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Muziekmaakplaat
s Het Muzieklab



Opzet

• Leerlingen stimuleren technologie op onorthodoxe manier 
te gebruiken:

• Open maakopdrachten

• Werken met sound design, sound synthesis en audio 
signal processing

• Zelf instrumenten te laten bouwen

• Op praktische wijze aan de slag gaan met 
elektroakoestische muziek

• 2 binnenschoolse lessen en 10 buitenschoolse lessen

• Doel: het stimuleren van een makersmindset

• Inspiratiesessies voor MSA-docenten o.l.v. sound artists en 
componisten



Ontwikkeling 

• Reeks pilot-lessen geïnspireerd op 
elektroakoestische composities/muziek:

• Amplified materialism

• M.b.v. Piezo microfoons en effecten 
alledaagse voorwerpen en materialen 
omtoveren in elektroakoestische 
instrumenten  zelf instrumenten 
maken

• Het laptoporkest

• M.b.v. apps en software geluiden 
opnemen of bestaande 
audiofragmenten bewerken en hiermee 
als klas één grote compositie maken.



Koppeling 
Binnenschool
s en 
Buitenschool
s

• Binnenschools

• Korte introductie van een techniek

• Grotere groepen (20 a 30 leerlingen)

• Leerlingen stimuleren hiermee verder te gaan

• Doorstroming

• Buitenschools

• Langere leerlijn 

• Complexere opdrachten

• Kleine groepen (max. 10 leerlingen)

• Inhoudelijk diepgaander 

• Meer individuele aandacht



Leeropbrengst
• Creatieve horizon wordt verbreed:

• ‘Ik zou graag willen leren hoe je je eigen stem 
kunt opnemen en daar een beat van kunt 
maken.’

• ‘Het zou me leuk lijken om de geluiden van 
Memes te bewerken.’

• ‘Meester, waar kunt u die microfoons kopen?’

• Leerlingen gaan op praktische wijze 
aan de slag met onconventionele 
muzieksoorten



Vragen?
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