
Future



Muziektechnologie voor 
Inclusief Muziekonderwijs

Dr. Michel Hogenes
The Hague University of Applied Sciences &

Codarts, University of the Arts, Rotterdam



Diversiteit en inclusie

• Gender

• Sociaaleconomische status

• Etniciteit

• Religie en levensovertuiging

• Mogelijkheden/ beperkingen



Wetenschap & Technologie











Componeren



Componeren als reguliere 
muziekactiviteit







Ontwerpcyclus
(Malmberg, Rohaan, Van Duijn, & Klapwijk, 2019, p. 164) 
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De ontwerpcyclus biedt kinderen en leerkrachten tools voor het 
ontwerpen van instrumenten; 

Conductive touch boards zijn toegankelijke technologie;

Ontwikkelingsgebieden: probleemoplossend vermogen, 
creativiteit en samenwerken;

- Doelen waren onduidelijk voor de kinderen;

- Design fixatie.



Muziektechnologie omdat alle kinderen het 
verdienen hun muzikale talenten te ontdekken en te
ontwikkelen!

Waarom
muziektechnologie?



Hartelijk dank voor uw aandacht!
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