stap 12: Geef de les.  
-Toelichting (hoe ging de les?) 
 

Het was een erg leuke les. Doordat het begon over de dinosaurus waren de kinderen gelijk 
betrokken. Daarnaast kwam er bij deze les ook veel informatie over de dinosaurus naar voren. Dit 
was erg fijn, omdat je dan niet zelf nog extra W.O. hoeft toe te voegen aan de les (natuurlijk hebben 
we het wel over andere subonderwerpen gehad tijdens de les. De oerknal bijvoorbeeld). Ook de 
variatie van het zingen, vonden de kinderen erg leuk. 
 
Het stappenplan geeft je als leerkracht wel de ruimte om creatief na te denken over wat voor een les 
er bij de doelen past. Het stappenplan is ook makkelijk te volgen, waardoor je snel in een oogopslag 
kan zien waar je aan werkt. Ik vind het wel jammer dat het stappenplan niets aangeeft over de 
inhoud van de lessen. Voor iemand die niet veel verstand heeft van muziek is het misschien 
moeilijker om een goede les te vinden bij de doelen van W.O. en kost het dus meer tijd dan bij een 
leerkracht die ‘beter’ is in het geven van muziek. Maar over het algemeen is het stappenplan niet 
tijdrovend. 
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6.5 Tegenstellingen 
Stappenplan integratie Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie 
Inleiding: 
1. Voor wie is het stappenplan? 
2. Wat is het doel? 
3. Wat zijn de subdoelen? 
 
1. Leerkrachten die de methode Eigen-wijs Digitaal willen integreren met wereldoriëntatie. 
2. Het stappenplan wordt als hulpmiddel ingezet, zodat integratie tussen Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie plaats vindt. 
3. Door het gebruik van dit stappenplan zal het muziekonderwijs met behulp van Eigen-wijs Digitaal 
toenemen. 
 
 
Stap 1: Bepaal het onderwerp van het project dat op dit moment 
aan bod is.  

Het lichaam van een mens en 
een dier 

Stap 2: Bepaal de sub onderwerpen van het project. -Verschillen tussen mens en 
dier 
- Overeenkomsten tussen 
mens en dier 
- Het lichaam vanaf de 
buitenkant 
- Het lichaam vanaf de 
binnenkant (skelet, zenuwen, 
organen etc.) 
- De ontwikkeling van een 
lichaam door de jaren heen 

Stap 3: Bepaal de doelen van dit project Kerndoel 40 
De leerlingen leren in de eigen 
omgeving veel voorkomende planten 
en dieren onderscheiden en benoemen 
en leren hoe ze functioneren in hun 
leefomgeving. 
 

Kerndoel 41 
De leerlingen leren over de bouw van 
planten, dieren en mensen en over de 
vorm en functie van hun onderdelen. 

Stap 4: Bepaal of je een muziekles wilt geven (Muziek-wijs) of een 
zangles (Zing-wijs) 
 
Muziek-wijs: Ga verder naar stap 5 
Zing-wijs: Ga verder naar stap 8 

Muziek-wijs 

Stap 5: Bekijk de Eigen-wijs Digitaal Muziek-wijs lessen die er 
beschikbaar zijn voor de desbetreffende groep. (Eventueel een 
groep er onder of er boven. Bijvoorbeeld: Doelgroep groep 5/6, kijken bij 
groep vijf en zes. Eventueel groep vier of zeven).  
 
 
 
 
 
 
 

Gr 5: Tegenstellingen: Wat 
zijn tegenstellingen, 
begripvorming. 
Gr 5: Aquarium: Leren over 
Aquaria dieren, wat zijn de 
verschillen en 
overeenkomsten tussen die 
dieren en mensen? 
Gr 6: Dinosaurus: Botten van 
een dinosaurus, zijn er 
verschillen en 
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. 

overeenkomsten met een 
mens? Stamt de mens 
misschien af van de 
dinosaurus? 

Stap 6:  Bekijk welke onderwerpen van de muzieklessen 
overeenkomen met het onderwerp/ sub onderwerpen en doelen 
van het project. 

check 

Stap 7: Kies een Eigen-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 
 
Ga verder naar stap 12 

Gr 5: Tegenstellingen: Wat 
zijn tegenstellingen, 
begripvorming. 
 

Stap 8: Ga naar Zing-wijs en klik op trefwoord.  
Stap 9: Typ in de zoekbalk het onderwerp of een subonderwerp. 
Klik vervolgens op zoeken.  

 

Stap 10: Kijk of er lessen naar voren komen die voor jouw groep 
bestemd zijn en die je kan inzetten tijdens het project (Het getal 
achter de titel van het lied is de groep voor wie het bestemd is). 
 
Komt er niets naar voren? Klik dan op groep en kijk welke 
nummers er beschikbaar zijn voor jouw groep (eventueel een 
groep lager of hoger). 

 

Stap 11: Kies een Zing-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 

 

Stap 12: Geef de les.  
-Toelichting (hoe ging de les?) 
 
 

Het was een erg leuke les om als leerkracht te geven. De kinderen vonden het ook een leuke les om 
te volgen. De les ging over tegenstellingen. Dit was een mooie beginles in ons thema, omdat het 
thema in het begin vooral draaide om tegenstellingen en overeenkomsten. Deze muziekles zorgde 
dus voor een goed begin in de begripsvorming van het woord tegenstelling.  
 
De les gaf meerdere aspecten over begripsvorming, niet alleen in de taal, maar ook in de muziek. 
Hierdoor waren de kinderen continu betrokken, omdat er telkens wat anders gebeurde.  
 
De kinderen vonden het lied leuk om te zingen, omdat ze het ook wat ‘agressief’ mochten zingen. Als 
leerkracht had ik verwacht dat het tempo van het nummer wat sneller zou zijn.  
 
Het stappenplan geeft duidelijk weer aan welke doelen je kan werken tijdens muziek. Het is wel 
jammer, dat het tot aan het kiezen van het nummer gaat en niet verder. Leerkrachten die geen ‘ster’ 
zijn in het geven van muziek zijn dan nog wel weer tijd kwijt aan het voorbereiden van de les. 
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6.6 Echozang 
Stappenplan integratie Eigen-wijs Digitaal en wereldoriëntatie 
Inleiding: 
1. Voor wie is het stappenplan? 
2. Wat is het doel? 
3. Wat zijn de subdoelen? 
 
1. Leerkrachten die de methode Eigen-wijs Digitaal willen integreren met wereldoriëntatie. 
2. Het stappenplan wordt als hulpmiddel ingezet, zodat integratie tussen Eigen-wijs Digitaal en 
wereldoriëntatie plaats vindt. 
3. Door het gebruik van dit stappenplan zal het muziekonderwijs met behulp van Eigen-wijs Digitaal 
toenemen. 
 
 
Stap 1: Bepaal het onderwerp van het project dat op dit moment 
aan bod is.  

We hebben op dit moment 
een zgn “witte week”. Gezien 
het feit dat straks de A4D er 
weer aan komt en we dan veel 
echoliedjes zingen, heb ik 
gekozen voor het liedje Hé ba 
be re bop 

Stap 2: Bepaal de sub onderwerpen van het project. Echo zang 
Stap 3: Bepaal de doelen van dit project Leren wat het ontstaan is van 

echozang en verbanden 
leggen (A4D, roepen in 
tunnels, bergen, resoneren) 

Stap 4: Bepaal of je een muziekles wilt geven (Muziek-wijs) of een 
zangles (Zing-wijs) 
 
Muziek-wijs: Ga verder naar stap 5 
Zing-wijs: Ga verder naar stap 8 

Muziekles 

Stap 5: Bekijk de Eigen-wijs Digitaal Muziek-wijs lessen die er 
beschikbaar zijn voor de desbetreffende groep. (Eventueel een 
groep er onder of er boven. Bijvoorbeeld: Doelgroep groep 5/6, kijken bij 
groep vijf en zes. Eventueel groep vier of zeven).  

Ik gebruik een les voor groep 
5. 

Stap 6:  Bekijk welke onderwerpen van de muzieklessen 
overeenkomen met het onderwerp/ sub onderwerpen en doelen 
van het project. 

Componist Giovanni Gabriëli 
in kerk Venetië (San Marco), 
ontstaan van echozang, 
verschillende vormen van 
echozang 

Stap 7: Kies een Eigen-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 
 
Ga verder naar stap 12 

Lied nummer 5-03 

Stap 8: Ga naar Zing-wijs en klik op trefwoord.  

Stap 9: Typ in de zoekbalk het onderwerp of een subonderwerp. 
Klik vervolgens op zoeken.  

 

Stap 10: Kijk of er lessen naar voren komen die voor jouw groep 
bestemd zijn en die je kan inzetten tijdens het project (Het getal 
achter de titel van het lied is de groep voor wie het bestemd is). 
 
Komt er niets naar voren? Klik dan op groep en kijk welke 
nummers er beschikbaar zijn voor jouw groep (eventueel een 
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groep lager of hoger). 

Stap 11: Kies een Zing-wijs Digitaal les die overeenkomt met het 
onderwerp, subonderwerp(en) en/of doelen van het project. 

 

Stap 12: Geef de les.  
-Toelichting (hoe ging de les?, werkt het stappenplan?) 

De les was heel erg leuk. 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik meestal voor Zingwijs kies, aangezien we niet altijd evenveel tijd 
hebben…. (Slecht excuus, maar het is nu eenmaal zo) 
Van deze les werden erg veel aspecten belicht en kinderen werden uitgedaagd om zelf actief mee te 
doen, voorbeelden te zoeken, verbanden te leggen etc. 
De kinderen en ikzelf hebben ontzettend genoten  van deze les! Het bracht veel sfeer in de groep en 
ontaarde in een sessie van luchtgitaren met headbangende kinderen, wat ervoor zorgde dat de 
positieve energie de rest van de dag behouden bleef. 
Luchtgitaren en headbangen? Ja, in de les wordt Queen met zijn publiek als voorbeeld gegeven met 
echozang. De kinderen hadden geen idee wie Queen was. Daarop aansluitend heb ik een filmpje van 
Bohemian Rhapsody opgezocht. Hierin zit én een stukje echozang én het is een bekender nummer 
van Queen welke de kinderen wellicht wel gehoord hebben. 
Op het moment dat de vette gitaarsolo kwam, sprong ik op van mijn stoel en bespeelde al 
headbangend mijn luchtgitaar. De kinderen waren verbaasd, maar ook dolenthousiast. Dat wilden 
zij ook! Daarom het stukje van echozang en de vette gitaarsolo opnieuw ingestart en daar gingen de 
kinderen! Het was geweldig. 
 
Het schema helpt wel enigszins en daagt je uit om zo’n les te gaan geven en er goed over na te 
denken. 
Toch zou ik wel graag even wat ideeën hebben van wat iedere les inhoudt. 
Nu weet ik zelf aardig wat van muziek en ken ik veel liedjes en weet daardoor dat Hé Ba Be Re Bop 
een liedje is met echozang. Een aantal liedjes heeft wel een duidelijk thema, maar ook een aantal niet 
en dan is het best zoeken. 
 
Het idee om WO en muziek te koppelen vind ik echt super en dit schema motiveert je ten zeerste om 
een passende les erbij te zoeken! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


