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Afstudeerrichting Onderzoekend leren bij 
Wetenschap en technologie

• Onderzoekend leren, eigen onderzoekende 
houding, didactiek van onderzoekend leren

• Wetenschap en technologie

• Lessen ontwikkelen en kijken naar 
leeropbrengsten bij leerlingen

• Expertisecentrum CASE: grensvlak W&T en 
kunsteducatie --> muziek en technologie



Onderzoek

Hoe ontwikkelen houding en vaardigheden van studenten zich op het 
gebied van muziek en technologie tijdens een extra module/aanbod op 
dit gebied, en welke uitwerking heeft dat op de langere termijn?



Programma opzet

• Workshop Future Soundlab op Ipabo

• Inspiratieles

• Studenten werken zelfstandig 4 
opdrachten uit en geven ten minste 2 
lessen over/met muziek en technologie



Inspiratie 
• Muziekinstrument bouwen (snaar) artikel van 

Tessa (fysieke instrumenten), een liedje 
spelen

• https://www.klascement.net/downloadbaar-
lesmateriaal/86756/een-ritme-spelen-met-
muziekinstrumenten/

• Elektronische instrumenten bouwen en 
componeren (artikel van Hogenes)

• https://ontwerpenindeklas.nl/wp-
content/uploads/2018/01/Muziekinstrumenten
_BZTshow.pdf

• Google eens met termen als: 
muziekinstrumenten bouwen onderwijs

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/86756/een-ritme-spelen-met-muziekinstrumenten/
https://ontwerpenindeklas.nl/wp-content/uploads/2018/01/Muziekinstrumenten_BZTshow.pdf


Muziek maken met de computer

• https://musiclab.chromeexperiments.com/E
xperiments

• Componeertools van 123ZING

• https://edu.bandlab.com/

• https://learningmusic.ableton.com/

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://www.123zing.nl/muziekmethode/componeertools/
https://edu.bandlab.com/
https://learningmusic.ableton.com/


Programmeren en muziek

• De Micro:bit (microbit.org)

• 3 mooie Raspberry Pi projecten voor in de klas – Schoolit

• Sonic Pi - The Live Coding Music Synth for Everyone (sonic-pi.net)

• Aan de slag met Sonic Pi

• Project selector | Free coding games for kids | Raspberry Pi

• Make it! - SamplerBox

https://archive.microbit.org/nl/
https://schoolit.be/innovatie/blog/3-mooie-raspberry-pi-projecten-voor-in-de-klas/
https://sonic-pi.net/
https://schoolit.be/innovatie/blog/3-mooie-raspberry-pi-projecten-voor-in-de-klas/
https://sonic-pi.net/
https://projects.raspberrypi.org/nl-NL/projects/getting-started-with-sonic-pi/10
https://projects.raspberrypi.org/nl-NL/projects/?interests%5b%5d=music
https://www.samplerbox.org/makeit


4 opdrachten

• Maak zelf een compositie

• Zoek didactische tips in de literatuur

• Onderzoek de professionele context waarbinnen deze technologie in de 
echte wereld wordt toegepast

• Ontwerp en voer op basis van voorgaande minimaal 2 lessen uit in de 
stageklas













Wat hebben de kinderen gemaakt?

Kerstbeat Ringtone









Conclusie

Ons doel:

'Kinderen een muziekstuk/ringtone laten produceren door gebruik te 
maken van de techniek van tegenwoordig'

Is ons doel behaald?
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