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Is het niet raar….
dat we veel inspirerende muziek om ons 
heen horen waarin technologie 
geïntegreerd is en dat we dat maar 
weinig terugzien in het muziekonderwijs?





Tijdlijn 2020
….Lekker vrij experimenteren

juni
2020

Eerste fysieke bijeenkomst 
werkgroep aug 

2020

Ontwerp 1e leskist
Online werken Google Slides

maart 
2020

…Corona

1e online inspiratiesessie over meer gebruik 
van technologie in de klassikale muziekles

mei 
2020

2e online inspiratiesessie
10 docenten aangehaakt

okt
2020

Leskist de klas in
test op 3 scholen
150 leerlingen
community 10 docenten nov 

2020

Proces in beeld
reacties docenten 
en leerlingen

eind 
nov
2020

Inleveren plan 
bij directie

Conclusie: Technologie vergroot de mogelijkheden voor leerlingen om te experimenteren 
met klank en geluid in de klassikale muziekles

http://www.youtube.com/watch?v=hpflt30-gso


mrt
2021

Product op website voor 
voorgangsgesprekken
met scholen door 
accounthouders

voor de verkoop van tech 
in blokken

mei 
2021

Filmpje promo scholen
Verkoop blokken tech

jan
2021

Sessies: Hoe stel ik een 
prikkelende
en gekaderde 
maakopdracht

feb 
2021

Workshop tech
docentendag

juli
2021

Eerste Season Finale 
eindfeestje

aug
2020

Tekort 
muziekdocenten
door NPO gelden
Veel gaten gevuld met 
muziektechnologie

sept
2021

community gegroeid 
naar 17 docenten,
tests op 21 scholen
2350 leerlingen

Tijdlijn 2021
…doel scherp, 

uitbreiden en een 
werkwijze

Werkwijze

nov
2021

http://www.youtube.com/watch?v=NWPSiFdtets


Wat tot nu toe ontwikkeld?

-Bandlab
-Vocal Looper
-Dato Duo Synth
-MakeyMakey
-Ableton Push
-Waveformers
-Microbit

- Het begint allemaal bij het enthousiasme van de docent!

- Experiment met nieuwe instrumenten

- gezamenlijk lessen ontwerpen in google slides

- leskisten ontwerpen

- de klas in experiment

- terugkoppeling

- doorontwikkeling, leerdoelen, zintuigen aanspreken

- de klas in lessenserie

- Doorgeven aan nieuwe docenten (bijv. Summer School)

Manier van werken Technologie



- Speeltuin voor muziekdocenten

- Verspreiding veel nieuwe tech-instrumenten in de klassikale muziekles

- Stimuleert ontdekkend en onderzoekend leren 

- Gezamenlijk ontwikkelen van een didactiek die aanzet tot creatief denken. 
o.a. door aanbieden van maakopdrachten die de verbeelding aanspreken.

- Openheid en inclusiviteit nieuwe technologie

Voordelen van ontwikkelen in deze leercommunity



2022-2023
● Implementatie in lange leerlijn muziek. 37 scholen, 4700 leerlingen 
● Leercommunity 24 docenten

Onderzoeksvraag: Hoe kan de inzet van muziektechnologische middelen zorgen voor meer 
makerschap en procesgericht werken in de muziekles?

Diverse samenwerkingen:
-HKU: meer makerschap in de muziekles
-Instrumentbouwers: Musikarbeiter, Dato Duo
-Gemeente Rotterdam: Digitale inclusie
-Albeda 

Uitwisselen met muziekdocenten en kunstinstellingen buiten Rotterdam 

Nu en toekomst…

Vandaa
g!
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