
Zo kwam er steeds meer muziek beschikbaar. Per thema 
zijn er twee leskaarten gemaakt, iets afwijkend van elkaar. 
Zo’n leskaart bevat liedjes, maar ook suggesties voor les-
sen binnen de vijf verschillende domeinen; zingen, spelen, 
luisteren, bewegen, lezen en noteren.

Alle lessen die zijn ontwikkeld zijn beschikbaar in een da-
tabase (die wordt beheerd door KPZ) die voor alle deelne-
mende scholen toegankelijk is. Leerkrachten kunnen zelf 
inloggen op de database, de muziek kiezen en aan de slag 
gaan in de klas.  

Wat projectleider Karin al gauw leerde, was dat het vooral 
heel belangrijk was dat niet alleen de directie maar ook 
het team (de leerkrachten) achter deelname zouden staan. 
Dat het project niet alleen “over de schutting zou worden 
gegooid”, maar dat het echt goed geïmplementeerd zou 
worden, met enthousiaste leerkrachten. Voor trainingen is 
het belangrijk en plezierig om te werken met gemotiveerde 
leerkrachten.

Deze deskundigheidstrainingen zijn een belangrijk onder-
deel van het project. Niet alleen is het belangrijk dat de 
leerkrachten toegang hebben tot alle lessen, maar ook 
dat ze leren hoe ze nou een goede muziekles in de klas 
kunnen geven. Aanvankelijk werden de lessen gegeven 
door docenten van KPZ, maar later heeft Muziek Netwerk 
Salland eigen vakdocenten ingezet voor de trainingen. De 
trainingen zijn toegespitst op de school; werkend vanuit de 
thema’s waar de school op dat moment mee bezig is. Een 

dag na de training is het de bedoeling dat de leerkrachten 
direct zelf de les in de klas geven. Op sommige scholen 
worden er later ook terugkomdagen georganiseerd om te 
evalueren wat er wel en niet goed ging en wat de leer-
krachten hiervan kunnen leren.

Vaak waren leerkrachten bij binnenkomst van de trainin-
gen wat afwachtend. Maar vrijwel altijd gingen ze lachend 
na afloop weer de deur uit. Ze hebben dan zelf weer even 
ervaren hoe leuk muzieklessen zijn. Als leerkrachten mu-
ziekinstrumenten zien liggen tijdens de trainingen, willen 
ze er altijd gelijk aanzitten; precies zoals bij kinderen. Ook 
worden er zo nu en dan herhalingstrainingen gegeven, 
om alles weer even op te frissen. Die zijn belangrijk om de 
leerkrachten weer wat zelfvertrouwen te geven.

Niet alle leerkrachten pakken er zo gemakkelijk een in-
strument bij of zingen zonder enige moeite een lied voor 
in de klas. Voor sommige leerkrachten is muziekles enorm 
buiten hun eigen comfortzone. Het is belangrijk dat een 
directeur op een school dat ziet en hier een oplossing voor 
bedenkt.
 
De toekomst
Projectleider Karin heeft de grote wens dat muziek in de 
toekomst nog meer gekoppeld gaat worden aan ande-
re vakken; dat de muzieklessen nog meer passen bij de 
methodes van andere vakken die de scholen hebben. Daar 
ligt een uitdaging. 

Ook is het belangrijk dat de herhalingstrainingen aan-
geboden blijven worden. Zo’n opfrissing is echt nodig. 

Daarnaast stuurt Karin vier keer per jaar een mailing naar 
alle scholen waarin ze de scholen probeert te enthousias-
meren om te blijven werken met de leerlijn. In de database 
kan KPZ zien wanneer een les wordt geraadpleegd. Na zo’n 
mailing zien we dat er weer veel meer gebruik gemaakt 
wordt van de leskaarten. Zo’n mail werkt dus echt en zal ze 
in de toekomst blijven sturen. 

Achtergrond
De CmK-aanvraag was al gedaan op het moment dat Karin 
Köster bij Muziek Netwerk Salland terechtkwam. Toen 
zij het project vervolgens wilde oppakken, bleek dat het 
nodig was een nieuwe basisschool te vinden voor deelna-
me aan het project en zo kwam De Esmoreit in beeld, een 
school die gebruikt maakt van de thematische werkwijze 
VierKeerWijzer. De directeur stond open voor de ontwik-
keling van een muziekleerlijn op de school, maar wilde dit 
graag koppelen aan de manier van thematisch onderwijs 
geven. Aldus werden de muzieklessen aan verschillen-
de thema’s verbonden en werd muziek vakoverstijgend 
ingezet.

Bij het ontwikkelen van de lessen heeft Muziek Netwerk 
Salland nauw samengewerkt met de Katholieke Pabo in 
Zwolle (Hogeschool KPZ). De lessen werden door muziek-

docenten van KPZ op maat gemaakt voor de leerkrachten 
van De Esmoreit. Hiermee is de leerlijn ontstaan. De school 
was ontzettend enthousiast en heeft vervolgens zelfs een 
muziekdocent op de school aangenomen. Het project was 
een groot succes.

Het succes
Er was zoiets moois ontwikkeld, dat het zonde zou zijn als 
er niet meer scholen met de leerlijn aan de slag zouden 
gaan, dus heeft Muziek Netwerk Salland vele scholen 
binnen én buiten Salland benaderd om de leerlijn te imple-
menteren. De scholen die vervolgens meededen mochten 
zelf een thema aandragen om daar muziek voor te maken. 
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Muziek
Leerlijn/project: 
Thematisch Muziekonderwijs

Cultuuraanbieder:
Muziek Netwerk Salland in samenwerking met 
Hogeschool KPZ

De afgelopen jaren is er groeiende aandacht voor muziekonderwijs in de basisschool. Gebleken is 
dat veel leerkrachten het een hele opgave vinden om het wekelijkse uur muziek goed en prettig in 
te vullen. Terwijl we weten dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen om zélf muziek te 
maken en sámen muziek te maken. Daarom ondersteunt Muziek Netwerk Salland de basisscholen. Met 
elke school apart wordt een keuze gemaakt uit diverse mogelijkheden.

Groep 
1-8

“Ik krijg van heel veel scholen terug dat ze  
veel plezier hebben van de leerlijn.  

Hoe mooi kan je het hebben.”
KARIN KÖSTER →  PROJECTLEIDER MUZIEK NETWERK SALLAND

trots

“Leerkrachten zitten tijdens zo’n training even  
op de plek van het kind in het lokaal. Dan merken  

ze hoe leuk het is, zo’n muziekles. Dat willen ze dan  
ook doorgeven aan de kinderen.”

ELINE WUBS → MUZIEKDOCENT MUZIEK NETWERK SALLAND

trots

“Ook herhalingstrainingen zijn belangrijk. Vaak ervaren 
leerkrachten een bepaalde mate van onzekerheid. Het 
geeft zelfvertrouwen om weer eens te horen van een 

vakdocent hoe het nou precies moet.”
ELINE WUBS → MUZIEKDOCENT MUZIEK NETWERK SALLAND

trots

“Je moet niet willen dat leerkrachten alles zelf kunnen. 
Als ze een les geven zonder passie, omdat het moet van 
de directie, dan gaan het vuurtje ook niet branden bij de 

leerlingen.”
KARIN KÖSTER →  PROJECTLEIDER MUZIEK NETWERK SALLAND

trots
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