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Woord vooraf 
 
In de loop der jaren heb ik mij op zeer uiteenlopende wijze met muziek beziggehouden. Door 
mijn verschillende werkterreinen kwam ik in aanraking met allerlei invalshoeken van muziek. 
Hoe muziek beleefd werd, hoe muziek tot op hoge leeftijd vreugde in de donkere tijden van 
het leven bracht en dat vooral op jeugdige leeftijd de basis hiervoor gelegd was. 
In een tijd waarin geluidsdragers niet voorhanden waren werd muziekonderwijs verplicht 
gesteld op de Lagere School (1857). Muziek moest je zelf kunnen produceren en daar was het 
onderwijs dus ook op gericht tot ver na de Tweede Wereldoorlog. Dat hield in dat in ieder 
geval zangonderwijs van groot belang was en dat daarbij zo mogelijk ook het notenschrift 
aangeleerd werd, opdat de leerling zich in de toekomst zou redden met de eigen keuze van 
liederen, het zingen in koorverband en  - zo aan de orde -  zich kon bekwamen op een 
instrument zonder gehinderd te worden door gebrek aan notenkennis. Tot ruim halverwege de 
twintigste eeuw was dit het gangbare model dat behoorde bij dit vak, zij het dat er 
kwaliteitsverschillen bestonden.  
Een combinatie van factoren heeft er toe geleid dat rond de zeventiger jaren van de afgelopen 
eeuw deze invalshoek voor het muziekonderwijs drastisch is gewijzigd. De invoering van de 
Mammoetwet had als gevolg dat de klasseonderwijzer niet meer toegerust werd om zelf 
muziekonderwijs (tot die tijd: zangonderwijs, vak h genoemd) te kunnen geven. Tot op heden 
is dit feit zowel bij vakmusici en politici nauwelijks bekend.1  De politiek was in die tijd 
overigens van mening dat iedere burger in principe recht had op een aantal zaken, zoals het 
rijden in een auto of muziekonderwijs en dat betekende dat de middelen daartoe niet slecht 
voor de ‘happy few’ beschikbaar dienden te blijven; ofwel er werd geld beschikbaar gesteld 
voor muziekonderwijs op de lagere school. Zo kwam de schoolmusicus in beeld, want de 
musicus die slechts voor zijn instrument opgeleid was bleek het voor de klas niet te redden. 
Helaas waren er niet genoeg schoolmusici voorhanden op zo korte termijn. Aan deze korte 
impuls kwam overigens snel een eind toen het geld op was. Dat betekende dat er vrijwel geen 
muziekonderwijs meer werd gegeven. Slechts het zingen van de daartoe nog bekwame 
klasseonderwijzer restte. 
Bij monde van Konrad Boehmer werd duidelijk dat zingen na de Tweede Wereldoorlog een 
behoorlijke bijsmaak had gekregen voor wie zich de zingende Hitler Jugend herinnerde2 en 
daarmee werd ook de volksliederenbundel van Pollman en Tiggers verdreven uit het 
onderwijs. Zo groeide er een hele generatie kinderen op zonder zang/muziekonderwijs. Pas in 
de tachtiger jaren werd een aanzet gegeven voor muziekonderwijs dat kwaliteit moest 
uitstralen en getoetst moest kunnen worden, maar wel middels een vakdocent; een enkele 
hobbyist/klasseonderwijzer daargelaten. Inmiddels was er wel een hiaat ontstaan. 
Veel veertigers van nu blijken dan ook niet in staat zelfs ook maar het meest eenvoudige 
liedje met hun eigen kinderen te zingen. Een goede grond - zo bleek - voor ‘Kind op schoot’-
muziek. Begrijpelijkerwijs waren de onderzoeksresultaten naar het niveau van muziek in de 
basisschool in de jaren ‘80/90 (en daarmee het gemiddelde niveau van de muzieklessen toch 
ook?) dusdanig bedroevend dat het een aanzet tot het verdwijnen van dit vak betekende in 
plaats van een opwaardering middels alle beschikbare mogelijkheden, waaronder adequaat 
onderwijs voor (toekomstig)onderwijzend personeel, omdat vooralsnog een tekort aan 
schoolmusici is.  
Het is mij gebleken dat veel ouders het betreuren dat zij geen of nauwelijks muziekonderwijs 
hebben genoten waardoor zij niet in staat zijn hun kinderen daarin te stimuleren of zelf actief 
deel te nemen aan musiceren in koor- of orkestverband. Zij geven dan de wens te kennen dat 

1 Lint, Peter van : Assepoester en de Dikhuid, J.Muusses,nv Purmerend 1970. 
2 Zie ook in Mens& Melodie1/80 artikel van Nico Smit ‘De Nederlandse Schoolmuziek veranderd of verbeterd?’ 
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hun kinderen wel ‘iets aan muziek gaan doen’. Daarbij wordt vervolgens ook vaak 
aangetekend ‘dat het dan wel leuk moet blijven’. De gedachte dat zelf muziekmaken wel wat 
moeite zal kosten is dus blijven hangen. 
Sinds 1-8-2006 wordt die moeite niet meer gevraagd van kinderen, omdat niet het actief 
musiceren - dus produceren -  het doel van muziekonderwijs is, maar het (leren) consumeren 
van muziek en andere kunstvormen. 
Kunstzinnige Orëntatie dus. 
 
Inleiding 
 
Met ingang van 1-8-2006 is de invoering van ‘kerndoelen’ in het basisonderwijs een feit. (Bij 
de kleutergroepen moeten de kerndoelen uiterlijk augustus 2006 zijn ingevoerd. Voor de 
totale basisschool moeten de kerndoelen uiterlijk augustus 2009 zijn ingevoerd.) Kerndoelen 
zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten. Kerndoelen 
beschrijven het onderwijsaanbod op de basisschool in grote lijnen. Niet alles wat op school 
gebeurt, is voorgeschreven in kerndoelen. De kerndoelen gaan over wat in elk geval aan de 
orde moet komen. Daarnaast hebben scholen ruimte voor een eigen, specifiek 
onderwijsaanbod. Om de kerndoelen daadwerkelijk in het onderwijs te gebruiken, moeten ze 
uitgewerkt worden in methoden. Dat kan op veel verschillenden manieren. Hóe leerlingen het 
niveau van de kerndoelen behalen, bepaalt de school zelf. De kerndoelen voor het 
basisonderwijs gelden voor zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Alle scholen 
die onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) vallen, hebben te maken met dezelfde 
kerndoelen.3 Kerndoelen beschrijven dus wat kinderen door de school bijgebracht dient te 
worden om te kunnen functioneren in de maatschappij en om zich verder te kunnen 
ontwikkelen in het vervolgonderwijs. Kerndoelen zijn dus geen einddoelen; zij geven slechts 
datgene aan dat scholen nastreven. Er zijn kerndoelen geformuleerd voor zeven ‘domeinen’: 
Nederlands, Engels, Friese taal, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, 
Kunstzinnige Oriëntatie en Bewegingsonderwijs. Ieder domein kent eigen kerndoelen. 
Sommige domeinen kennen gedetailleerd beschreven kerndoelen maar voor andere 
leergebieden, zoals kunstzinnige vorming, gelden globaler beschrijvingen om de mogelijkheid 
te bieden meer differentiatie in het onderwijsaanbod toe te laten. In totaal zijn er 58 
kerndoelen geformuleerd. 
 
De kerndoelen zijn genummerd en voor het domein Kunstzinnige Oriëntatie luiden zij als 
volgt: 
54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens 
en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed. 
 
Bij het domein Kunstzinnige Oriëntatie gaat het voor de leerlingen om een kennismaking met 
dié aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop der tijd vorm en betekenis aan 
hun bestaan gegeven hebben. De bedoeling is dat kinderen gaan kijken naar kunst, luisteren 
naar muziek en genieten van taal en beweging en zichzelf leren uiten middels aan het domein 
ontleende mogelijkheden: 

3 www.minocw.nl (Brief aan de Tweede Kamer van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; betreft  
voorstel herziene kerndoelen basisonderwijs 19-3-2004; PO/KB/04/8526) 
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• ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken, aan de hand van 
de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie; 

• ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken; 
• ze leren liedjes en leren ritme instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen; 
• ze spelen en bewegen. 
Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere 
leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en mede daardoor 
betekenisvoller voor leerlingen. Maar voorop staat natuurlijk de authentieke bijdrage van 
kunstzinnige oriëntatie aan de ontwikkeling van kinderen.4 
 
Eveneens op 1 augustus 2006 is in het Primair Onderwijs de lumpsumregeling ingevoerd. Met 
de lumpsumbekostiging beschikt de school over één budget voor personeel en materiaal en 
hoeft niet meer  met formatierekeneenheden gewerkt te worden. Schoolbesturen krijgen na de 
invoering van deze lumpsumfinanciering dus een totaalbedrag voor hun personeels- en 
materiële kosten. Hoe ze dat bedrag willen  verdelen en besteden bepalen ze voortaan zelf. Zo 
kunnen scholen hun beleid en onderwijs beter afstemmen op de situatie op en rond de 
school.Door scholen meer vrijheid te geven in de besteding van hun budget kunnen zij zelf 
accenten leggen in hun beleid en naar eigen inzicht prioriteiten stellen. Zij worden in staat 
geacht om zelf  een invulling aan hun beleid te geven die past bij de unieke situatie van hun 
school. 
 
Vanuit vakkringen – musici, muziekdocenten en muziekwetenschappers - heb ik bijzonder 
weinig tot geen reacties vernomen over mogelijke gevolgen die deze wijzigingen voor het 
muziekklimaat in Nederland kunnen hebben. De laatste decennia is het onderwijs zo enorm in 
beweging geweest dat voor outsiders nauwelijks meer bij te houden is wat de inhoud van de 
veranderingen is laat staan welke hoeveelheid consequenties die veranderingen met zich 
brengt. Dit geldt eveneens voor het vak muziekonderwijs. Het in werking treden van de 
nieuwe kerndoelen, waarbij het vak Muziek opgaat in Kunstzinnige Oriëntatie is dus een goed 
moment om eens te kijken naar de stand van zaken met betrekking tot het muziekonderwijs in 
het basisonderwijs. 
 
Vraagstelling 
 
Basisscholen hebben met ingang van 1-8-2006 de ruimte gekregen een eigen invulling te 
geven aan cultuureducatie ‘met aandacht voor kunst- en cultuuruitingen die passen bij de 
school en de leerlingen’.5  Daarmee is het muziekonderwijs als zelfstandig vak uit het 
curriculum verdwenen.  
Wat kunnen de gevolgen voor het muziekonderwijs zijn nu het een gedeelde plaats met 
andere kunstvakken toegewezen heeft gekregen? 
Is het domein ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ een vooruitgang ten opzichte van het vroegere 
muziekonderwijs (Vak h – zingen—muziekonderwijs -  kunstzinnige oriëntatie)? 
Wat zijn de consequenties van dit nieuwe beleid voor het muziekklimaat in Nederland? 
 
Samenvatting 
 
Deze vraagstelling onderzoek ik door vanuit verschillende invalshoeken dit vak te benaderen; 
deze invalshoeken beschrijf ik in hoofdstuk I. Ik kies voor de invalshoek vanuit een 

4 Herziene Kerndoelen Basisonderwijs (Via Kennisnet, de internetorganisatie voor onderwijs, www.minocw.nl 
of http://kerndoelen.onderwijsmaakjesamen.nl/ ) 
5 Bijlage voorstel herziene kerndoelen basisonderwijs. Ministerie van OC&W. 
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cognitivistische waarneming. Vanuit die invalshoek beschrijf ik de volgende hoofdstukken. In 
hoofdstuk II geef ik in een historisch overzicht weer hoe de positie van het muziekonderwijs 
tot op heden een plaats kreeg in het basisonderwijs. Zonder zo’n historisch overzicht is het 
niet mogelijk inzichtelijk te maken wat er met ingang van 1-8-2006 met het vak verandert. 
Deze veranderingen zijn het gevolg van een totale gedaanteverwisseling die het primair 
onderwijs op dit ogenblik ondergaat en dit beschrijf ik in hoofdstuk III . In Hoofdstuk IV geef 
ik weer wat ik daar van vind en zet ik mijn bevindingen uiteen vanuit en cognitivistische 
invalshoek. Tenslotte laat ik in mijn conclusie zien dat muziekonderwijs een prominente 
plaats in het curriculum van het basisonderwijs verdient. 
 
Met deze scriptie hoop ik aandacht te richten op de nieuwe positie die het muziekonderwijs 
binnen het basisonderwijs gekregen heeft en een bijdrage te leveren aan een discussie die 
mijns inziens op gang dient te komen over de inhoud en het niveau van dat nieuwe 
muziekonderwijs. 
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1 Verschillende invalshoeken om nut of noodzaak van muziekonderwijs 
wetenschappelijk te bestuderen 

 
 
In dit hoofdstuk komen een aantal perspectieven aan de orde van waaruit muziekonderwijs 
bestudeerd zou kunnen worden. Elk van deze perspectieven zou een apart onderzoek kunnen 
rechtvaardigen. Ik beschrijf in het kort de invalshoeken  en de relevantie ervan ten opzichte 
van mijn vraagstelling. De verschillende perspectieven zijn van belang voor mijn 
vraagstelling omdat deze perspectieven het belang van muziekonderwijs onderschrijven. De 
invalshoek vanuit cognitivistisch waarnemingsperspectief draagt het meest bij aan de 
beantwoording van mijn vraagstelling, omdat de informatie over de veranderingen die in het 
basisonderwijs plaatsvinden, en gevolgen hebben voor het muziekonderwijs, vanuit perceptie 
en informatieverwerking verkregen zijn. 
 

1. Muziekonderwijs vanuit historisch perspectief. 
2. Muziekonderwijs vanuit sociologisch perspectief. 
3. Muziekonderwijs vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief. 
4. Muziekonderwijs vanuit pedagogisch perspectief.  
5. Muziekonderwijs vanuit filosofisch perspectief. 
6. Muziekonderwijs vanuit het perspectief van vakmusici. 
7. Muziekonderwijs vanuit politiek perspectief. 
8. Vanuit cognitivistisch waarnemingsperspectief. 
9. Conclusie. 

 
1.1 Muziekonderwijs vanuit historisch perspectief 
 
Hoewel het vak Muziek in het primair onderwijs – en officieel bij wet vastgelegd - pas dateert 
van 1857 is er al veel eerder sprake van muziekonderricht aan leerlingen. Bekend is dat 
koorknapen via de kerk als tegenprestatie voor hun stembijdrage ook vaak in de gelegenheid 
werden gesteld andere vormen van onderwijs te genieten. Het kan dan ook heel interessant 
zijn om te onderzoeken welke vakken en op welk niveau deze kinderen genoten. Daarbij zal 
vermoedelijk – mogelijk zelfs ver – over onze landgrenzen heen gekeken moeten worden 
omdat mooie stemmen niet altijd dicht bij huis bleven en het valt niet uit te sluiten dat daarbij 
niet aan gruwelijke verhalen over castraten te ontkomen valt. Overigens zou het ook 
verrassend kunnen zijn te onderzoeken wat deze leerlingen aan wereldlijke teksten zongen. 
Algemeen bekend is natuurlijk dat koorzangertjes op de lange melismen ‘ezelsbruggetjes’ 
verzonnen die vaak een eigen leven gingen leiden. Dit hele verschijnsel van contrafactuur – 
het creëren van een nieuwe tekst op bestaande melodieën – heeft inmiddels al veel aandacht 
van wetenschappers genoten; Marie Veldhuyzen (1907) en Jop Pollmann (1902-1972)hadden 
rond 1930  het Nederlandse Lied al in kaart gebracht en de dissertatie van L. P. Grijp  ‘Het 
Nederlandse Lied in de Gouden Eeuw -  Het mechanisme van de contrafactuur’ (Amsterdam, 
1991) 6 biedt voor die periode verklaringen voor dit fenomeen. Maar van een echt schoollied 
zal toch pas sprake geweest kunnen zijn vanaf het moment dat zingen op school in het 
curriculum voorkwam.  
Het echte ‘schoollied’ in ons land vindt zeker een oorsprong in het geestelijk repertoire en 
contrafacten, maar omgekeerd zijn ook zijn baker- en kinderrijmen op bestaande melodieën 
geplaatst zodat zij voor schoolgebruik dienst konden doen. Oude zangmethodes, die 

6 Grijp, L.P.  Het Nederlandse Lied in de Gouden Eeuw -  Het mechanisme van de contrafactuur. Amsterdam: 
P.J.Meertens-instituut 1991. 
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bijvoorbeeld nog te vinden zijn in het Nationaal Onderwijs Museum, vermeldden in hun 
voorwoord soms hoe het repertoire tot stand kwam. Ook zijn veel liederen uit omliggende 
landen vertaald, verbasterd of de teksten van een andere melodie voorzien. Bij het 
schoolrepertoire is in verschillende periodes rekening gehouden met de belangstelling van 
kinderen, nut en noodzaak van de liedtekst of de omvang van de melodie.  
Onderzocht zou kunnen worden hoe dat schoollied door de eeuwen heen, hier te lande of ook 
elders zich ontwikkeld heeft; welke eisen er aan tekst en melodie gesteld werden en vanuit 
welke achtergrond gedacht werd bij het samenstellen van een liedrepertoire. Het zal moeilijk 
zijn te achterhalen wat het niveau van het de zangkunst in vroeger tijden op school geweest 
kan zijn; het is al moeilijk in te schatten wat het niveau van het meerstemmig gezang op 
scholen in het begin van de vorige eeuw geweest kan zijn omdat er nu eenmaal geen opnames 
van voorhanden zijn. Het Nederlandse repertoire en de ontwikkelingen rond het schoollied in 
de landen rondom ons zouden met elkaar vergeleken kunnen worden; wellicht zijn er meer 
overeenkomsten dan in eerste instantie verwacht. 
 
1.2 Muziekonderwijs vanuit sociologisch perspectief 
 
Martin Bril (auteur, columnist) beschreef in zijn column eind december (Volkskrant 20-12-
2006) hoe hij zich middels de kracht van een cantate van Bach (BWV 131) uit de put liet 
helpen.  Hij was van mening dat cantates van Bach niet tot het genre ‘achtergrondmuziek’ 
behoren. ‘Je moet er naar luisteren - er middenin gaan zitten. De muziek moet zich als het 
waren om je heen vouwen’. Aldus Bril. Hij begint de column: ‘Om in de stemming te komen 
draaide ik cantates van Bach. Soms heb ik daar grote behoefte aan. Maar in welke stemming 
wilde ik komen? Dat was de vraag. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, klonk het.’ (Einde 
citaat)   
Een eeuw geleden zou zo’n column ondenkbaar geweest zijn,  zelfs een halve eeuw geleden 
misschien en wel om de volgende redenen:  
In de eerste plaats was Bach – zeker in protestantse kringen waar ook Bril’s roots liggen – 
geen gemeengoed. Halverwege de vijftiger jaren was Nederland nog duidelijk ‘verzuild’ en in 
vooruitstrevende en beter gesitueerde protestantse kringen was het harmonium mogelijk al 
door een piano vervangen, maar het duurde wel tot 1963 eer Bach er echt doordrong. 
Natuurlijk was er wel eens een kerkorganist die wat beter geschoold was en het preluderen 
tijdens de collecte verving door een ‘stukje-Bach-met-een-bekende-melodie’, maar het 
overlijden van John F.Kennedy in 1963 bracht naar verluid voor veel mensen toch een 
keerpunt doordat  plotseling dagenlang continu ‘ernstige’ klassieke muziek op de radio klonk. 
Een periode waarin voor hen ‘de oren geopend werden’. 
In de tweede plaats waren de meeste mensen wel (weer) in het bezit van een radio, een 
platenspeler en soms ook een klein Philips bandrecordertje en op sommige werkplekken 
klonken weliswaar de arbeidsvitaminen van de Avro (al sinds 1946), maar het begrip 
achtergrondmuziek was toch geen gemeengoed. Een plaat opzetten deed men niet de ganse 
dag alleen al omdat dat soms zo onpraktisch was vanwege het risico van het verspringen van 
de naald van de platenspeler en de krassen die dat tot gevolg kon hebben. Men ‘ging er voor 
zitten’, dat wel dus! 
Maar –in de derde plaats-  ‘er middenin gaan zitten’ en de muziek ‘om je heen laten vouwen’ 
was er bij gebrek aan aparte boxen toch nog niet bij.  
Tot slot was er voor de meeste mensen nog niet zoveel muziekkeuze voorhanden dat er sprake 
kon zijn van keuzes met betrekking tot behoeften, afgezien van het feit dat de noodzaak tot 
wederopbouw van Nederland kort na de oorlog de mensen meer bezighield dan de vraag 
welke muziek het beste bij hun stemming paste. 
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Anno nu is daar dus wel een enorme verandering in gekomen: ‘Ieder kiest nu zijn eigen 
gevoel’ kopt de Volkskrant van 18-11-2006. ‘Met de iPod schept de gebruiker zijn 
persoonlijke omgeving. Doorgeslagen individualisme of anti-establishment?’vraagt redacteur 
wetenschap Peter Giesen zich af. Dr. Michael Bull, docent film- en mediastudies aan de 
universiteit van Sussex (Engeland) schreef in 2002 een standaardwerk over de walkman 
(Sounding Out The City) en de iPod bleek een logisch onderwerp voor vervolgonderzoek.  
De iPod-bezitter heeft zijn hele muziekcollectie altijd bij de hand en kan op elk moment elk 
gewenst nummer beluisteren; zo wordt de iPod een apparaatje waarmee gebruikers hun 
stemming kunnen reguleren, want zij hebben voor elke activiteit een afspeellijst, van fitness 
tot contemplatie.  Uit Bull’s enquete blijkt dat het apparaat ongeveer de helft van de tijd op 
‘shuffle’ staat, zodat de muziek als een audiodagboek van het persoonlijke leven van iemand 
voorbijtrekt. Voor de meeste mensen roept muziek sterke herinneringen op en omdat de 
gebruiker op deze manier met zijn keuze zijn eigen omgeving creëert en op elk gewenst 
moment en op elke willekeurige plaats zijn eigen muziek kan horen brengt dat een prettig 
gevoel van controle met zich. De iPod-gebruiker is niet meer afhankelijk van het toeval of 
overgeleverd aan andermans smaak, zoals in winkels en warenhuizen waar men muzieken 
draait die de kooplust dienen te bevorderen. IPod-gebruikers willen zich de wet niet laten 
voorschrijven door de entertainment-industrie en begeven zich derhalve in hun eigen cocon 
door publieke ruimten, ogenschijnlijk onaantastbaar voor buitenstaanders. De iPod wordt 
opgevat als een zeer persoonlijk apparaat en de draagbare muziekcollectie weerspiegelt de 
identiteit van de gebruiker. 
 
Luisteraars kunnen via hun iPod dus op elk moment hun hele muziekcollectie met een enkele 
vingerbeweging beheren hetgeen iPod bezitters een enorm gevoel van controle geeft. Mensen 
hebben blijkbaar het gevoel dat zij tegenwoordig in veel situaties weinig in te brengen 
hebben, of het nu gaat om de vaststaande programma’s van de dag zoals school,  werk, files 
of  winkels met muzak. De iPod geeft naast het gevoel van controle geeft bovendien de 
mogelijkheid tot ‘mood-management’7 doordat gebruikers met behulp van bepaalde muziek 
een gewenste stemming kunnen oproepen, ‘micro-managen’ dus. De iPod lijkt symbool te 
staan voor een stukje privatisering van het eigen leven. Terwijl muziek in vroeger eeuwen 
slechts beluisterd (of gespeeld) kon worden op plekken als de straat, de kerk, de kroeg of aan 
het hof en muziek beluisteren (of maken) een gemeenschappelijk gebeuren was is 
muziek(beluisteren) nu een zeer individualistische aangelegenheid geworden.  
 
In een tijdsgewricht waarin individualisme hoogtij viert kan het lastig zijn om 
muziekonderwijs te realiseren omdat dit onderwijs een enorm beroep doet op de 
saamhorigheid van een groep; muziekonderwijs anno nu lijkt dan ook in eerste instantie een 
volstrekt overbodige zaak. Zelf muziek maken is misschien de beste manier om te leren wat 
muziek met je doet, maar in groepsverband op school zijn inzet en motivatie van anderen 
natuurlijk grotendeels bepalend  voor het klinkend resultaat. Een belangrijke vraag in deze tijd 
is dus: Hoe zou zulk muziekonderwijs er concreet uit kunnen zien, gegeven het feit dat de 
prestaties van de groep afhankelijk zijn van de mate waarin individuele verantwoordelijkheid 
voor de bijdrage ervaren wordt. 
 

7 Zie: http://www.denieuwereporter.nl/?p=283 (Martijn de Waal is onderzoeker en docent aan de Universiteit 
van Amsterdam (opleiding media en cultuur) en de Rijksuniversiteit Groningen (filosofie) en is tevens free lance 
journalist voor onder meer de Volkskrant) 
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1.3 Muziekonderwijs vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief 
 
Het werkelijk belang van muziek voor de ontwikkeling van een kind zal lastig op 
wetenschappelijke basis te onderzoeken zijn omdat voor zo’n onderzoek heel veel en heel 
jonge kinderen nodig zijn die gedurende heel lange tijd gevolgd worden. De eerste 
levensjaren van een kind zijn heel belangrijk  voor de ontwikkeling, maar zulk onderzoek is in 
de praktijk nu eenmaal wat lastig te concretiseren. David Hargreaves bijvoorbeeld richt zich 
op een muzikale ontwikkeling van kinderen die inmiddels met muziek(onderwijs) in 
aanraking gekomen zijn en beziet hoe bij zulke kinderen verschillende facetten van muziek 
(het best) tot ontwikkeling kunnen komen.8  Keith Swanwick richt zich op de natuurlijke 
intuïtie die aanwezig zou blijken te zijn en hoe daar in de praktijk van het muziekonderricht 
mee omgegaan zou kunnen worden.9  Volgens anderen weer zou vanuit 
ontwikkelingspsychologisch perspectief muziekonderwijs van belang kunnen zijn om de 
taalontwikkeling van kinderen te stimuleren; inderdaad een ‘hot item’ nu blijkt dat de 
taalprestaties in het Nederlandse basisonderwijs ernstig tekort schieten (niet alleen 
basisonderwijs trouwens). In ‘Prosodic Processes in Language and Music’, een zeer recent 
proefschrift van M.J.Schreuder,10 worden taal en muziek met elkaar vergeleken; onder andere 
werd bestudeerd of muziektheorie kan helpen om taalkundige kwesties op te lossen die 
moeilijk op te lossen zijn met de taalkundige theorie alleen. Middels experimenten werd 
bijvoorbeeld bekeken of spraak ingekort en gecomprimeerd wordt als mensen sneller gaan 
spreken en ook of het spraakritme verandert onder invloed van spreektempo; zo ook majeur- 
en mineurmodaliteit bij het intoneren van vrolijke en sombere spraak. Geluid in Taal en 
Muziek is een gemeenschappelijke factor en dat geldt ook voor ritme in taal en muziek. De 
bepalende uitstraling van tempo en ritme in muziek voor de appreciatie van gesproken tekst of 
uitgevoerde muziek is niet altijd direct voor ieders bewustzijn duidelijk. In ‘Erziehung durch 
Rhytmus in Musik und Leben dicht F.Struwe veel macht toe aan ritme. De auteur beschrijft de 
uitwerking die het (muzikale) ritme op het lichaam heeft en onderzocht de betrekkingen 
tussen het ritme van het lichaam en dat van muziek alsook de samenhang tussen 
kunstopvoeding en ritmische opvoeding.11 
 
Overigens blijkt uit hersenonderzoek dat de hersengebieden van taal en muziek niet dezelfde 
zijn. De meeste componenten van taal en muziek hebben geen gemeenschappelijk 
neuroanatomisch substraat. Beide hebben een eigen hersencircuit.12  De spraak heeft (ook bij 
rechtshandige mensen) haar lokalisatie in gebieden van de linker slaapkwab. Deze zijn 
verschillend van de muziek gebieden. Gezongen muziek heeft haar cerebrale representaties in 
de linker hersenhemisfeer. Toch blijken afasie patiënten baat te hebben bij muziektherapie en 
met name bij muziek met gezongen teksten. In het tijdschrift ‘Brain’ doen Amélie Racette, 
Céline Bard en Isabelle Peretz verslag van hun neurologisch onderzoek onder afasie patiënten 
en kwamen tot de conclusie dat zingen in koorverband een effectieve manier was van 
spraaktherapie.13 
Ook Oliver Sacks, docent neurologie aan het Albert Einstein College of Medicine in New 
York, richt zich, overtuigd van de kracht van muziek, op de voordelen die muziek kan bieden 

8 Hargreaves,D.J., The Developmental Psychology of Music, Cambridge: University Press 1986. 
9 Swanwick,K., Musical Knowledge: Intuition, analysis and musi education, London: Routledge 1994. 
10 Schreuder, M.J., Prosodic Processes in Language and Music, Dissertatie RU Groningen: 2006. 
(http://irs.ub.rug.nl/ppn/29471717X )  
11 Struwe,F. Erziehung durch Rhytmus in Musik uns leben, Kassel: Bärenreiter, 1930. 
12 Donker,D.N.J., Muziek en hersenen, een verkenning in de neuromusicologie,  Doctoraalscriptie Universiteit 
Utrecht, 2006. 
13 Racette,A, Bard,C. en Peretz,I., Making non-fluent aphasics speak : sing along ! in: Brain (2006), 129. 2571-
2584. Oxford: University Press 2006.  
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bij lichamelijke tekortkomingen van de hersenen. In het tijdschrift ‘Brain’ onderschrijft hij in 
een commentaar het (ontwikkelings)psychologisch belang van muziek om vervolgens over te 
gaan op het benoemen van de voordelen die muziek biedt bij afasie patiënten, mensen met het 
syndroom van la Tourette en Altzheimer. Hij is van mening dat onderzoek, zoals dat van 
Isabel Péretz, voortgezet dient te worden.14 
 
Zowel het heden als het verleden onderstrepen het belang van de invloed van muziek op de 
menselijke geest. Reeds vele eeuwen leeft de overtuiging dat muziek van groot belang is op 
het welbevinden van mensen en het feit dat het gehoor van de mens al vóór de geboorte 
functioneert doet veronderstellen dat voor de ontwikkeling van een kind de factoren geluid en 
muziek van groot belang moeten zijn. 
Tijdens de 19e eeuw maakte de muziekpsychologie zich ten tijde van de filosoof en 
psycholoog Carl Stumpf (1848-1936) los uit de muziekfilosofie, maar met deze 
verzelfstandiging was nog niet meteen duidelijk wat men nu onder muziekpsychologie moest 
vatten. In veel gevallen werd een negatieve omschrijving gehanteerd als zouden 
muziekpsychologen slechts verschijnselen bestuderen die elders weinig aandacht krijgen. 
Stumpf kwam uit de school van Franz Brentano, waar de aandacht niet naar fysiologische 
processen, maar naar cognitieve processen uitging, zoals voorstellen, voelen, oordelen of 
emoties. Deze vormden het vertrekpunt voor de psychologie van Stumpf en later ook voor 
zijn leerling Karl Bühler (1879- 1963) een Duits-Oostenrijkse arts en filosoof. Restanten van 
en inzichten uit denkpsychologisch onderzoek zijn vrijwel in alle latere psychologische 
studies van Bühler terug te vinden. Zo ook in zijn ontwikkelingspsychologisch onderzoek en 
in zijn algemeen-psychologische studies uit de jaren twintig en dertig. Het is niet 
verwonderlijk dat de rol van taal als instrument van het denken hierin een belangrijke, zo niet 
de belangrijkste plaats inneemt. In zijn ontwikkelingspsychologische studie over de 
ontwikkeling van het denken van het kind uit 1918 vormt de ontwikkeling van de taal een 
soort paradigma dat die cognitieve ontwikkeling spiegelt. Het oermodel van taal vindt men in 
rudimentaire vorm terug in de geschiedenis van het zich ontwikkelende kind; kort gezegd 
maken de in de ontwikkeling van het kind steeds complexer wordende taalstructuren een 
steeds grotere afstand tussen denken en werkelijkheid mogelijk. Er vindt een verinnerlijking 
van handelingsstructuren plaats die in taal kan  worden uitgedrukt. De sociale basis van taal 
wordt in het geestelijke ontwikkelingsproces van het kind als het ware verinnerlijkt. 
Met zijn ontwikkelingspsychologie bevindt Bühler zich in de buurt van opvattingen van Lev 
Vygotsky (1896-1934) en George Herbert Mead (1863-1931). Dezen ontwikkelden vrijwel 
tegelijkertijd, de een in Moskou, de ander in Chicago, een model van psychische en sociale 
ontwikkeling van het kind dat voortbouwt op sturing van handelen in de pré-linguale fase, met 
name het "converseren" met behulp van gebaren. Aan elk cultureel bepaald handelen liggen 
primitieve, biologisch gestuurde gedragingen ten grondslag, die pas in een later stadium zin 
krijgen. Het ontwikkelen van een symboolbewustzijn, het gegeven dat taal op een meer of 
minder abstracte manier een betekenis toekomt, is een sociaal proces, waarbij de omgeving 
een wezenlijke rol speelt. Bij het musiceren met groepen jonge kinderen, voor wie muziek 
maken grotendeels deel uit zingen zal bestaan, zijn taal en gebaar dan ook belangrijke 
elementen die in methodes als Kinderzang en Kinderspel15 terug te vinden zijn. 
 
Een van de belangrijkste aspecten van dit sociale proces waarbij de omgeving een belangrijke 
rol speelt in het leven van zeer jonge kindertjes is imitatie. Reden waarom imitatie vaak 
gezien wordt als een simpel, non cognitieve, kinderlijke wijze van gedrag. Sinds kort kan dit 

14 Sacks,O., The Power of Music, in: Brain (2006). 129, 2528-2532. Oxford: University Press 2006. 
15 Kes,D.,Pollmann,J en Tiggers,P.: Kinderzang en Kinderspel. Tweehonderdvijftig liedjes,canons en spelen 
voor jongens en meisjes van 6-13 jaar. De Toorts, Heemstede,1947. 
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idee bijgesteld worden, want imitatie blijkt een zeldzame vaardigheid te zijn die sterk 
gekoppeld is aan de menselijke vorm van intelligentie en die een belangrijke rol speelt bij het 
ontstaan van taal en cultuur.16  Het kijken naar een beweging activeert min of meer dezelfde 
hersengebieden als het daadwerkelijk uitvoeren van die beweging. Al eerder was bekend dat 
motorische gebieden actief worden bij het observeren van andermans bewegingen; interessant 
voor muziekpsychologie is dat ook bij weglating van de visuele handeling het bijbehorend 
geluid de neuronen in het spiegelsysteem doen vuren!17 (Het gegeven voorbeeld: een stuk 
papier doorscheuren combineert beeld en geluid, maar ook alleen het scheurgeluid doet 
neuronen in het spiegelsysteem vuren) Op grond van deze gegevens is het natuurlijk uitermate 
belangrijk te onderzoeken hoe groot de invloed is van een muzikaal milieu voor jonge 
kindertjes en ook wat het belang van vroeg in aanraking komen met muziek is. Iedere cultuur 
kent een eigen ‘tongval’, iets dergelijks is dus wellicht ook het geval bij de ontwikkeling van 
muziekcultuur. Voor onze eigen cultuur kan dat betekenen dat (weloverwogen) muziekaanbod 
voor jonge kinderen, waaronder mensen zien én horen  musiceren, – zowel thuis als in de 
leersituatie op school – wel degelijk consequenties kan hebben.  
 
Naast deze nieuwe gegevens zouden de bevindingen van Jean Piaget gelegd18 kunnen worden, 
want imitatie begint al vrij snel na de geboorte van een kind en het is bekend dat het geheugen 
van een baby fabelachtig is; deze combinatie is een van de oorzaken van de enorme 
ontwikkeling die dat ‘kleine spulletje’ in korte tijd doormaakt. Piaget onderscheidt zes 
ontwikkelingsstadia van imitatie die hij in drie segmenten onderbrengt. In het eerste gedeelte 
brengt hij de voorbereiding en de sporadische imitatie bijeen samen met de systematische 
imitatie van geluid die hoort bij klank die het kind (van een maand of vier ) zich blijkbaar al 
eigen gemaakt heeft. In het vierde stadium, vanaf een maand of acht is directe imitatie 
mogelijk door progressieve differentiatie tussen accommodatie (proces van opneming en 
versmelting met bewustzijnsinhoud) en assimilatie (inrichting/aanpassing) en in het vijfde 
stadium is de differentiatie dusdanig dat het kind zelf kan experimenteren met imitatie en 
ontwikkelt zich het systematisch imiteren van voorbeelden. Piaget plaatst het zesde stadium 
rond een maand of zestien, het moment waarop een kind combinaties kan maken. 
Als gevolg van assimilatie en accommodatie ontstaan er tijdens de ontwikkeling steeds 
complexere structuren. Piaget was ervan overtuigd dat fundamentele eigenschappen van 
kennis ervoor zorgen dat ontwikkeling zich in verschillende (meestal vier) niveaus 
manifesteert. Er bestaan volgens Piaget dan ook kwalitatieve verschillen tussen kinderen die 
zich in verschillende niveaus bevinden.Assimilatie en accommodatie wisselen elkaar 
voortdurend af en als zodanig zijn ze de twee basale deelprocessen in de wisselwerking tussen 
de kenner en zijn omgeving. Dat wil zeggen, gegeven een aantal kennisstructuren (in 
wording) neemt iemand zijn omgeving in zich op overeenkomstig één van die (pre)structuren. 
Onderzoek door muziekpsychologen naar de invloed van imitatie op de psychologische 
ontwikkeling van een kind kan dus zeer lonend zijn met betrekking tot de begeleiding van 
kinderen in hun  muzikale ontwikkeling. 
 

16 Mulder, T. De kunst van Imitatie. Niet alleen keuzen, ook neurale structuren bepalen ons handelen. In:De 
Academische Boekengids.Boekbespreking van: Hurley,S. en Charter, N., Perspectives on Imitation, from 
Neuroscience to Social Science., Cambridge, Mass: The MIT Press 2005.  
17 Spiegelneuronen zijn neuronen die op dezelfde manier reageren bij het uitvoeren van een handeling als bij het 
zien van dezelfde handeling bij een ander. 
18 Piaget, J., Play, Dreams and Imitation in Childhood. New York: Norton 1951. 
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1.4 Muziekonderwijs vanuit pedagogisch perspectief 
 
Pedagogische perspectieven fluctueren en kunnen tijdgebonden zijn, omdat de manier waarop 
kinderen opgevoed worden afhankelijk is van de plaats en de tijd waarin zij leven, de sociale 
omstandigheden waarin zij verkeren en het politieke klimaat dat daarmee vaak samenhangt 
plus de actueel geldende psychologische inzichten. Het klimaat waarin de ouders opgroeiden 
en hun reactie daarop tellen mee; ook economische omstandigheden zijn een belangrijke 
factor. In het huidige opvoedingsklimaat spelen economische factoren een belangrijke rol 
omdat de opvoeding van kinderen voor een groot deel buiten het gezin plaatsvindt doordat in 
veel gezinnen met kinderen beide ouders werken, soms voor hun plezier of status, maar 
meestal voor hun inkomsten. Ouders hebben daardoor relatief minder tijd beschikbaar om in 
hun kinderen te investeren.Het accent van hun beschikbare tijd en aandacht ligt elders. 
Vandaar dat veel ouders proberen een inhaalslag te maken middels ‘quality-time’, dat wil 
zeggen: in minder tijd extra aandacht aan de kinderen besteden; uiteraard zal dit fenomeen 
veelal in het weekend ondergebracht worden. Musiceren (met kinderen) vraagt tijd. De 
geringe beschikbare tijd zal in de meeste gezinnen niet aan muziek maken besteed kunnen 
worden als het tijdgebrek al nijpend is. 
Muziek is een bezigheid die behalve tijd ook inzet vraagt. Ook het bedenken van een 
efficiënte manier om te studeren draagt er niet toe bij dat deze bezigheid in tijd te versnellen 
is. En wat serieus beluisteren van muziek betreft: hoewel de huidige tempi voor de vertolking 
van muzikaal erfgoed behoorlijk hoog kunnen liggen is het toch niet mogelijk om een Cd-tje 
sneller af te draaien. Metronoomcijfers en quality-time gaan niet samen. Muziekonderwijs 
moet dus op school een belangrijke plaats innemen als daar thuis geen tijd meer voor is.  
 
Er zijn op dit ogenblik twee belangrijke leertheoretische stromingen uit de 
filosofie/psychologie in het onderwijs actueel, te weten de cognitivistische en de 
constructivistische, die het onderwijs in het algemeen, maar ook het muziekonderwijs 
beïnvloeden. Het constructivisme ligt ten grondslag aan de laatste veranderingen in het 
onderwijscurriculum. Het cognitivisme is van betekenis bij muziekonderwijs.  
De laatste drie decennia van de vorige eeuw was vooral cognitivisme toonaangevend binnen 
de onderwijskunde en de onderwijspsychologie. Het meeste onderzoek was op cognitivisme 
gebaseerd en het onderwijs werd ontworpen volgens cognitivistische principes en richtlijnen. 
De afgelopen tien jaar kunnen we het decennium van constructivisme noemen. Tegenwoordig 
spreekt men over constructivistisch onderzoek en ontwerpt men constructivistisch onderwijs.  
 
1.4.1 Cognitivisme 
De cognitieve psychologie is een tak van de psychologie waarin men zich bezighoudt met 
interne geestelijke processen, zoals het oplossen van problemen,geheugen en taal. De studie 
heeft zijn oorsprong in de gestaltpsychologie van Max Wertheimer, Wolfgang Köhler en Kurt 
Koffka en in het werk van Jean Piaget die de intellectuele ontwikkeling bij kinderen 
bestudeerde. Het cognitivisme komt voort uit het behaviorisme, een stroming waarbij in de 
opvoeding ‘beloning’ een belangrijk aspect vormt (stimulus-respons). 
Cognitieve psychologen zijn geïnteresseerd in hoe mensen begrijpen, diagnosticeren en 
problemen oplossen, en houden zich bezig met de geestelijke processen die tussen stimulus en 
reactie liggen. Cognitieve psychologen hebben geprobeerd om een beter inzicht in menselijk 
geheugen en taal te verkrijgen 
 
Een cognitivistische leertheorie is sterk gericht op het realiseren van specifieke vaardigheden 
waarin optimaal geleerd kan worden. Informatieverwerking en geheugentraining staan hier 
centraal. Ulrich Neisser (1928), vertegenwoordiger van deze theorie, introduceerde de term 
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Cognitieve Psychology. Neisser kreeg in 1967 veel publiciteit na zijn eerste boek over 
cognitieve psychologie. Volgens Neisser schenkt men geen aandacht aan iets omdat men er 
informatie uit wil halen, maar is men te allen tijde bezig met het actief zoeken naar 
informatie. Volgens J.Kunst19 vinden we bij Neisser een zeer bruikbare inleiding tot de 
cognitivistische perceptietheorie, omdat hij zich afzet tegen wat hij ‘internal information-
processing theories’ noemt. Deze theorieën stellen waarneming voor als een lineair proces dat 
begint bij de zogenaamde detectoren in de zintuigsystemen. Tegenover dit lineaire model stelt 
Neisser het model van de 'waarnemingscyclus', waarin anticipatie-schema's de sleutelrol 
vervullen. Perceptie is een constructief proces, en wat wordt geconstrueerd zijn anticipaties 
van de te verwachten informatie. 
 
De cognitieve theorie stelt dat de oplossingen voor problemen de vorm van algoritmische 
regels of heuristiek hebben (een algoritme is een schema, waarin een voorschrift voor het 
uitvoeren van een samenhangende reeks rekenkundige of logische operaties evenals hun 
volgorde, bepaald wordt, een procedure dus en heuristiek is de leer van ‘het vinden’ via 
methodische weg); de eerste worden niet noodzakelijk begrepen, maar leiden altijd tot 
oplossingen, terwijl bij het tweede type het probleem wordt begrepen, maar een oplossing niet 
gewaarborgd is. 
De laatste jaren is de cognitieve psychologie steeds meer verbonden met 
informatieverwerking en onderzoekt men kunstmatige intelligentie bij computers om te weten 
te komen of zij geschikt zijn om problemen op menselijke manier op te lossen. In de 
informatieverwerkingstheorie bestudeert men de parallellen tussen de menselijke hersenen en 
de computer. 
Belangrijke onderzoeksgebieden in de cognitieve psychologie zijn waarneming 
(patroonherkenning), geheugen (lange en korte termijn en semantisch geheugen [=voor 
betekenissen, begrippen] feiten- en  informatieopslag), taal (grammatica en taalkunde, 
fonetiek en fonologie), denken, logica, emotie.  
 
Het is duidelijk dat voor musiceren en bij muziekonderwijs elementen uit het cognitivisme, 
zoals informatieverwerking en geheugentraining, van belang zijn en dat geldt ook voor 
elementen uit het behaviorisme, zoals het stimulus-respons principe. 
 
1.4.2 (Sociaal)Constructivisme 
Het constructivisme is een modieuze leertheorie die ervan uitgaat dat mensen zelf betekenis 
verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij een prominente rol spelen. Kennis 
wordt door iedereen op een eigen manier geconstrueerd, waarbij men sterk wordt beïnvloed 
door de reacties en opvattingen uit de sociale omgeving. Leren wordt als een sociaal proces 
gezien.  Het verwerven van kennis is niet het gevolg van kennisoverdracht maar komt tot 
stand door een verbinding te maken tussen reeds opgedane kennis en nieuwe informatie. De 
nieuwe kennis dient door de leerling zo geordend te worden dat deze relevant en bruikbaar 
wordt. Het aandeel van de docent bestaat uit stimuleren en controleren of de leerlingen zich 
de informatie hebben toegeëigend. In dit proces wordt van leerlingen verwacht dat zij actief 
en constructief zijn, doelgericht met kennis omgaan, zich coöperatief opstellen in het sociale 
leerproces en dat leerproces zelf reguleren. 
 
Constructivisme is de tegenpool van het behaviorisme, dat immers ook een rol toebedeelt aan 
kennisoverdracht en derhalve aandacht besteedt aan externe prikkels die leerlingen stimuleren 

19 Kunst,J., Filosofie van de muziekwetenschap, Leiden: Martinus Nijhoff 1988. 
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tot een gemotiveerde houding (stimulus-respons). (Hetgeen overigens geenszins betekent dat 
de leerling hierdoor een passieve houding ontwikkelt). 
 
Evenals bij het cognitivisme gaat constructivistisch leren uit van kennisverwerving. 
Constructivisme echter  veronderstelt dat een leerling een eigen, natuurlijke wens heeft tot 
leren en kennisverwerving en veronderstelt dat deze -mogelijk aanwezige intentie- leerlingen 
persoonlijk actief aanzet tot kennisverwerving.  
Het constructivisme gaat er dus van uit dat een leerling zelf kennis construeert, waarbij 
begrippen, regels, principes en oplossingsmethoden door de leerling zelf bedacht worden, 
hetgeen mogelijk tot beter onthouden leidt. Op deze manier sluit kennis aan bij de eigen 
kennisstructuur.  
Het constructivisme ziet leren dus als een zelfsturend proces, dat bij voorkeur plaatsvindt in 
‘authentieke’ of ‘realistische’ situaties;  leren is volgens het constructivistisch model een 
sociaal proces.  
 
Inmiddels het constructivisme alweer ingehaald door deconstructie en in sommige 
wetenschapskringen in en buiten Nederland heeft de gedachte post gevat dat het bij het 
constructivisme meer om een sektarische20 aangelegenheid gaat dan een serieus pedagogisch 
model. David Perkins21 bepleit een ‘pragmatisch constructivisme’, omdat hij het niet nodig 
vindt om het hele onderwijs meteen constructivistisch te maken. ‘De term constructivisme 
lijkt slechts te wijzen naar één manier van werken. Dit artikel wijst erop dat er verschillende 
oplossingen zijn voor verschillende problemen. Het wordt tijd voor pragmatisch 
constructivisme’. In Nederland wordt constructivisme in verband gebracht met de term 
‘nieuw leren’, maar in Engeland en Amerika heeft men afstand genomen van deze leervorm 
vanwege de negatieve resultaten die deze manier van leren het onderwijs aldaar opleverde. 
 
Ook Maslow (1908-1970) was aanvankelijk aanhanger van het behaviorisme, maar 
ontwikkelde in de jaren ’60 de humanistische psychologie, ook wel bekend als ‘Third Force 
Psychology’. Maslow ziet de mens als een uniek gemotiveerd individu met een brede waaier 
drijfveren. Om zichzelf als gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen moeten volgens 
Maslow een aantal fundamentele aangeboren menselijke behoeften minimaal bevredigd zijn. 
Het komt er op neer dat elk mens een bepaalde behoeftenopbouw doorloopt (in schema 
gebracht in de bekende Pyramide van Maslow).  Pas als aan alle ontberingsbehoeften voldaan 
is kan een mens aan zelfactualisatie doen en is men psychisch gezond. Het hoeft hier geen 
betoog gedachtegoed van Maslov van belang is voor musici en voor het muziekonderwijs. 
 
In luttele decennia heeft het pedagogisch klimaat van het onderwijs – en daarmee het 
muziekonderwijs - modieuze wijzigingen ondergaan. Het zou beslist onderzoek verdienen de 
oorzaken en gevolgen op te sporen  van deze impulsen die toch voor een aantal generaties 
leerlingen vér dragende gevolgen hebben (gehad), zoals het ontberen van muziekonderwijs.  
 
1.5 Muziekonderwijs vanuit filosofisch perspectief 
 
Het grootste gevaar voor zowel samenleving als individu is het afzien van kritisch denken, 
althans volgens Socrates (c.470-399 vC). Misschien bedoelde Theodor Adorno (1903-1959) 
iets dergelijks met zijn waarschuwing tegen ‘regressief luisteren’ naar muziek.  

20 Phillips,D.C.,The Good, The Bad and the Ugly: The Many Faces of Constructivism. In: The educational 
Researcher Vol.24, no 7. pp 5-12. Indiana:1995. 
21 Perkins,D. ‘The many faces of Constructivism’, in Educational Leadership Vol.57, no 3. pp 6- 12. 1999. 
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Muziek in het wereldbeeld van Plato (c. 427-347 vC.), de wijsgeer van het ‘goede, ware en 
schone’ nam een belangrijke plaats in als onderdeel van de opvoeding en als middel tot 
karaktervorming. Het fenomeen muziek betrof in de Griekse wereld vocale muziek die 
onverbrekelijk verbonden was met tekst, poëzie.22 Gegeven het feit dat op dit moment het 
taalonderwijs op basisscholen ongehoord te wensen overlaat gecombineerd met het feit dat er 
al geruime tijd van geen sprake meer is van gedegen zangonderwijs kan dit een aanleiding 
zijn om in beeld te krijgen wat Socrates en Plato ons anno nu in dezen kunnen bieden. Het 
‘liedjes zingen’ uit het ‘Karakteristiek’ dat de Herziene Kerndoelen voor Kunstzinnige 
Oriëntatie begeleidt kan tegen het licht van Adorno’s  ‘regressief luisteren’ (en na-‘zingen’ – 
voor zover zulks onder de noemer zingen geplaatst kan worden) gehouden worden. Had 
Adorno een vooruitziende blik met zijn bezorgdheid over het ontstaan van een dociele 
onkritische massa waartoe de ‘cultuur’-industrie ( met populaire muziek) het publiek zou 
kunnen omvormen?  Staan de nieuwe ontwikkelingen rond ‘cultuuronderwijs’ niet haaks op 
de gedachte dat het onderwijs tot zelfstandig functionerende individuen bedoelde op te leiden 
die waardevolle bagage meegekregen hebben om eigen keuzes te maken en beslissingen te 
nemen die normbesef uitstralen?  
Premier Balkenende heeft om normen en waarden geroepen. In de samenleving is dit een 
begrip geworden waarvan de inhoud niet helemaal duidelijk is, maar berust op de 
gevoelswaarde ervan, een verlangen naar prettige omgangsvormen en gedragspatronen uit 
voorbije tijden. Normen en waarden worden hierbij beschouwd als met elkaar samenvallend, 
maar normen en waarden kunnen niet samen tegelijk in een geldige kennistheorie worden 
gesitueerd omdat dan twee stabiliteitslagen verward worden, namelijk die van het sociale 
regelsysteem en die van het communicatieve systeem.23 Normen hebben een geschiedenis die 
wordt gekenschetst door verandering, terwijl waarden op een logisch verleden stoelen, niet 
veranderen, maar een geschiedenis van culturele bewustzijn kennen. Normen wijzigen zich 
als zij niet langer met het communicatieve waardensysteem in overeenstemming zijn. 
Waardenbesef kan dus op elk moment in de geschiedenis stevige kritiek leveren op gangbare 
normen. Die kritiek zal niet altijd direct in elke maatschappijvorm goed te kanaliseren zijn, 
omdat kritiek langs sociale banen van leerprocessen loopt. Als dat niet het geval zou zijn 
wordt die kritiek als bedreigend voor de bestaande orde opgevat. Normen kunnen zich 
wijzigen via sociale regelsystemen maar ook schoksgewijs bij grote emotionele 
gebeurtenissen als natuur/milieurampen, oorlogen, revoluties of financiële destabilisering. 
Waarden worden ons duidelijk gemaakt binnen het communicatieve systeem en kunnen niet 
onderling tegenstrijdig zijn. Normen daarentegen liggen op een lager (werk-) niveau en 
specificeren in termen van een sociaal regelsysteem wat als sociaal mogelijk, onmogelijk of 
verboden gedefiniëerd is. Normen stélt men, waarden bestáán. Het begrip ‘Normen en 
Waarden’ anno nu drukt beweegredenen van het gevoel uit die het verstand passeren.  
Het musiceren met een klas kinderen vraagt om heel specifieke en wisselende normen die 
ontleend worden aan waarden die deze kinderen op dat moment meekrijgen, voor zover dat 
van huis nog niet gebeurd was. Op school komen kinderen (opnieuw) in aanraking met 
waarden en wetenschappelijke begrippen en leren zij, behalve zich middels cognitieve 
instrumenten te ontwikkelen, ook sociaal middels normen te ontwikkelen. Hoewel veel 
volwassen zich van het ‘Goede, Ware en Schone’ vervreemd voelen zullen kinderen dit 
gebied tot hun veilige en vertrouwde omgeving rekenen. Onderzoek naar de relatie tussen dat 
‘Goede, Ware en Schone’ van Plato en die van zingende/musicerende schoolkinderen, die 

22 Zie ook het ook het door C.Vellekoop zo aardig beschreven schreien van Augustinus in: Musica movet 
affectus. Utrecht: Faculteit der Letteren 1994.  
23 Cornelis,A.. Logica van het Gevoel: Stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties. Amsterdam: 
Essence 1988. Cornelis was hoogleraar filosofie aan de VU en is sterk beïnvloed door de Russische filosoof Lev 
Vygotsky (1896-1934); hij was een leerling en medewerker van de kennisfilosoof Jean Piaget (1898-1980). 
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proberen een hoger doel middels zo goed mogelijk resultaat te bereiken wat betreft hun 
muziekprestaties, kon die twee wel eens verrassend dicht bij elkaar brengen.  
 
1.6 Vanuit het perspectief van vakmusici 
 
In een klimaat waarin muziekonderwijs floreert, gedijt het muziekleven. Onder ‘het 
muziekleven’ wordt doorgaans het totaal aan concerten en wat daarmee samenhangt, zoals 
orkesten, koren en publiek, verstaan maar ook muziek(vak)opleidingen als conservatoria en 
muziekscholen en niet te vergeten op universitair niveau: muziekwetenschap. Belangstelling 
voor muziek kan vanuit het gezin meegegeven zijn, maar, zo niet, zal vanuit het onderwijs 
moeten komen. Daarbij rijst dan uiteraard de vraag wát dan wel meegegeven dient te worden.  
 
Al geruime tijd blijkt bij het toekennen en bepalen van hoogtes van subsidies dat het 
muziekleven in Nederland behoefte heeft aan gezonde, liefst kundige, belangstelling voor 
muziek die vertaald wordt in een beleid dat muziekontplooiing op uitvoerend en 
wetenschappelijk niveau mogelijk maakt. Als orkesten van niveau wegbezuinigd worden en 
het muziekklimaat in Nederland dusdanig is dat iemand als Ton Koopman zich genoodzaakt 
ziet om naar Frankrijk te vertrekken met zijn barokorkest dan is er duidelijk ergens iets 
misgegaan. Bij zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in Leiden (15-12-2007) betoogt 
Koopman in zijn oratie: ‘zondigen tegen de componist begint met zondigen tegen de noten’. 
Muziekonderwijs vraagt op hoog en laag niveau om de vaardigheid van het lezen van noten, 
zoals het Nederlands vraagt om het begrijpen van de lettertekens. Aan deze meest basale en 
primaire vaardigheid ontbreekt het helaas vaak in het onderwijs en bijna altijd in het 
basisonderwijs; dat betekent dat – om in de termen van Koopman te blijven – in alle 
onwetendheid tegen componisten gezondigd kan worden, ofwel dat door gebrek aan 
notenkennis het ontbreekt aan voldoende taalkennis om componisten te verstaan. 
Componisten zijn degenen die voor ons muzikale erfgoed gezorgd hebben,  zoals schrijvers 
voor ons leesgoed. Zoals het ondenkbaar zou zijn dat kinderen aan het eind van de 
basisschool niet zouden kunnen lezen en schrijven zo moet het ook ondenkbaar zijn dat zij 
zich op dat moment niet van het muziekschrift zouden kunnen bedienen en over enige 
vaardigheid in het musiceren beschikten. Aan het eind van de basisschoolperiode is het de eer 
van een kind te na om zich nog te laten voorlezen; zo’n kind leest zelf en maakt keuzes uit de 
literatuur. Kinderen die hebben leren noten lezen kunnen zelf keuzes maken om te musiceren. 
Kinderen die dit niet geleerd hebben blijven afhankelijk van de gewilligheid en voorkeur van 
anderen om deelgenoot te kunnen worden van wat genoteerde muziek te bieden heeft. 
Aangezien afhankelijkheid op die leeftijd  meestal geen verkieslijke situatie is, is deze situatie 
met betrekking tot muziek in een westerse samenleving niet aanbevelenswaard. Taalbegrip is 
controleerbaar door leerlingen hardop te laten lezen en notenkennis kan door zingen gecheckt 
worden; dat hoort een normale zaak te zijn om communicatie via muziek mogelijk te maken. 
Noten lezen is veel eenvoudiger dan in een taal lezen omdat het notenschrift maar een beperkt 
aantal tekens kent, maar doordat er vaak te laat mee begonnen wordt en dan –vergelijkbaar 
met lezen: meteen literatuur gelezen en begrepen kan worden –  verwacht wordt dat men 
meteen een instrument kan bespelen op niveau - leidt zulks in de regel tot en deceptie. Ons 
muziekklimaat is niet gebaat bij gedesillusioneerde mensen. 
 
Musici die instrumentaal muziekonderwijs geven betreuren het eveneens vaak dat hun 
leerlingen slechts zo’n geringe voorkennis meekregen uit het basisonderwijs, maar soms ook 
vanuit muziekscholen. Het consumeren, interpreteren en waarderen van muziek en zelfs het 
‘componeren’ waar sommige basisopleidingen mee zwaaien blijft zonder kennis en 
vaardigheden nu eenmaal op een laag niveau steken en dat is jammer van de beschikbare tijd. 
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Jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Ook de opleiding Muziekwetenschap heeft 
regelmatig te kampen met het feit dat het schort aan de vooropleiding van studenten. Behalve 
praktische kennis en vaardigheden – waarvoor een inhaalslag mogelijk is – blijkt de 
concentratie die opgebracht moet worden om muziekfragmenten te beluisteren vaak te gering; 
ofwel: studenten beginnen deze opleiding vaak met een gebrek aan luistervaardigheid en 
bovendien zijn zij daardoor vaak te weinig vertrouwd met het muzikaal erfgoed waarmee zij 
zich bezig gaan houden tijdens hun studie. Zo’n probleem voorspelt niet veel goeds voor de 
concentratie bij concerten. Een goede basis is onontbeerlijk voor verdere studie. 
 
(Muziek)onderwijs in een multiculturele samenleving vraagt veelzijdigheid. Naast bekendheid 
met het eigen en Westerse muzikaal erfgoed zal mogelijk extra ruimte gevraagd worden voor 
kennismaking met muzikaal erfgoed uit andere culturen. Een veelkleurige samenleving met 
veelkleurige muziek vraagt om extra inspanningen van het muziekonderwijs en vooral van het 
opleidingsniveau van docenten in deze sector.  Zolang er echter nog niet in kwarttonen 
onderwezen hoeft worden of in toonsoorten en ritmestructuren die westerlingen nu eenmaal 
niet zo snel machtig worden moet het toch allemaal wel te doen zijn in dat muziekonderwijs. 
Het huidig waar te nemen  verwijt dat slechts grijze hoofden de concertzalen kleuren houdt 
een wel compliment in voor hetgeen zij vroeger van het muziekonderwijs meegekregen 
hebben. 
 
Het is stellig de moeite waard om in kaart te brengen wat van muziek in het primair onderwijs 
verwacht mag worden door op een rijtje zetten wat nodig is om een bloeiende muziekcultuur 
te creëren. 
‘Wat de boer niet kent eet hij niet’, dus lijkt ‘proeven’ het devies. Om even bij het voorbeeld 
Taal te blijven: Tekens leren + Voorstellen wat dat betekent + Omzetten in klank = uiting. 
Voor Muziek geldt dat precies hetzelfde en daarboven - het surplus -  bestaat in muzikale taal 
een mogelijkheid tot een gedifferentieerde uiting waarbij taal zelfs een ondergeschikte positie 
in kan nemen. Vaardigheid in noten lezen is in onze westerse samenlevingen nu eenmaal 
voorwaarde om in muziek te communiceren en het muzikaal erfgoed te kunnen doorvorsen. 
Voor beginnende instrumentalisten betekent gebrek aan deze vaardigheid vaak een rem om 
prettig te kunnen musiceren, maar voor ‘leken’ een slot op de toegang tot dat ‘proeven’. Als 
een voorstelling van de klank gemaakt is, dus als helder is wat die tekens voorstellen en wat 
er moet gaan klinken op grond van die tekens,  dan is ook controleerbaar of de uiting klopt 
met de voorstelling. Uiting middels de stem, het aan ieder gratis geschonken absoluut unieke 
instrument (dat ieder van de ander onderscheidt, en waarvan er geen ander op aarde is en waar 
iedereen elkaar aan herkent) is de meest aangewezen eenvoudige manier om hierbij  adequaat 
resultaat te boeken. Uiting op een instrument vraagt een extra fysieke dimensie, namelijk om 
te voldoen aan de condities die het instrument stelt om er geluid op te produceren. 
 
Het is dus niet verwonderlijk dat in de voorwoorden van oude zangmethodes voor het primair 
onderwijs altijd uitvoerig gesteggeld werd over de manier waarop en de mate waarin het 
‘notenvoer’ een plaats in die zangmethode diende te krijgen. Net als gedegen taalonderwijs 
toegang verschaft tot communicatie en literair erfgoed -en derhalve van belang wordt geacht 
voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen- is ook gedegen Muziekonderwijs van 
datzelfde belang. Natuurlijk is het mogelijk om hoogdravende ideeën over het ‘goede ware en 
schone’ aan te voeren of bezwarende  argumenten met betrekking tot de praktijk om in een 
muziekles aan deze drie voorwaarden te voldoen, maar deze zaken worden elders in dit stuk 
aan de orde gesteld. 
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Het is op zijn minst voor de hand liggend en logisch dat ervaren vakmensen uit de 
muziekwereld de gegevens aandragen waarin concreet en inhoudelijk vertolkt wordt wat van 
belang is voor een muzikale basis die in het primair onderwijs gelegd dient te worden en die 
garant staat voor een dusdanig muziekonderwijs, dat een stimulerend en scheppend klimaat 
ontstaat voor de ontwikkeling van ieders muzikale vermogens; ongeacht de rol die voor ieder 
persoonlijk weggelegd is, die van luisteraar, beoefenaar of uitvoerder.  Daarnaast kunnen  
muziekwetenschappers vanuit hun vakgebied en bestaand onderzoek aangeven welk effect 
een dergelijke aanpak kan hebben (en welke uitwerking zulks heeft) op de belangstelling voor 
muziek, het concertleven, de beoefening van muziek, de vakopleidingen voor muziek, de 
inhoud en het niveau van musiceren en het opleiden (van musici en muziekdocenten) en 
welke resultaten hiermee inhoudelijk geboekt kunnen worden op langere termijn. 
 
1.7 Muziekonderwijs vanuit politiek perspectief 
 
‘Kunst lijkt, vergelijkbaar met ontwikkelingssamenwerking een soort graadmeter voor 
beschaving in de politieke arena te zijn geworden: niemand waagt het om er een kritische 
beschouwing aan te wijden en iedereen is van mening dat er meer geld voor moet komen’ 
aldus Hedy d’Ancona in het tijdschrift S&D, jaargang 63 nummer 1 / 2 van 2006. Naar 
aanleiding van de nota ‘De Kracht van Kunst’, uitgebracht door de Tweede Kamerfractie van 
de Partij van de Arbeid, begon het debat over cultuurpolitiek weer op gang te komen. In het 
nummer van dit tijdschrift laten Hedy d’Ancona, Michiel Schwarz en Cyrille Offermans hun 
licht schijnen over Cultuurpolitiek. 
Hedy d’Ancona beargumenteert in deze aflevering waarom de sociaal-democratie het niet 
zonder het ‘oude’ ideaal van cultuurparticipatie kan stellen (‘Je kunt je van het probleem 
afmaken het onderscheid tussen hoge en lage cultuur niet opportuun te verklaren.(…) maar 
dat zijn flauwe trucs’) Michiel Schwarz keert zich tegen de neiging om cultuurpolitiek tot 
kunstbeleid te versmallen en Cyrille Offermans houdt een pleidooi voor een progressief 
beschavingsoffensief; hij onderscheidt als vereisten voor deelname aan het moderne 
kunstleven: geld, tijd en een behoorlijke opleiding en concludeert dat als aan één van deze 
voorwaarden niet voldaan is men een buitenstaander blijft.  
De algemeen onderschreven opvatting in de zestiger en zeventiger jaren dat kunst 
maatschappelijk relevant moest zijn en in dienst van de samenleving diende te staan, bleek in 
de politieke realiteit absoluut geen betekenis te hebben. De Raad voor de Kunst, in 1947 reeds 
in het leven geroepen om de minister – gevraagd en ongevraagd - te adviseren over de 
toekenning van subsidies, hechtte in die jaren vooral waarde aan ‘vernieuwend elan’, 
waardoor de afstand tussen een kunstminnende elite en het grote publiek steeg. De 
participatie-doelstelling was van oudsher een sociaal-democratisch speerpunt. In 2001 werd 
door staatssecretaris Van der Ploeg het ‘Aktieplan Cultuurbereik’ gestart, waarvoor de 
bouwstenen door zijn voorganger Nuis waren aangedragen. Gebrek aan kritiek werd vertaald 
in eensgezindheid die de sociaal-democraat Emauel Boekman er toe bracht een rechtvaardiger 
verdeling en grotere toegankelijkheid van cultuuruitingen voor te staan. Dit idee werd vertaald 
in geografische termen waardoor voor gesubsidieerde gezelschappen de plicht ontstond hun 
producties ook elders in het land te vertonen en veel regio’s een eigen symfonieorkest kenden. 
De poging om cultuur zo eerlijk mogelijk te verdelen beoogde geen effect; hogere inkomens 
zouden meer profijt hebben van ‘cultuurconsumptie’. 
Een citaat uit een PvdA notitie uit de jaren vijftig dat ‘de staatszorg voor de cultuur is 
ingegeven door de opdracht de mens uit de massa te redden’ 24 lijkt in deze huidige tijd, die 
doordesemd is van ‘events’, hypes en massavermaak een adequate opwekking om 

24 Ancona, H.d’, De mens uit de massa redden, in: S&D Jaargang 63 nummer 1/2, 2006. 

 21 

                                                 



gemeenschapsgeld in cultuur te investeren.  Heden zeer actuele onderwerpen dus in het kader 
van het ‘vernieuwende’ onderwijs. 
 
Deze politiek-wetenschappelijke essays zijn heel interessant voor de actuele ontwikkelingen 
die in gang gezet zijn met betrekking tot kunsteducatie in het primair onderwijs, onder de 
naam Kunstzinnige Oriëntatie. 
Het zou interessant zijn voor muziekwetenschappers de discussie over cultuurpolitiek te 
vergelijken met de discussies en nota’s over het cultuuronderwijs met daarin de plaats die 
muziek in dit geheel toebedacht krijgt. Een link naar het nabije en verre verleden – waarin de 
periode van de Tweede Wereldoorlog niet mag ontbreken –levert wellicht  een lijn op voor 
gevoerd beleid ten opzichte van cultuurpolitiek en ten opzichte van cultuuronderwijs (met 
daarin de plaats van muziek natuurlijk). Ongetwijfeld zullen er verschillen en overeenkomsten 
zijn waar bij vergelijk lering voor de toekomst uit getrokken kan worden. Dit geldt natuurlijk 
ook voor de golfbewegingen van politieke aandacht die deze onderwerpen hebben gekend. 
Tegen de achtergrond van verschillend stemgedrag en de verdeling van de ministersposten en 
die van staatssecretarissen zullen vast ook opzienbare conclusies getrokken kunnen worden.  
 
1.8 Vanuit cognitivistisch waarnemingsperspectief 
  
Sinds de invoering van het vak Muziek ( voorheen vak h, later zang, of muziek genoemd) zijn 
eigenlijk nooit éénduidige eisen aan het muziekonderwijs voor de lagere school (huidige 
basisonderwijs) gesteld, waardoor in de loop der tijd -zowel in de opleiding tot vakdocent, de 
docentenopleiding, als in het onderwijs zelf- nooit eenvormigheid van eisen en niveaus met 
betrekking tot dit vak bestaan hebben. De oorzaak van ongecontroleerde en soms ook  
oncontroleerbare en ongebreidelde uitwassen van muziekonderwijs (zowel de vorm als de 
inhoud van dit vak betreffend ) is te vinden in het feit dat zelden aan de hoge muzikale eisen 
die dit vak met zich brengt voldaan werd, wordt (of kan worden) en die voorwaarde zijn om 
dit vak naar behoren te doceren. Sinds de negentiende eeuw is er gemopperd over het niveau 
van het vak en de wijze waarop het gestalte kreeg. De immense uitbreiding en keuze van 
muziek (en wat daaronder verstaan wordt) plus de toegankelijkheid via hedendaagse 
geluidsdragers maken het (geven van dit) vak er niet eenvoudiger door. Niemand weet meer 
waarover het gaat of moet gaan in het muziekonderwijs of wat verwacht mag worden in het 
basisonderwijs aan muzikale vorming omdat het doel onduidelijk is,verschuift of in het 
ongerede is geraakt. Voor zover er mensen zijn die nog wel denken te weten waartoe het 
muziekonderwijs dient durven zij nauwelijks hun geluid te laten horen omdat zij zich 
realiseren dat de inhaalslag die gemaakt moet worden om van enig peil in het 
muziekonderwijs te kunnen spreken bijna te groot lijkt gezien de realiteit van het dagelijks 
bestaan en de vorm waarin het huidige onderwijs gegoten is.   
Ofwel: In het muziekonderwijs schort het aan precedenten waarop men zich kan beroepen. 
Door coördinatieproblemen zijn voor de kwaliteit van muziekonderwijs ongewenste 
conventies ontstaan die het vak van zichzelf vervreemd hebben. De huidige conventies – te 
vinden in het programma voor cultuureducatie – zouden doorbroken dienen te worden om 
daadwerkelijk muziekonderwijs weer mogelijk te maken. 
Er zijn ‘hybride’ begrippen van ‘muziek’ en ‘muziekonderwijs’ 25 ontstaan met legio 
inhouden (voor zover nog van ‘inhoud’ gesproken mag worden) De huidige ‘colligatie’ 
belichaamd in Kunstzinnige Oriëntatie en herziene  kerndoelen collideert met concreet 
muziekonderwijs maar zou zeer zinvol kunnen zijn naast een solide muzikale ondergrond. 
Door de vrijblijvendheid en het consumptieve karakter van het cultuuronderwijs ontstaat het 

25  Zie: Kunst,J., Filosofie van de muziekwetenschap, Leiden: Martinus Nijhoff 1988.(blz.101) 
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risico van een ‘salto mortale’ voor muziekonderwijs waar Adorno 26 voor waarschuwde in 
vergelijkbaar verband bij het ontbreken van een doel. 
 
Muziek in het primair onderwijs is het jarenlang door negatieve scores bij landelijke 
toetsingen negatief in de pers beland. Het is denkbaar dat met ingang van 1-8-2006 het 
muziekonderwijs met de mantel der liefde (nou ja, Liefde??) bedekt wordt door het vak op te 
laten gaan in de cluster die Kunstzinnige Oriëntatie heet  
 
1.9 Conclusie 
 
Uit de verschillende invalshoeken om nut of noodzaak van muziekonderwijs 
wetenschappelijk te bestuderen heb ik gekozen voor een cognitivistisch  
waarnemingsperspectief. Het Cognitivisme is evenals het Behaviorisme gebaseerd op 
wetenschapsfilosifie, het 'logisch positivisme' (de wereld bestaat uit waarneembare feiten). 
Het cognitivisme uit de jaren zeventig heeft ervoor gezorgd dat er meer aandacht kwam voor 
het verwerkingsproces bij de opslag van informatie door de hersenen. 
Deze invalshoek heb ik gekozen op grond van mijn ervaring in de praktijk van verschillende 
geledingen in het onderwijs en andere werkgebieden waar muziek een belangrijke rol speelde; 
dit gecombineerd met mijn waarnemingen uit overheidsbeleidsstukken, wet- en regelgeving, 
publicaties van cultuurnetwerk, dagbladen onderzoeken over muziekonderwijs en beleid ten 
aanzien van muziekonderwijs en op grond van theorieën over muziekonderwijs van uit 
historisch, sociaal, ontwikkelingspsychologisch, pedagogisch, filosofisch en politiek oogpunt 
alsook uit het vakgebied van muziek en mijn eigen waarnemingen op grond van alles wat 
maar onder ogen kwam. 
Ik ben op zoek gegaan naar het geheel der traditionele en aanvaarde geijkte opvattingen 
omtrent hetgeen in de maatschappelijke omgang betreffend muziekonderwijs en de verwachte 
uitwerking daarvan te doen gebruikelijk geacht wordt. 
Voor mij is het verdwijnen van het vak Muziek uit het curriculum van het Primair Onderwijs 
de reden om te onderzoeken hoe dit kon gebeuren. De vraag die zich opdringt is waarom 
muziekonderwijs onder cultuuronderwijs geschaard moet worden en welk voordeel dat voor 
het vakgebied Muziek oplevert of welke gevolgen dat met zich brengt. Omdat in de praktijk 
nog zal moeten blijken of deze ‘papieren constructie’ tot nog enige levensvatbaarheid voor het 
vak muziek leidt heeft de keus van mijn onderwerp zowel wetenschappelijke als 
maatschappelijke relevantie. 

26  Zie: Adorno,T.W., Filosofie van de nieuwe Muziek, Nijmegen: Sun 1969. 
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2 Hoe zag het vak muziek er tot nu toe uit?. Geschiedenis en ontwikkeling van vak h 
tot muziekonderwijs. Opkomst en teloorgang 

 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn onderwerpen uit mijn Bachelorscripte, waarin ik het muziekonderwijs in 
Nederland tijdens de twintigste eeuw in kaart gebracht heb, gecomprimeerd en op sommige 
plaatsen aangepast. Omdat het muziekonderwijs zoals het tot nu toe in het huidige 
basisonderwijs bestaan heeft pas in 1857 bij wet is vastgelegd is dit ook het moment dat ik 
meegenomen heb in de bachelorscriptie om van daaruit het muziekonderwijs in de twintigste 
eeuw in kaart te brengen. Precies 150 jaar heeft dit muziekonderwijs dus nu bestaan. Vanaf 
heden is het vak opgegaan in ‘Kunstzinnige Oriëntatie’. Om een juist beeld te krijgen van de 
hedendaagse situatie is dit hoofdstuk over de geschiedenis en ontwikkeling van het vak 
muziek onmisbaar.27  
 
Nooit eerder is het onderwijs en daarmee het muziekonderwijs zozeer in beweging en 
beroering geweest als in de laatste decennia. Zich wijzigende onderwijsstructuren en –
inhouden, wisselende wet - en regelgeving hebben hiaten in de aansluiting van verschillende 
onderwijsvormen veroorzaakt wat betreft het muziekonderwijs. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
een hele generatie opgegroeid is zonder muziek in het onderwijs te hebben genoten. Als 
gevolg hiervan zijn veel jonge ouders niet meer in staat met hun kinderen een gewoon simpel 
versje te zingen en blijken zij door het ontberen van ‘Muziek op school’ hun toevlucht te 
moeten nemen tot de in het leven geroepen ‘Muziek op schoot’ om dit gemis te compenseren. 
Terwijl enerzijds de behoefte aan een lied met jonge kinderen groeit lijkt anderzijds het 
zingen in het muziekonderwijs vrijwel te verdwijnen en gaat het vak muziek zelf op in 
algemeen cultuuronderwijs. Alom heersende onvrede over het muziekonderwijs in heden en 
verleden rechtvaardigen onderzoek naar de oorzaken van dit bestaande gevoel en de juistheid 
hiervan.Gebrek aan muzikale bagage heeft logischer wijs direct verminderd concertbezoek tot 
gevolg en daarmee ook het simpelweg opdoeken van orkesten. Bovendien kan  gebrek aan 
muzikale bagage met zich brengen dat slechts muziek van economische importantie 
bestaansrecht krijgt. Men spreekt over maatschappelijk belang van muziek terwijl de basis die 
dit maatschappelijk belang zou moeten dienen ontbreekt, namelijk gedegen muziekonderwijs. 
Het gevaar dat het maatschappelijk belang van muziek uitsluitend economisch belang wordt 
en muziekonderwijs van goede kwaliteit slechts betaalbaar voor kapitaalkrachtigen kan 
afgewend worden door dit muziekonderwijs weer te plaatsen waar het hoort, namelijk gewoon 
op school. Nog steeds lijkt niet iedereen doordrongen van het feit dat kinderen wettelijk recht 
hebben op muziekonderwijs, met name zangonderwijs, en dat er dus plicht zou moeten 
bestaan om ze dat te geven. Desondanks is er altijd gesteggeld over het muziekonderwijs, 
over het nut en bestaansrecht van het vak, over de inhoud, het niveau, de hoeveelheid tijd die 
aan het vak besteed dient te worden, over de kwaliteiten van docenten en de tekortkomingen 
van inspecties. 
 
Muziekonderwijs op school valt niet los te zien van de ontwikkelingen in onderwijs, politiek 
en maatschappij. 

27 Hartkamp,G.M., Het muziekonderwijs in Nederland tijdens de 20e eeuw. ‘Vak h’.:Een eeuw muziekonderwijs 
langs de lat. Van productie naar consumptie? Bachelorscriptie Muziekwetenschap Universiteit Utrecht 2005. 
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2.2 150 jaar geleden 
 
Muziek als vak in het onderwijs kennen wij vanaf 1857, toen voor het eerst in Nederland bij 
wet werd voorgeschreven welke vakken in het lager onderwijs gegeven dienden te worden. 
Deze schoolwet van 1857 richtte zich vooral op kwaliteitsverbetering van het lager onderwijs. 
De cognitieve ontwikkeling van de leerlingen kwam centraal te staan en de morele 
ontwikkeling wat minder. De verplichte schoolvakken met hun bijbehorende leerstof werden 
in die wet vastgelegd: naast lezen, schrijven, rekenen en de Nederlandse taal werden nu ook 
onderwijs in zingen, vormleer (meetkundig tekenen) en zaakvakken (Vaderlandse 
geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur) wettelijk verplicht  Facultatieve vakken als 
gymnastiek, tekenen en handwerken werden moeizaam ingevoerd, door gebrek aan daarvoor 
bevoegde leerkrachten en geschikte lokalen. Muziek werd in het lesrooster aangeduid als vak 
h. 
 
Vanaf 1857 werd in Nederland het zingen op de Lagere School dus  verplicht gesteld. Al 
vanaf circa 1870 is in de meeste West-Europese landen sprake van zangonderwijs als 
schoolvak. 
Muziekonderwijs hield dus met name in: zingen. Het zangonderwijs – en daarmee het 
liedrepertoire - weerspiegelde tevens de idealen van een school wat betreft politiek-
maatschappelijke of religieuze inslag.  In de jaren zestig van de 19e eeuw ontstond politieke 
ruzie rond dit karakter van scholen, vooral door verschillen in financiering,  hetgeen 
uitmondde in een heuse ‘schoolstrijd’, later ook wel aangeduid als ‘ de onderwijskwestie’. Pas 
in 1917 werd onder Groen van Prinsterer, openbaar en bijzonder onderwijs gelijkgeschakeld, 
hetgeen het einde van deze ‘schoolstrijd’ inluidde.  
 
De muziekmethodes aan het eind van de 19e, begin 20e eeuw bestonden, uiteraard dus, 
voornamelijk uit zangmethodes. Kort nadat het zangonderwijs in 1857 verplicht gesteld was 
verschenen regelmatig nieuwe methodes. Er waren nogal wat bekwame vakmusici die 
methodes voor de lagere school schreven, zoals J.Worp (1821-1891) met zijn vier 
‘Zangboekjes’ waarin hij aanvankelijk op letternamen liet zingen maar later op do-re-mi. Van 
Richard Hol (1825-1904) verscheen ‘De Jeugdige Zanger’- waarin ook op letternamen 
gezongen werd -   en van Daniel de Lange (1841-1918) ‘Zangschool’ volgens de Methode 
Galin-Paris-Chevé, een cijfermethode die ook door J.J.Rousseau gepropageerd werd wegens 
de behoefte aan een klank-teken in plaats van het ingewikkelde notenschrift. Varianten van dit 
systeem waren te vinden in Duitsland (het tonica-do systeem) en in Engeland (Tonic-solfa-
system, dat later door do-ray-me-fah-soh-lah-te uitgroeide). Zo’n systeem berustte op de 
gedachte dat zangers nu eenmaal genoeg hebben aan de verhouding van de ene noot in 
betrekking tot een andere; vandaar een relatief systeem. Halverwege de 19e eeuw werd ook al 
gebruik gemaakt van handbewegingen als toonsymbolen, zowel bij Tonica-do aanhangers als 
bij Tonic-solfa, hetgeen voor de eerste leerjaren een primair denkmiddel voor het tonaal 
denken bleek. Het veelvuldig gebruik van de klanktekensystemen was ontstaan uit behoefte 
de grote massa op de volksschool in te wijden in de geheimen van muziek en het lastige 
probleem van klankvoorstelling middels tekens zo eenvoudig mogelijk te maken.  
Overigens werd in het begin van de twintigste eeuw bij het aanleren van een lied tijdens de 
zanglessen ook wel gebruik gemaakt van zogeheten ‘zangkaarten’ 28die voor schoolgebruik 
zeer duidelijk en praktisch waren. Jan Ligthart beschrijft dit in 1910 in ‘School en Leven. 
Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs in School en Huisgezin’ (Elfde jaargang, nr.31, 
donderdag 31 maart 1910) 

28 “Broekhuijsens Zangkaarten”, 78 bij 69 cm, f 1,50 per stuk; f 7,50 per 6 stuks; f 12,-- per 12 stuks. 
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Uit voorwoorden en inleidingen bij veel zangmethodes uit die periode blijkt dat het 
zangonderwijs van toen, zeker naar de maatstaven anno nu, op een zeer hoog peil stond: aan 
het eind van de Lagere School zongen kinderen drie- of vierstemmig! 
Desondanks was men niet altijd erg tevreden met het peil van dat zangonderwijs. 
 
Eind 19e eeuw stond muziek als zangonderwijs dus duidelijk op het rooster van scholen en 
moest er blijkbaar al gewoekerd worden met de beschikbare tijd voor het vak blijkens de 
concessies die gedaan werden met betrekking tot de moeilijkheidsgraad van de tekst. Tijdens 
de hele Lagere School periode werd gezongen. Onderwijzers werden blijkbaar geacht het vak 
zelf te geven, maar waren niet allemaal even bedreven of toegerust. In ruime mate waren er 
zangbundels in omloop en kinderen zongen vanaf  halverwege de lagere school meerstemmig. 
Er heerste in die tijd blijkbaar algemene overeenstemming over nut en het hogere doel 
waartoe het vak diende en er waren duidelijk verbanden met andere schoolvakken zoals taal, 
(begrijpend) lezen (uitspraak), (‘vormen van gymnastiek’) en rekenen. Kinderen leerden van 
blad zingen middels notenschrift of cijfermethode. Het repertoire was afhankelijk van 
individuele keuzes,  signatuur van de school, mogelijkheden van de schoolleiding of 
onderwijzend personeel. Het schoolrepertoire was ook terug te vinden bij kinderkoren. Er 
werden voor een kind begrijpelijke teksten op liefst nieuwe, maar soms ook blijkbaar 
bestaande melodieën gemaakt. 
 
2.3 De vorige eeuw 
 
In de 20e eeuw heeft het muziekonderwijs  een enorm ontwikkelingsproces doorgemaakt. 
Behalve tijdgebonden aspecten (mechanisering – industrialisering - technische 
ontwikkelingen) zijn politieke invloeden van groot belang geweest. Hieronder volgen in, waar 
mogelijk, chronologische volgorde de belangrijkste gebeurtenissen/besluiten die van invloed 
waren op het vak muziek of gevolgen hadden voor dit vak 
 
2.3.1 Leerplicht 
Op 30 maart 1900 stemde de 2e Kamer vóór de totstandkoming van de Leerplichtwet (onder 
minister Goeman Borgesius) die op 1-1-1901 ingevoerd werd. Van confessionele zijde was er 
veel bezwaar tegen deze wet omdat bij gebrek aan voldoende protestantse en katholieke 
scholen het risico ontstond dat leerlingen noodgedwongen op openbare scholen terecht 
zouden komen. Uit het feit dat er de eerste jaren na de invoering van deze wet nogal wat 
methodes voor het zangonderwijs verschenen zou te concluderen zijn dat het 
(muziek)onderwijs – zij het indirect -  een enorme stimulans gekregen had door de invoering 
van deze wet en dat de invoering van deze wet ook onderwijs-inhoudelijk veranderingen met 
zich bracht 
 
2.3.2 Invloed Jeugdbeweging 
Reeds voor de Eerste Wereldoorlog en tijdens het Interbellum kende ook Nederland het 
verschijnsel ‘jeugdbeweging’, waar binnen de eigen zuil het gemeenschappelijke vorm 
gegeven werd door o.a. het samen zingen van met name Volksliederen.  Piet Tiggers ( 1891-
1968) ontdekte in het volkslied en de volksmuziek herbezieling van het in zijn ogen 
gedegenereerde muziekleven en wierp zich op als leider in buitenschoolse 
muziekbewegingen; Jop Pollmann (1902-1972) maakte propaganda voor het volkslied zoals 
dat geklonken zou hebben in de middeleeuwen en ontketende een ‘terug naar de natuur’ als 
actie voor het echte eigen gezonde volkslied. Naast het sociale belang dat de jeugdbeweging 
had was deze dus ook van belang voor het muziekleven. 
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2.3.3 Schoolstrijd 
1917 Staat te boek als het einde van de ‘schoolstrijd’ en werd bijzonder onderwijs 
gelijkgeschakeld aan openbaar.. Hoewel de grondwet van 1848 vrijheid van onderwijs 
garandeerde en protestanten en katholieken de vrijheid hadden om eigen scholen te stichten, 
betekende dat niet dat zulks door de overheid betaald werd; ‘bijzondere scholen’ bekostigden 
hun eigen onderwijs dus. Dat was een dure aangelegenheid. Tot ver in de 20e eeuw was het 
gebruik om bijvoorbeeld een extra vakleerkracht voor muziek zelf te bekostigen via geheven 
‘schoolgeld’. 
 
2.3.4 Wet op het Lager Onderwijs 
In 1918 werd het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen opgericht en in 1920 
kwam de ’Wet op het Lager Onderwijs’  tot stand onder verantwoordelijkheid van minister 
J.Th.de Visser. Hierin stond onder meer dat, wat betreft het muziekonderwijs in het kader van 
het onderwijzersexamen, de door de minister vastgestelde praktische eis dat de kandidaat-
onderwijzer een lied van blad moest kunnen zingen op het examen. Echter een onvoldoende 
hiervoor was eigenlijk niet van invloed op het wel of niet behalen van de onderwijsakte want 
hoewel artikel 129  van die wet luidde dat niemand onderwijs mocht geven die niet in het 
bezit was van de bij wet gevorderde bewijzen van bekwaamheid, maakte artikel 130 meteen 
een uitzondering voor hen die uitsluitend belast waren met het onderwijs in het vak 
zingen….(!) In deze Lager Onderwijswet van 1920 (een directe voorganger van de latere Wet 
op het Basis Onderwijs) schrijft de wetgever over het leerplan dat dit de omvang en de 
verdeling van de leerstof over de klassen moet aangeven. De tekst van het ‘leerplan’ t.o.v. die 
in 1878 verandert enigszins, maar de inhoud nauwelijks. Drie modellen voor een 
leerplan/schoolwerkplan ontstaan pas later in 1938 (‘Leidraad’), in 1967 (‘Proeve’) en in 1984 
(‘Wat krijgen ze op de basisschool?’); deze modellen  hebben dan de functie om scholen hulp 
te bieden  bij het samenstellen van een eigen leerplan of schoolwerkplan. 
 
2.3.5 Methode Ward 
Jos Lennards ( te Roermond) nam in 1928 het initiatief om de methode van Justine Ward in te 
voeren. Justine Ward (1879-1975) ontwikkelde een complete leergang voor al het 
zangonderwijs tijdens de gehele lagere schooltijd. Deze Ward-methode ging er van uit dat 
muzikale ontwikkeling fundamenteel is voor de opvoeding en eiste dus dagelijks veel 
inspanning van docent en leerling. Veel aandacht werd bij de Ward-methode besteed aan 
stemvorming, gehooroefeningen, geheugentrainingen, ontwikkeling van het ritmisch gevoel 
en improvisatie. Het liedrepertoire uit de Wardmethode bestond uit verantwoorde 
kinderliedjes, volksliederen, canons en uiteraard het gregoriaans. 
 
2.3.6 Methode Gehrels 
De Rijksoverheid liet in 1930 een ‘Commissie van Advies’ rapporteren over de deplorabele 
situatie van het muziekonderwijs. De paedagogische congressen van 1926 en 1930 uitten 
kritiek op het 19e eeuwse traditionele onderwijs en vroegen aandacht voor 
schoolhervormingen. In opdracht van het Nutsseminarium voor Paedagogiek schreef Willem 
Gehrels (1885-1971) een rapport over het muziekonderwijs aan Nederlandse scholen (Muziek 
in Opvoeding en Onderwijs) waarin hij pleitte voor een betere verhouding tussen onderwijs en 
muziek; ook wees hij op de wenselijkheid van muziekonderwijs in het voortgezet onderwijs, 
hetgeen uiteindelijk leidde tot de opleiding schoolmuziek aan het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag, waar Henri Geraedts (1892-1975) eerste hoofdvakdocent werd. Willem Gehrels 
richtte in 1931 de Amsterdamse Volksmuziek op, waar volkskinderen in de gelegenheid 
werden gesteld om instrumentaal muziekonderwijs te ontvangen. De bedoeling was het 
muzikaal begaafde kind dat niet in staat was de hoge kosten voor particulier muziekonderwijs 
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te bekostigen, of het hoge lesgeld van bestaande muziekscholen te betalen, in de gelegenheid 
te stellen instrumentaal onderwijs te ontvangen. Gehrels gaf ook cursussen aan onderwijzers 
en maakte zijn methode pasklaar om aankomend onderwijzers met een totaal gemis aan 
muzikale ondergrond in staat te stellen zich voor te bereiden op het geven van 
muziekonderwijs. [In 1889 had de Maatschappij ter bevordering der Toonkunst (opgericht in 
1829) al de eerste examens ter verkrijging van het Diploma Zangonderwijs in de L.S  
georganiseerd] Gehrels’ methode kenmerkte zich dan ook door zich te richten op de 
belangstelling van het kind, muziek en beweging (volksdans), zingen (volksliederen en 
canons), improviseren; aanschouwelijk onderwijs geschiedde met behulp van ‘handzingen’. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond –voor zover bekend – het muziekonderwijs op een 
laag pitje; begrijpelijk gezien de positie van muziek en veel musici in die periode.   
 
In 1948 wordt de Vereniging Leraren Schoolmuziek opgericht (VLS). 
1949 staat bekend vanwege de ‘Motie Peters’ die een wetenschappelijk verantwoord plan 
voor onderwijsvernieuwing beoogde en uiteindelijk leidde tot de Mammoetwet in 1968 via de 
Nota Onderwijsvoorzieningen van minister Rutten en Tweede Onderwijsnota van minister 
Cals, waarvoor het ontwerp (nr.5350) in 1958 werd ingediend, aanvaard in 1963 en in 
werking trad in 1968. (De naam ‘Mammoet’ was overigens in 1955 afkomstig van de A.R.P.-
er Roosjen en werd gepubliceerd door verslaggever Ton Elias.)  
 
2.4 Periode na de Tweede Wereldoorlog 
  
In tegenstelling tot Ward en Gehrels, die uitsluitend van vocale muziek uitgingen bij hun 
methodes bereikte vanuit Duitsland het Orff-Schulwerk Nederland. ‘Musik für Kinder’ was 
een methode  van Carl Orff (1895- 1982) die de mogelijkheid bood het woordritme te doen 
vergezellen van eenvoudige instrumenten. Samen met C.Sachs (organoloog) en G.Maendler 
(klavierbouwer) bedacht hij het Orff-instrumentarium.  
 
Eind zestiger, begin zeventiger jaren ontstond het idee dat muziek voor iedereen toegankelijk 
moest zijn en waren alle lagen van de bevolking welkom om Algemeen Vormend 
Muziekonderwijs  te genieten en de kosten daarvan naar draagkracht te voldoen. Zo 
verplaatste het muziekonderwijs van de lagere school zich richting Muziekschool nadat er 
overigens geen budget meer was voor de muziekdocent die korte tijd beschikbaar was 
geweest in dat lager onderwijs en die daar, weliswaar vaak met wat weinig pedagogische 
bagage, op grond van een conservatorium-B diploma als ‘vakdocent’ werkzaam kon zijn.   
 
2.4.1 Ad Heerkens 
Ook Ad Heerkens (1913-1985) gaf in zijn liedbundel voor het voortgezet onderwijs ‘Wij 
willen muziek’ mogelijkheden tot gebruik van eenvoudig slaginstrumentarium. De bundel 
biedt tevens mogelijkheden voor meerstemmige zang, canon zingen en bevat enkele liederen 
in een andere taal. In zijn brochure - reeks (1953)  bepleitte hij voortgang van de in gang 
gezette ‘Muzikale Opvoeding’ in plaats van muziekonderwijs. Onder ‘Muzikale Opvoeding’ 
verstond Heerkens de leiding die gegeven wordt om datgene wat de mens aan muzikale 
aanlegkwaliteiten heeft tot ontplooiing te brengen ( Deel 1 blz. 34). Heerkens vond het de taak 
van de schoolmusicus er voor te zorgen dat op school actief muziek beoefend werd middels 
zingen én spelen. Hij pleitte tevens voor een dágelijks uurtje muziek op de lagere school in 
plaats van wekelijks en stimuleerde om instrumenten het klaslokaal binnen te halen; het 
gebruik van een blokfluit in klas 3 zodat na twee jaar oefenen in klas 5 gekozen zou kunnen 
worden tussen, fluit, klarinet, hobo of viool. Heerkens meende dat anno 1953 er qua 
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wetgeving niets veranderd was sinds 1906, hoewel er reeds  genoeg kundige mensen met 
zinnige ideeën pogingen daartoe ondernomen hadden.. Heerkens was van mening dat álle 
leerlingen  tot en met het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs recht hadden op 
muziekonderwijs en dat muzikale opvoeding verder reikt dan de muziekles op school en dus 
ook in andere vakken aan de orde kan zijn. Al in 1953 formuleerde Heerkens in zijn ‘ontwerp 
leerplan voor een zesjarige cursus’ (in deel 2 van genoemde brochure) doelstellingen voor het 
muziekonderwijs die pas in 1991 als doelstellingen voor de Basisvorming zouden gelden, 
namelijk: musiceren, muziek beluisteren en kennis plus inzicht over muziek creëren. Wat 
betreft musiceren vond Heerkens het zingen, en wel het zingen van volksliederen, van groot 
belang.  
 
2.5 Jaren ’60 
 
In deze periode probeerden samenstellers van muziekmethodes voor het voortgezet onderwijs 
bij de jeugd expliciet belangstelling voor muziek te wekken en horizontale verbindingen te 
leggen met andere vormen van kunst om zo het schone in de wereld te doen ontdekken. Het 
beluisteren van muziek moest een hoogtepunt vormen in de les en vragen, opdrachten of het 
uitdrukken van impressies waren aan de orde. Niet uitsluitend feitenkennis dus; ‘van 
impressie tot expressie’ werd de slogan. Een grote omslag dus. 
 
2.5.1 Kweekschool voor onderwijzers 
Wat betreft het muziekonderwijs voor de (aanstaande) leerkracht waren ook voor de 
voorlopers van de Paedagogische Akademie, de Kweekschool en, nog eerder, de 
Normaalschool, al methodes voor muziek in gebruik. Uit 1905 dateert de methode “Leidsche 
Kweekschool’ (bekroond met de medaille d’or Paris 1889, 1900) die, met een ‘Nieuwe 
Bundel Kinderspelen en Liederen’ voor huis en school,  een bijdrage hoopt te leveren aan de 
wensen van het ‘altijd jonge van de jeugd’. De pianobegeleiding is van F.W.J.Haanstra, een 
leerling van Daniel de Lange. 
Van J.H.Letzer en Leon.C.Bouman  verschijnt in 1909 ‘Praktische Muziek-Opgaven met 
voorbereidende schrijfoefeningen ten dienste van Normaal- Kweek- en Muziekscholen’.29 In 
deze methode wordt het van belang geacht dat de aanstaande onderwijzer het notenschrift 
vlug leert overzien in verband met het mogelijk ‘a prima vista’ zingen en spelen; de beste 
methode hiertoe zou zijn bij het aanleren van intervallen, akkoorden, toonladders, versieren en 
wat dies meer zij dit alles zélf eerst uit te schrijven. De vierde druk van deze methode is 
uitgebreid met de bijgewerkte rapporten van de examens voor koorzang en de akte-examens 
voor de lagere school van de Maatschappij ter bevordering der Toonkunst. Bovendien zijn een 
proeven van een leergang bijgevoegd voor koorzang, piano en viool die voor verdere studie 
van de kwekeling30 benut kunnen worden. 
Volgens de inleiding van Joh. Oostveen in 1910 van zijn ‘Zangonderwijs op de Lagere 
School’ zou de belangstelling voor het zangonderwijs in de laatste jaren zijn toegenomen 
gezien het verschijnen van nieuwe methodes en de instelling van een enquête –commissie en 
blijkens vele geschriften en besprekingen waarin het ‘tegenwoordig zangonderwijs aan critiek 
werd onderworpen’. Niet op alle scholen zou het zangonderwijs te wensen overlaten, maar het 
is wel afhankelijk van ‘de liefde en de begaafdheid van den onderwijzer; de wettelijke 
bevoegdheid van den onderwijzer geeft niet de minste waarborg’…. Bij het examen ‘zingen’ 
(art. 2 van de wet tot regeling van het lager onderwijs)  is weliswaar ‘zingen’ inbegrepen, 

29 Praktische Muziek-Opgaven met voorbereidende schrijfoefeningen ten dienste van Normaal-,Kweek- en 
Muziekscholen door J.H. Letzer en Leon.C.Bouman. S.& W.van Nooten, Schoonhoven. 1909. 
30 Zie ook: Essen,M.van, Kwekeling tussen akte en ideaal, Amsterdam: SUN 2006.(Hoofdstuk 5) 
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maar het zingen zelf wordt vergeten, volgens de auteur. Hij vraagt dezelfde eerbied voor de 
muzikale kunst als geldend voor kousen stoppen, breien, broekjes maken en zo voort. Muziek 
zou stiefouderlijk bedeeld zijn met een halfuurtje op het rooster. Niet slechts het zingen van 
liederen, maar ook stemvorming  en zingen in het kader van muziekonderwijs zou mogelijk 
moeten worden. 
 
2.5.2 De Mammoetwet 
Precies 100 jaar na de Wet op het Middelbaar Onderwijs van Thorbecke werd in 1963 de Wet 
op het Voortgezet Onderwijs (Mammoetwet) aangenomen onder Minister Cals. 
De Mammoetwet beoogde;  
a) de ontplooiing van de persoonlijkheid van de leerling door de ontwikkeling van zijn 
individuele geestelijke en lichamelijke capaciteiten en door het bewuste medevormen van de 
sociale zijde van zijn wezen; 
 b) de voorbereiding van de leerling op zijn toekomstige functie(s) in gezin en maatschappij..  
Niet alleen aandacht dus voor kennisoverdracht, maar ook voor brede ontwikkeling van de 
hele persoonlijkheid waarbij creativiteit, lichamelijke ontplooiing, culturele en muzische 
vorming en sociale gerichtheid een plaats kunnen krijgen. De wet bood horizontale en 
verticale doorstroommogelijkheden voor verschillende onderwijsvormen en meer 
mogelijkheden tot differentiatie. Over geen naoorlogse wet is zowel in als buiten het 
parlement zoveel te doen geweest als over deze wet 
 
De Mammoetwet maakte een einde aan de (M)ULO, MMS en HBS en de Kweekschool werd 
een Paedagogische Academie. De HBS werd opgesplitst in een vijfjarige HAVO en een 
zesjarig VWO. Met de MAVO kwam er een nieuwe vierjarige middelbare school bij. De 
vakgerichte opleidingen bleven behouden, evenals het Gymnasium (binnen het VWO). Met 
de Mammoetwet verdween langzaamaan het zogeheten ‘standenonderwijs’, waarbij HBS en 
Gymnasium bedoeld waren voor de hogere burgerij en intellectuele elite, de Middelbare 
Meisjes School voor burgermeisjes en de Beroepsopleidingen voor handel, nijverheid en 
ambtenarij. Met de Mammoetwet is het onderwijs voor iedereen in Nederland toegankelijk 
gemaakt. Ook werd de brugklas geïntroduceerd.  
 
Aanvankelijk leek de Mammoetwet gunstig voor de creatieve vakken, omdat dat aantal 
uitbreidde tot drie (Handenarbeid, Muziek en Tekenen), maar de effectief te besteden tijd 
breidde zich niet uit. Het vak muziek was onderdeel van de algemene culturele vorming van 
de mens. Uit de experimenten met de eerste leerkring31 van de kweekschool, tussen 1962 en 
1965, was al gebleken dat docenten de vermindering van de aantallen lessen voor muziek, 
tekenen en handvaardigheid betreurden. De druk van intellectuele vakken bleef groot 
waardoor men zich voor de muzische vakken beperkte tot het geringe voorgeschreven aantal 
lessen dat dan ook nog eens over drie vakken verdeeld moest worden. Er ontstond wel de 
vrijheid muziek, tekenen en handvaardigheid tot één vakkengroep te verbinden; na een 
algemene introductie konden leerlingen dan kiezen voor één expressievak. Door de 
beperkingen op deze wijze op te lossen hoopte men voor het gekozen vak in elk geval enige 
verdieping te kunnen bevorderen.  
 

31 Sinds de Kweekschoolwet van 1952 kende deze opleiding voor onderwijzers drie ‘leerkringen’: de eerste 
(2jaar) bracht de (m)ulo-leerling op hbs-niveau, de tweede was de eigenlijke vakopleiding en de derde kwam in 
de plaats van de oude hoofdakte. Onderwijzers werden geacht cultuurdragers te zijn en kregen creatieve en 
maatschappelijk-culturele (Cuma) vorming.   
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2.6 Jaren ’70 
 
Tijdens de zeventiger jaren bestond de mogelijkheid in het basisonderwijs een vakleerkracht 
muziek aan te trekken. Algemene muzikale vorming in het kader van het toekomstig 
instrumentale onderwijs werd weliswaar op muziekscholen gegeven, maar omdat de tijdgeest 
bepaalde dat iederéén recht op deze basis had verplaatste dat muziekonderwijs zich korte tijd 
naar de lagere scholen. Omdat er voor alle lagere scholen te weinig muziekdocenten ‘in 
omloop’ waren of het budget ontbrak kwam het AMV toch weer terecht op de muziekschool 
totdat via de beweging richting Basisvorming met kerndoelen voor muziek ook vernieuwde 
aandacht voor muziek in het Basisonderwijs ontstond eind jaren ’80 begin jaren ‘90. Deze 
terugplaatsing van muziek naar de muziekschool geschiedde op een moment dat er van de  
pedagogische academie vrijwel geen docenten met muziek in hun vakkenpakket de scholen 
bevolkten - er was immers toch een vakdocent voor muziek aanwezig?- met als gevolg dat 
een hele generatie geen muziekles genoot 
 
2.7 Jaren ’80 
 
In de Wet op het Basisonderwijs van 1985 werden kleuterschool en lagere school tot 
Basisschool samengevoegd. Tegelijkertijd werd daarmee het begin van de leerplicht 
vervroegd.  Voor het basisonderwijs ontwierp Jan de Vuyst vanuit de SLO een leerplan 
muziek. 
 
2.8 Jaren ’90 
 
Voor het Basisonderwijs verscheen al in 1985 een eerste aflevering van ‘Muziek’, van Nico 
Smit en Trix Gijsel en J.Stolk. Geruime tijd was er geen nieuwe methode voor het 
basisonderwijs verschenen en deze methode, die in de loop van de jaren negentig pas in zijn 
geheel verscheen, was lange tijd de enige volledige methode voor het basisonderwijs. De 
nieuwe wet op het Basisonderwijs uit 1985 beoogde een waarneembare doorlopende 
onderwijslijn voor leerlingen van 4 tot 12 jaar waarbij de individuele 
ontwikkelingsmogelijkheden van het kind centraal dienden te staan. De samenstellers van 
‘Muziek’ waren van mening dat deze doorgaande lijn dus óók voor het muziekonderwijs 
moest gelden en dat er voor het vak muziek eveneens sprake moet zijn van een echte opbouw. 
De opvattingen van de samenstellers over het kind, het leren, de leerstof en de leerkracht 
waren nieuw ten opzichte van de tot nu toe bestaande opvattingen in methoden. Kinderen van 
nu zouden in een ‘permanent klankdecor’ leven en al met veel muzikale ervaring hun 
schoolperiode beginnen; hun wensen zouden ‘kleuterdreun’ en ‘roepterts’ overtreffen. 
Bovendien zouden kinderen graag onderzoeken en experimenteren, waardoor ‘spelen met 
klank en geluid’ een belangrijke onderwijsactiviteit diende te zijn. Omdat kinderen met zoveel 
indringende en harde geluiden werden geconfronteerd was het realistisch er van uit te gaan 
dat het merendeel van de jonge kinderen zich aangepast had aan de bestaande 
geluidsomgeving en derhalve uit puur lijfsbehoud minder waren gaan horen. Luisteren werd 
een actieve inspannende bezigheid tegenover het horen van permanent aanwezige 
achtergrondmuziek die een luisterhouding overbodig had gemaakt.  
De methode ‘Muziek’ veronderstelde dat er een vakleerkracht muziek op school aanwezig 
was. 
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2.9 Resumé 20e eeuw 
 
De veranderingen van het muziekonderwijs in de twintigste eeuw kennen een aantal duidelijk 
aanwijsbare oorzaken met soms aanvankelijk nauwelijks merkbare gevolgen voor 
bijvoorbeeld methodes maar op andere momenten significant of na-resonerend. De invoering 
van de leerplichtwet, het einde van de schoolstrijd en de Lager Onderwijswet hebben ten 
opzichte van eind 19e eeuw geen schokkende wijzigingen teweeggebracht; het 
muziekonderwijs bestond uit ‘zangonderwijs’ dat vermoedelijk op veel scholen een heel 
behoorlijk niveau had, gerekend naar de zangprestaties anno nu, en dat gericht was op (het 
leren beleven van) het ‘goede’ en het ‘schone’. Inhoud en betekenis van tekst en zo mogelijk 
een adequate begeleiding waren van belang en het streven was om de leerlingen zelfstandig, 
dus van blad, te leren zingen. Daartoe werd, zo nodig, gebruik gemaakt van een cijfermethode 
dan wel solmisatiesysteem en meerstemmig zingen was bepaald geen zeldzaamheid getuige 
de inleidingen van de gangbare methodes. Pas rond de dertiger jaren zette de aandacht voor 
het kind zich daadwerkelijk om in merkbare veranderingen getuige de Ward - en 
Gehrelsmethode, de opkomst van de jeugdbeweging en de tijd met Pollman en Tiggers en de 
behoefte aan zekere eenheid niet alleen in het muziekonderwijs (volksscholen). Het 
voortgezet onderwijs kende vrijwel geen muziekonderwijs en onderwijzers in spé konden 
desgewenst bij de KNTV een diploma bekomen om ‘bevoegd’ muziekles te geven. 
De herrijzenis na de Tweede Wereldoorlog kenmerkte zich in het muziekonderwijs door het 
zingen van veel volks-eigen liederen en het verschijnen van nieuwe methodes. Eind veertiger 
jaren wordt het muziekonderwijs in het voortgezet onderwijs verplicht waardoor ook 
methodes verschijnen voor die onderwijsvormen en in de vijftiger jaren wordt een voorzichtig 
begin gemaakt met het gebruik van muziekinstrumenten tijdens de muziekles. In de zestiger 
jaren zorgt de Mammoetwet voor ingrijpende veranderingen omdat HBS, MMS en MULO 
plaats maakten voor VWO, HAVO en MAVO. Doordat de vijfjarige Kweekschool een 
driejarige  Pedagogische Akademie werd ontstond er een hiaat met betrekking tot het vak 
muziek dat tot dan toe een vereist vak was voor toelating op de Kweekschool en daar 
bovendien met het oog op de lespraktijk alle jaren gegeven werd. Pas in de tachtiger jaren 
vond het experiment van Muziek als eindexamenvak voor het voortgezet onderwijs plaats… !  
Vanaf 1985 werden kleuterschool en lagere school tot basisschool samengevoegd en in 1993 
werd de Wet op de Basisvorming ingevoerd, in 1998 2e fase bovenbouw en in 1999 ontstond 
het VMBO. 
 
2.10 Onderzoeken, rapporten en nota’s, peilingen 
 
Uit 1991 bracht de Rijksinspectie een rapport uit over de kwaliteit van het muziekonderwijs 
op de Nederlandse basisscholen, genoemd ‘Muziek de maat genomen’. In dit rapport wordt 
verslag uitgebracht over een evaluatie die voorafgegaan was door een zorgvuldige analyse 
van documenten waaraan kwaliteitscriteria konden worden ontleend. De Wet op het 
Basisonderwijs en de voorlopige kerndoelen speelden hierbij een leidende rol en aan de hand 
van de vastgestelde criteria stelde de inspectie de kwaliteit vast. Vele lesobservaties gaven 
tevens een beeld van de inhoud van het muziekonderwijs.  Eén van de conclusies uit dat 
rapport met betrekking op de inhoud van het muziekonderwijs was dat na acht jaar 
basisonderwijs veel leerlingen analfabeet op het terrein van muzieknotatie waren en dat 
leerlingen niet of nauwelijks leerden van gedachten te wisselen over kwaliteit, functies of 
bedoelingen van muziek. De inspectie achtte het merendeel van de onderwijzers bekwaam 
genoeg  om adequaat muziekonderwijs te verzorgen mits zij van een goede methode gebruik 
maakten en de toegemeten tijd (50 minuten per groep per week) effectief besteedden. Voor de 
kwaliteit van de samenzang was niet erg veel aandacht: onderwijzers hechtten meer belang 
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aan het feit dat alle kinderen mee mochten/konden zingen en aan het plezier dat zij erin 
hadden. Activiteiten gericht op systematisch en gericht luisteren naar muziek alsook het leren 
improviseren met klanken, tonen of tekens kwamen weinig voor. Wel was er veel aandacht 
voor de emotionele beleving van muziek. 
 
Andere onderzoeken zijn verricht door het Periodiek Peiling Onderwijs Niveau (PPON)  
PPON is in 1987 in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking 
van het basisonderwijs en doet sindsdien dus onderzoek naar de leerresultaten in het 
basisonderwijs. PPON is een project van de unit Primair Onderwijs van de Citogroep32 en 
wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
Sinds de aanvang van het PPON zijn drie peilingsonderzoeken voor muziek uitgevoerd, te 
weten het eerste in 1989, het tweede in 1992 en het derde in 1997. De eerste peiling bestond 
alleen uit een inventarisatie van het onderwijsaanbod in de basisschool. In de tweede peiling, 
uitgevoerd in 1992, werden ook de prestaties van leerlingen gemeten en werden gedrag en 
attitude van leerlingen geïnventariseerd; bovendien werd de peiling op beperkte schaal in 
LOM (school voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden)- en MLK (Moeilijk Lerende 
Kinderen)-scholen uitgevoerd. 
De vergelijking tussen 1997 en 1992 viel bij de meeste uitkomsten negatief uit: bij de 
praktische opdrachten kon geen vooruitgang worden vastgesteld en voor de opgaven in 
muziek beluisteren was het resultaat bij twee schalen positief, bij twee schalen neutraal en bij 
vier negatief. In het algemeen hadden de prestaties van de leerlingen een onvoldoende niveau 
en vergeleken met 1992 was er van vooruitgang geen sprake.33 
 
2.11 Conclusie 
 
Onderwijs werd en wordt gegeven door docenten op grond van bij wet overeen gekomen 
afspraken over doel en middelen. Zo ook muziekonderwijs; zij het niet altijd gegeven door 
muziek-docenten.. Bij ontevreden geluiden over de kwaliteit van het muziekonderwijs in 
heden en verleden is het dus zaak te praten over de capaciteit, kwaliteit en toerusting van de 
docent én over die gemaakte afspraken. Tot begin twintigste eeuw werd geklaagd over het vak 
muziek (Zang) vanwege de volstrekte willekeur van waaruit, waarin en waartoe het vak 
gegeven werd. Het vak was niet verplicht al stond het wel op het rooster, eisen voor het vak 
waren relatief (wisselend) en de capaciteit van de docenten varieerde van onvermogend tot  
zeer professioneel. Aan het begin van de twintigste eeuw, met het muzisch denken en het 
denken over de ontwikkeling van een kind, werd in methodes geworsteld met het doel van dat 
zangonderwijs, de weg die daartoe zou kunnen leiden en ook de inhoud van het vak kwam ter 
discussie. 
R.J.Sipkens schrijft in het inleidende hoofdstuk (Terugblik) van zijn ‘Muziekonderwijs op de 
Lagere School’34: De mening, dat het er met ons zangonderwijs niet te best voorstaat, is niet 
van vandaag of gisteren. Van verschillende zijden, in de eerste plaats van de kant van de 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, is er minstens gedurende een halve eeuw op 
gewezen, dat verbetering dringend noodzakelijk is en zijn er pogingen aangewend om die 
verbetering te bevorderen’. Hij beschrijft hoe Toonkunst cursussen en examens organiseerde 
voor het onderwijzend personeel maar ‘Voor ieder vak van Onderwijs eischt de Regeering een 

32 Cito is het instituut voor toetsontwikkeling.. De grondlegger was professor A.D.De Groot die in de zestiger 
jaren schooltoetsen ontwikkelde voor Amsterdam. 
33 Zie voor conclusies: Hartkamp,G.M., Het muziekonderwijs in Nederland tijdens de 20e eeuw. ‘Vak h’.:Een 
eeuw muziekonderwijs langs de lat. Van productie naar consumptie? Bachelorscriptie 
34 Sipkens, R.J. : Muziekonderwijs op de Lagere School, (Uit de serie: Naar een nieuwe didactiek in de lagere 
school, no.12) J.B.Wolters, Groningen,1941. 
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getuigschrift van bekwaamheid na afgelegde proeve, maar de Toonkunst laat zij dwalen langs 
velden en wegen als een havelooze, of welig tieren als onkruid ‘. Als met volle steun van de 
overheid in Frankrijk, Duitsland, Engeland, Amerika en Tsjecho-Slowakije het 
muziekonderwijs ingrijpende veranderingen ondergaat wordt in Nederland door Toonkunst 
het voortouw genomen tot actie en wordt een commissie ingesteld om na te gaan en in 
hoeverre het gewenst of mogelijk zou zijn de school ‘meer dan tot dusver dienstbaar te maken 
aan de muzikale ontwikkeling van ons volk’  met als resultaat het ‘Rapport 1930’35 waarin de 
samenstellers aangaven wat zoal zou kunnen en moeten verbeteren en hoe dat in de praktijk 
bewerkstelligd kan worden. Het was een weinig revolutionair leerplan aangepast aan de 
bestaande toestand. Het zwaartepunt van dit rapport lag dan ook niet zozeer op het leerplan 
als wel op de resultaten die afhankelijk waren van de capaciteiten van de leerkrachten. Het op 
peil brengen van de vakbekwaamheid van de onderwijzer middels zangpraktijk, 
muziektheorie, stemvorming en bedrevenheid in het pianospel (enige bedrevenheid in het 
vioolspel strekt tot aanbeveling) had dan ook de hoogste prioriteit. Het rapport resulteerde in 
methodes als die van Gehrels, Ward, en de activiteiten van  Pollman en Tiggers.  
 
Het eerste rapport na dat van 1930 36dateert van 1957 en betreft een onderzoek naar de stand 
van het gewoon lager onderwijs in Noord-Brabant, waarin ook het vak Zingen is verwerkt  
Om na te gaan in hoeverre de prestaties der leerlingen beantwoordden aan de eisen die gesteld 
zouden mogen worden aan zangonderwijs in de zesde klas van een lagere school werden de 
volgende verrichtingen gepeild: zanguiting, liedrepertoire, gehoor, ritmisch gevoel en kennis 
van notatie. Van 88 scholen werden 1800 leerlingen getest. Het onderzoek vond plaats in 
1952 
In het ontwerpprogramma voor het zingen, dat met betrekking tot het onderzoek naar de stand 
van het muziekonderwijs in overleg met zangpedagogen was opgesteld, stond dat de 
leerlingen van de zesde klas een aantal eenvoudige liederen behoorlijk moesten kunnen 
zingen, kennis van het notenschrift dienden te hebben en op gehoor tonen, intervallen, 
melodieën, maten en diverse tempi moesten kunnen onderscheiden én een melodie voltooien 
en improviseren. In het herziene programma werd dit laatste vervangen door te stellen dat 
eenvoudige melodieën van blad gezongen dienden te worden en onder het aantal te zingen 
liederen werden ook kerkelijke liederen verstaan en bovendien eisen gesteld aan voordracht, 
zuiverheid van toon, ritmische nauwkeurigheid en hygiënisch stemgebruik. Bij het onderzoek 
werd ook betrokken hoe mensen zowel binnen als buiten het onderwijs aankeken tegen de 
verschillende vakken. Buiten het onderwijs leefde de gedachte dat te weinig aandacht aan het 
vak besteed werd en zelfs het Wilhelmus niet gekend werd (!) en dat theoretische kennis 
alleen door vakleerkrachten aangeleerd zou kunnen worden. Overigens werd het nut van 
theoretische kennis betwijfeld en het belang van een goede methode groot geacht. Binnen het 
onderwijs vond men theoretische kennis wel van belang, maar een uitgebreide liederenschat 
had de voorkeur. Slechts een deel van de leerkrachten zou aan de eisen die het geven van dit 
vak stelt kunnen voldoen. Men vond de programma-eisen te hoog, te zwaar en het vak erg 
moeilijk. 
 
Wat betreft het lesgeven in het vak muziek is van belang dat in de eerste leerkring van de 
Kweekschool onderzoek gedaan werd naar problemen samenhangend met de toelating, 
waaronder milieu, vooropleiding, ontwikkelingsniveau, geschiktheid voor het 

35 Willem Gehrels stelde n.a.v. ‘Musikpaedagogische  Informationskurs für Auslander’  -die hij in 1929 volgde 
te Berlijn-  een rapport over deze cursus samen dat uitgroeide tot een studie over het hele vraagstuk van de 
muzikale opvoeding: Muziek in Opvoeding en Onderwijs 1930. (zie ook 3.3.2.) 
36 Rapport over een onderzoek naar de stand van het gewoon lager onderwijs in Noord-Brabant. Uitgave van het 
Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant.1957. 
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onderwijzersvak en tevens werd onderzocht of in die eerste leerkring een hoger niveau te 
bereiken viel middels invoering van een algemeen geldend kernprogramma gedifferentieerd 
in een A- en B-richting. Bovendien wilde men een proef nemen met een schooleindexamen 
ter afsluiting van die eerste leerkring. Het allerbelangrijkste in dit verband was dat men 
bedoélde met het ‘verstevigen van het algemeen vormend karakter van die eerste leerkring’ 
terúg te dringen wat specifiek diende als voorbereiding op de onderwijzersopleiding, hetgeen 
uiteraard ten koste ging van de expressievakken, waaronder muziek! Helaas is te weinig acht 
geslagen op de bezwaren en bedenkingen van docenten omdat het algemeen vormend karakter 
van groter gewicht bevonden werd…Dit is het cruciale moment waarop muziek verdwijnt uit 
de vooropleiding voor onderwijzers! Vooralsnog is dit gegeven onherstelbaar gebleken. 
 
Periodiek Peiling Onderwijs Niveau (PPON)  
PPON is in 1987 in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking 
van het basisonderwijs en doet sindsdien dus onderzoek naar de leerresultaten in het 
basisonderwijs. PPON is een project van de unit Primair Onderwijs van de Citogroep37 en 
wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
Sinds de aanvang van het PPON zijn drie peilingsonderzoeken voor muziek uitgevoerd, te 
weten het eerste in 1989, het tweede in 1992 en het derde in 1997. De eerste peiling bestond 
alleen uit een inventarisatie van het onderwijsaanbod in de basisschool. In de tweede peiling, 
uitgevoerd in 1992, werden ook de prestaties van leerlingen gemeten en werden gedrag en 
attitude van leerlingen geïnventariseerd; bovendien werd de peiling op beperkte schaal in 
LOM (school voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden)- en MLK (Moeilijk Lerende 
Kinderen)-scholen uitgevoerd. De belangrijkste conclusies zijn terug te vinden in mijn 
bachelorscriptie.38  
 
2.12 Situatie rond 2000 
 
De situatie van het vak Muziek in het basisonderwijs anno ca. 2000 wordt deels duidelijk aan 
de hand van een (niet voor publicatie bestemd) intern onderzoek van uitgeverij 
ThiemeMeulenhof naar de tijdsbesteding in het expressieonderwijs en het gebruik van 
methodes. De uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat meer dan de helft van de ruim 
7200 basisscholen in Nederland géén methode voor muziek gebruikt! (hetgeen niet impliceert 
dat ‘er niets aan muziek gedaan wordt’, maar blijkbaar niet iets meetbaar of controleerbaar). 
De methode ‘Muziek voor de Basisschool’ (specifiek alléén voor het vak Muziek) is door 
10% van de scholen aangeschaft en de methode ‘Moet je doen’ door 37 % (cijfers uit 2003). 
De methode ‘Moet je doen’ omvat vijf expressievakken, te weten Drama, Handvaardigheid, 
Tekenen, Muziek en Dans. Het aantal pakketten voor muziek zou circa 4000 zijn en het 
geschatte aantal gebruikers 3000. De tijdsbesteding aan expressieonderwijs ligt voor de 
Beeldende Vakken (Tekenen en Handvaardigheid dus) op ca.60%, voor Muziek op 24%,  
voor Drama op 9% en voor Dans op 6 % en nog 4% is uitgetrokken voor audiovisuele 
vorming. (Bij Thieme heeft het begrip percentage blijkbaar een ander getal dan 100, maar het 
betreft een door mij persoonlijk gevraagd onderzoek om een indicatie te krijgen betreffend het 
huidige methodegebruik; het gaat hier dus om getallen die slechts een globale indruk geven. 
De uitgever wil deze informatie eigenlijk liever  helemaal niet geven).  
 

37 Cito is het instituut voor toetsontwikkeling.. De grondlegger was professor A.D.De Groot die in de zestiger 
jaren schooltoetsen ontwikkelde voor Amsterdam. 
38  Hartkamp,G.M., Het muziekonderwijs in Nederland tijdens de 20e eeuw. ‘Vak h’.:Een eeuw muziekonderwijs 
langs de lat. Van productie naar consumptie? Bachelorscriptie.  
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Waarom leidden de resultaten van veranderingen en ontwikkelingen in het muziekonderwijs 
niet tot positieve geluiden?  
 
Terwijl de kunstbudgetten van de overheid dalen en men in de media tracht te achterhalen wat 
de canon voor diverse kunstvormen inhoudt is men in het onderwijs op zoek naar cultureel 
erfgoed. Meer dan een eeuw lang heeft men geprobeerd in het onderwijs dat erfgoed naar 
waarde te schatten en gepoogd het onderwijs daaromtrent vorm te geven. Wat het 
muziekonderwijs daarin betreft is altijd geprobeerd een bepaald ontwikkelingspeil te 
bereiken; wat dat peil moest zijn is nooit echt duidelijk gebleken. Ruim een eeuw geleden  
werd in voorwoorden van methodes en onderwijsvakbladen al geklaagd over het peil van het 
muziekonderwijs,  maar nooit werd expliciet aangegeven wat er dan zoal voor peil verwacht 
werd. Duidelijk was wel dat het altijd ‘beneden peil’ was. Eind twintigste eeuw werd dat 
begrip ‘peil’ vervangen door ‘doelstellingen’ en begin eenentwintigste eeuw ziet het er naar 
uit dat die doelstellingen nooit gehaald zijn. Vak  ‘h’ dat van ‘Zingen’ ‘Muziek’ werd is 
opgegaan in een algemene culturele vorming. Het doel van het zang/muziekonderwijs is nooit 
duidelijk en helder gemaakt. Het lijkt erop dat de onderwijsinspectie sinds haar bestaan 
(1801) nooit geprobeerd heeft grip te krijgen op het muziekonderwijs door vaardigheden en 
toerusting van docenten of kwaliteit van methodes te toetsen. Zonder doel geen peil, met doel 
evenmin. In een interview met Wouter Paap voor Mens&Melodie (mei 1947) meende Sem 
Dresden (toenmalig voorzitter van de regeringscommissie) dat een leraar schoolmuziek wel 
een ‘muzikaal wondermens’ moest zijn. Zou het daarom nooit wat geworden zijn met het 
vak?   
 
Jarenlang is in toenemende mate de problematiek rond het zangonderwijs uit de weg gegaan 
door onkundigheid van onderwijzend personeel enerzijds en ondeskundigheid - en als gevolg 
daarvan - onzorgvuldigheid van onderwijsinspecties anderzijds. Door het verleggen van 
accenten binnen dat onderwijs van zingen naar (veelal ondeskundig) gebruik van 
instrumenten en misbruik van audiovisuele middelen om lacunes in het vermogen van de 
docent te verhullen is het actieve zangonderricht verworden tot pretentieloos passief 
meezingen met als gevolg dat basisschoolleerlingen van nu een uiterst beperkt liedrepertoire 
ter beschikking hebben en dat zelfs nauwelijks kunnen reproduceren, omdat de stemomvang 
van kinderen nagenoeg niet meer dan een kwint omvat. De vocale uitingen kunnen slechts 
uitsluitend via het borstregister geproduceerd worden en het gemiddelde stembereik ligt 
maximaal tussen a in het klein octaaf en e in het ééngestreept. Kinderen kunnen meer en 
kinderen hebben recht op meer. De talloze aspecten en neveneffecten van gedegen 
zangonderwijs worden door onwetendheid en onvermogen genegeerd. Het is begrijpelijk en 
logisch dat mensen die zelf geen zangonderwijs hebben genoten zich schamen voor de 
prestaties van hun stem en zich derhalve onbekwaam en niet geroepen voelen zangonderricht 
te geven. Het is jammer dat mede hierdoor er vrijwel geen docenten zijn die nog in staat zijn 
een klas kinderen te geven waar ze sinds 1860 recht op hebben: stemvorming. Culturele 
activiteiten zijn uiteraard toe te juichen mits zij naast het afzonderlijke vak muziek een plek 
veroveren. Bij algemeen cultuuronderwijs is het onvermijdelijke gevolg dat muziek in het 
gunstigste geval één vijfde van de te besteden ruimte kan beslaan zoals al blijkt uit het geringe 
aantal methodes dat op basisscholen in omloop is. De vraag rijst hoe de waarde van dat 
cultuuronderwijs ingeschat kan worden zonder basale vaardigheden. Ook zal de vraag rijzen 
wat het niveau van dit cultuuronderwijs zal zijn en hoe dit niveau getoetst kan worden. Wordt 
met deze nieuwe vorm van cultuuronderwijs in plaats van muziekonderwijs niet gewoon 
opnieuw een probleem verlegd? 
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3 Onderzoek naar de positie van het vak Muziek anno nu 
 
 
In dit hoofdstuk komen wet- en regelgeving met betrekking tot het kunstonderwijs aan de 
orde met de aanloop en achterliggende gedachten die in de loop der jaren geleid hebben tot de 
huidige veranderingen in het basisonderwijs wat betreft de  - voorheen zogeheten – ‘Creatieve 
Vakken’, waaronder Muziek. Het voor ouderen zo vertrouwde rapportlijstje van voorheen 
waarop vakken als Taal-lezen-schrijven, Rekenen-hoofdrekenen-cijferen, Vaderlandse 
geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie en Natuurkunde prijkten39 maar ook Godsdienst, 
Zingen, Tekenen, Handwerken/Handenarbeid (meisjes/jongens) en Gymnastiek had in de loop 
der tijd al eens wat veranderingen laten zien, maar heeft met ingang van heden een drastische 
wijziging ondergaan. Onder het motto dat basisonderwijs een brede vorming van kinderen 
dient te bevorderen zijn de afzonderlijke vakken geclusterd tot ‘brede’ begrippen: Nederlands, 
Engels, Friese Taal, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige 
Oriëntatie en Bewegingsonderwijs.  
Dit hoofdstuk schetst een beeld van het inhoudelijk aanbod van dat nieuwe onderwijs met de 
mogelijkheden daarin met betrekking tot het vak Muziek dat nu onder ‘Kunstzinnige 
Oriëntatie’ terecht gekomen is; het hoofdstuk is in drieën verdeeld, waarbij het eerste gedeelte 
de aanloop en ontwikkelingen tot de algemene veranderingen door de invoering van de 
Kerndoelen in het basisonderwijs weergeeft en een beeld schetst van de inhoud en de 
betekenis van het nieuwe curriculum, waaruit het vak Muziek als zodanig verdwenen is,  aan 
de hand van de officiële stukken. Het tweede gedeelte  belicht welke grote veranderingen er 
eveneens zijn gekomen naast die van het curriculum die de organisatie en financiering van het 
onderwijs betreffen en gevolgen hebben voor het dat gedeelte van het curriculum waarin het 
vak Muziek ondergebracht is en in het derde gedeelte passeren verschillende termen de revue 
waarin een relatie met betrekking tot  het vak Muziek aan de orde komt. 
 
1.Kerndoelen. – Achtergronden en ontstaan van Kerndoelen in het basisonderwijs – 
Totstandkoming van Kerndoelen in het basisonderwijs – Herziene Kerndoelen 
Basisonderwijs.  
2.Lumpsumregeling. – Inleiding -  Gewichtenregeling – Gewichtenregeling en lump sum -  
Regeling versterking cultuureducatie primair onderwijs - 
3.Cultuuronderwijs. – Cultuureducatie - Cultureel erfgoed -  Actieplan cultuurbereik - 
Kunstzinnige oriëntatie – Inspectie 
 
3.1 Kerndoelen 
 
3.1.1 Achtergronden en ontstaan van Kerndoelen in het basisonderwijs.40 
Tot 1993 waren er geen landelijke afspraken41 over wat een school precies aan onderwijs zou 
moeten geven in de verschillende vakken. Bij onder meer taal, rekenen en geschiedenis 
maakten scholen zelf keuzes. Het gevolg was dat de verschillen tussen scholen erg groot 
konden worden. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
kerndoelen ingevoerd. Daarmee zou meer eenheid in het onderwijs te realiseren zijn. 
Daarnaast is het de bedoeling dat kerndoelen de aansluiting met het voortgezet onderwijs 
verbeteren en het basisonderwijs beter en doelgerichter maken. De onderwijsinspectie – die 

39 Oudere lezers zullen zich stellig herinneren dat ‘Verzuimen’ soms zo’n prachtig cijfer opleverde… 
40 Bron: Directie Primair Onderwijs (www.minocw.nl/kerndoelen/517/index) 
41 Dit wekt de indruk dat er maar wat aangerommeld werd, maar bij het doorlezen van onderwijsvakbladen uit de 
periode ruim vóór 1993 –begin 20e eeuw -  blijkt dat er toch zeker consensus bestond over de inhoud van het 
onderwijs. 
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scholen controleert op de naleving van wet- en regelgeving – ziet toe op het hanteren van de 
kerndoelen. 
Al in 1993 zijn voor het eerst kerndoelen voor het basisonderwijs ingevoerd. Deze kerndoelen 
zijn in 1998 herzien. Bij de herziening is bepaald dat de kerndoelen voor minstens vijf jaar 
gelden; de achterliggende gedachte hiertoe was dat het basisonderwijs aan veranderingen 
onderhevig is en dat het dus voor de hand ligt dat na een periode van vijf jaar de kerndoelen 
noodzakelijkerwijs bijgesteld dienen te worden. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap weer opnieuw kerndoelen ontwikkeld. 
 
Op 19 maart 2004 heeft de minister van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap een voorstel voor 
herziening van de kerndoelen basisonderwijs aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze herziene 
kerndoelen zijn de uitkomst van een zorgvuldige procedure waarbij scholen, vakdidactici en 
andere betrokkenen zijn gevraagd mee te denken.  
De basis voor het voorstel van de minister is het advies over de kerndoelen dat de commissie 
Wijnen in 2001 heeft uitgebracht. Dit advies is besproken met scholen, onderwijsorganisaties, 
de Onderwijsraad, educatieve uitgevers en andere betrokkenen. Dit om na te gaan of het 
advies op een breed draagvlak kan rekenen.  
De SLO heeft vervolgens een herzien advies geschreven. Het advies van de SLO van mei 
2003 is opnieuw besproken met scholen en deskundigen. Na een aantal kleine wijzigingen 
heeft de minister van OCW dit advies overgenomen. Op 2 september 2004 is het voorstel van 
de minister besproken met de Tweede Kamer, die akkoord ging met dit voorstel. Op 3 
november 2005 is het besluit over de vaststelling van de vernieuwde kerndoelen voor het 
basisonderwijs gepubliceerd in het Staatsblad. In januari 2006 is de Eerste Kamer akkoord 
gegaan. Op 22 maart 2006 is in het Staatsblad gepubliceerd wanneer de nieuwe kerndoelen 
van kracht zijn. 
Ten opzichte van de oude kerndoelen uit 1998 zijn er nu voor alle leergebieden veel minder 
kerndoelen. Voor alle leergebieden is nagegaan welke doelen essentieel zijn voor de 
ontwikkeling van een leerling in de basisschoolleeftijd. Daarnaast is bekeken welke doelen 
een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs mogelijk maken. 
Omdat scholen bij de invoering van de kerndoelen ruimte hebben voor een eigen invulling 
kan de vraag ontstaan  of variatie in het aanbod een doorgaande leerlijn in de weg kan staan; 
derhalve zijn bij Nederlands en  rekenen/wiskunde de kerndoelen preciezer beschreven dan 
bij de zogeheten zaak- en expressievakken. In de nieuwe kerndoelen is voor laatstgenoemde 
leergebieden meer ruimte voor een eigen invulling door de school gekomen. Zo heeft de 
school de mogelijkheid om maatwerk te bieden. 
 
3.1.2 Totstandkoming van Kerndoelen in het basisonderwijs. 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat 115 kerndoelen ingevoerd zouden worden; dit aantal is 
teruggevoerd tot 58. De beweegredenen voor dit terugbrengen van het aantal kerndoelen 
worden duidelijk gemaakt in een brief van 19-3-2004 aan de Tweede Kamer van de Minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). In haar begeleidende brief 42 bij de 
Herziene Kerndoelen Basisonderwijs de Minister van der Hoeven uiteen dat het de bedoeling 
is dat het  basisonderwijs een brede vorming van kinderen bevordert. Dit onderwijs richt zich 
op emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op ontwikkeling van creativiteit en het 
verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De kerndoelen zijn daarvan 
een operationalisering. De inhoud van de kerndoelen wordt bepaald door de vraag wat 
leerlingen aan kennis en vaardigheden nodig hebben voor een succesvolle toekomst in 
vervolgonderwijs. Deze kerndoelen zijn beschreven in de Brochure kerndoelen 

42  Zie http://www.minocw.nl/documenten/brief2k-2004-doc-8526.pdf  
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basisonderwijs 1998. Het geheel van samenhangende en daarom doorgenummerde kerndoelen 
geeft een beeld van het inhoudelijk aanbod van het basisonderwijs. De kerndoelen zijn 
ingedeeld in  Nederlandse taal, Engelse taal, Friese taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op 
jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie, en bewegingsonderwijs 
Kerndoelen zijn streefdoelen en geven slechts aan wat elke school minimaal hoort na te 
streven met het oog op het onderwijs voor de leerlingen. Daarbij worden drie kanttekeningen 
geplaatst: 
 
In de eerste plaats omschrijven de doelen het eind van een leerproces, niet de wijze waarop ze 
bereikt worden. Met andere woorden, kerndoelen doen geen uitspraken over didactiek. Gezien 
het karakter van het basisonderwijs dienen leraren een beroep te doen op de natuurlijke 
nieuwsgierigheid en de behoefte aan ontwikkeling en communicatie van kinderen, en deze te 
stimuleren. Het is de bedoeling dat kinderen door een gestructureerd en interactief 
onderwijsaanbod plus vormen van ontdekkend onderwijs, interessante thema's en activiteiten 
worden uitgedaagd in hun ontwikkeling.43  
In de tweede plaats dienen inhouden en doelen zo veel mogelijk op elkaar te worden 
afgestemd, verbinding te hebben met het dagelijks leven en in samenhang te worden 
aangeboden. In concreet onderwijs zijn doorgaans doelen uit verschillende hoofdstukken 
tegelijk van belang. Zo komt taal bijvoorbeeld aan de orde bij alle vakken en blijft aandacht 
voor cultuur niet alleen beperkt tot het kunstzinnig domein.  Ook het omgaan met 
informatietechnologie geldt voor alle gebieden.  
In de derde plaats dient er aandacht te worden besteed aan doelen die voor alle leergebieden 
van belang zijn: goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen 
en leren, uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van 
anderen, verwerven en verwerken van informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol 
en verantwoordelijk omgaan met elkaar, zorg voor en waardering van de leefomgeving. Vanaf 
1 augustus 2005 heeft het basisonderwijs meer ruimte gekregen om zelf invulling te geven 
aan het onderwijs en is het aantal kerndoelen van 115 terug gebracht tot 58.44 
  
3.1.3 Herziene Kerndoelen Basisonderwijs. 
*Citaten uit de brief van minister Van der Hoeven aan de Tweede Kamer van 19 maart 2004  
voor zover van belang in dit hoofdstuk45:  
  
*Bijgaand bied ik u een voorstel voor herziening van de kerndoelen basisonderwijs aan. Na 
overleg met uw Kamer zal ik het benodigde wetstraject in gang zetten om de herziene 
kerndoelen zo spoedig mogelijk van kracht te laten zijn.  
Deze herziene kerndoelen zijn de uitkomst van een zorgvuldige procedure. In februari 2001 is 
de commissie kerndoelen basisonderwijs ingesteld. Deze commissie, naar haar voorzitter prof. 
dr. W.H.F.W. Wijnen ook wel de commissie Wijnen genoemd, is gevraagd de huidige 
kerndoelen uit 1998 te actualiseren. Kerndoelen beschrijven wat kinderen door de school 
moet worden bijgebracht om te kunnen functioneren in de maatschappij en om zich verder te 
kunnen ontwikkelen in het vervolgonderwijs. Een veranderende maatschappij eist een 
periodieke herziening van de kerndoelen. Uit rapporten van de onderwijsinspectie en de 
Citogroep blijkt bovendien dat de huidige kerndoelen scholen weinig houvast bieden bij de 
inrichting van het onderwijsprogramma. De huidige kerndoelen46 bieden scholen 

43 Hier wordt wel een uitspraak gedaan over didactiek! Voor tekst zie: Preambule Herziene kerndoelen 
(http://www.minocw.nl/documenten/kerndoelen_voorstel_TK_definitief_na_AO_en_RvS.pdf ) 
44 Bronnen: http://www.minocw.nl/kerndoelen/518/index.html  en  http://www.slo.nl/   
45 http://www.minocw.nl/documenten/brief2k-2004-doc-8526.pdf  
46 De 115 kerndoelen dus 
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onvoldoende ruimte om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Evenmin bieden de 
huidige kerndoelen scholen de kans om zich naar de inhoud van het programma nadrukkelijk 
te profileren ten opzichte van andere scholen. Meer ruimte om vorm en inhoud te geven aan 
het eigen onderwijsprogramma past bij een professionele organisatie. Bij minder regels en 
meer autonomie voor scholen horen ook nieuwe kerndoelen. De commissie is daarom 
gevraagd de kerndoelen te beperken tot die zaken die van wezenlijke betekenis zijn voor de 
kansen van kinderen op het succesvol vervolgen van de onderwijsloopbaan na het 
basisonderwijs. 
 
*De commissie Wijnen heeft haar advies in januari 2002 aan de toenmalige staatssecretaris 
van onderwijs aangeboden (documentnummer: OCW0200099). In het advies wordt 
onderscheid gemaakt tussen een kerndeel en een differentieel deel. Het kerndeel omvat de 
voor alle scholen verplichte kerndoelen. In het differentieel deel maakt de school eigen 
keuzes, die ze verantwoordt in het schoolplan. Voor de leergebieden in het kerndeel heeft de 
commissie heel precieze kerndoelen beschreven. Voor de leergebieden in het differentieel 
deel heeft de commissie geen kerndoelen opgesteld. Het differentieel deel is immers bedoeld 
om te kunnen differentiëren. Het stelt scholen in staat het onderwijs aan te passen aan 
verschillen tussen leerlingen: afhankelijk van hun vorderingen zijn sommige leerlingen ermee 
gebaat dat ze meer tijd besteden aan de leergebieden uit het kerndeel, zodat ook zij de 
kerndoelen bereiken. Voor andere leerlingen kan de leertijd van het differentieel deel worden 
benut voor het bereiken van andere doelen dan de kerndoelen. Ook kunnen scholen het 
differentieel deel benutten om zich (inhoudelijk) te profileren ten opzichte van andere 
scholen. In het advies is gezocht naar een goede balans tussen samenhang in het 
onderwijsbestel en beleidsruimte voor scholen. Om na te gaan of het advies van de commissie 
Wijnen op een breed draagvlak kan rekenen, zijn scholen, organisaties en andere betrokkenen 
in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de voorstellen van de commissie. Ook de 
Onderwijsraad is gevraagd te reageren. 
 
*Uit de reacties blijkt veel waardering voor het advies van de commissie Wijnen. Men is 
eensgezind over de voordelen van meer eigen ruimte voor de scholen. Het onderwijs kan 
worden afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Aan de hand van kenmerken van de 
leerlingpopulatie, wensen van ouders, missie, doelstellingen en identiteit van de school 
kunnen scholen een beredeneerde keuze maken in het onderwijsaanbod. Maar uit de reacties 
blijkt dat het advies ook risico's met zich mee brengt. Een aantal leergebieden en domeinen 
die essentieel zijn voor de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd ontbreken in 
het voorgestelde kerndeel. Dit betekent dat scholen ervoor kunnen kiezen hun leerlingen of 
een deel van hun leerlingen deze lesstof niet aan te bieden. Dit brengt twee zwaar wegende 
risico's met zich mee:  
- leerlingen missen de aansluiting met het vervolgonderwijs  
- (zwakkere) leerlingen wordt een te beperkt onderwijsaanbod geboden.47 
 
*Uitgevers48 hebben in de consultatieronde aangegeven dat zij hun methoden nadrukkelijk 
baseren op de kerndoelen. Indien voor bepaalde vaardigheden geen kerndoelen worden 
beschreven, bestaat de kans dat deze vaardigheden niet meer behandeld worden in de 

47 Sommige domeinen kennen gedetailleerd beschreven kerndoelen maar voor andere leergebieden, zoals 
kunstzinnige vorming, gelden globaler beschrijvingen om de mogelijkheid te bieden meer differentiatie in het 
onderwijsaanbod toe te laten; voor muziek kan dit dus gevolgen hebben voor de aansluiting met 
vervolgonderwijs. Een nog groter risico is het aanbod van een te beperkt muziekonderwijs.  
48 Bij navraag bleek dat uitgevers van muziekmethoden niet op de hoogte waren van de veranderingen. 
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methoden. Omdat de methoden richting geven aan het onderwijsaanbod op scholen brengt dit 
het risico op verschraling van het onderwijsaanbod met zich mee. 
 
*Na weging van de ingebrachte argumenten is de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) 
gevraagd een nieuw advies op te stellen dat recht doet aan het advies van de commissie 
Wijnen en een oplossing biedt voor de geconstateerde risico's. Het advies van de SLO (mei 
2003) is opnieuw besproken met scholen en deskundigen, waarna nog een aantal wijzigingen 
is aangebracht. Tevens heeft afstemming plaatsgevonden met de werkzaamheden van de 
Taakgroep Vernieuwing Basisvorming, die zich onder meer buigt over de herziening van de 
kerndoelen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, en de Taakgroep Cultuureducatie, 
die heeft geadviseerd over cultuureducatie in het primair onderwijs. Het voorstel dat ik u nu 
aanbied is het resultaat van de inbreng van de commissie Wijnen, de SLO en het veld. Het 
aantal kerndoelen in het voorstel is fors verminderd ten opzichte van de nu geldende 
kerndoelen. Deze reductie betreft alle leergebieden. Voor alle leergebieden is nagegaan welke 
doelen essentieel zijn voor de ontwikkeling van een leerling in de basisschoolleeftijd en een 
goede aansluiting met het voortgezet onderwijs mogelijk maken. Bij de weging van de 
kerndoelen is ook beoordeeld voor welke kerndoelen variatie in het aanbod een doorgaande 
leerlijn naar het voortgezet onderwijs niet in de weg staat. Deze afwegingen hebben ertoe 
geleid dat de reductie van het aantal kerndoelen bij Nederlands en rekenen/wiskunde 
beperkter is dan bij de zogenoemde zaakvakken en expressievakken. Ook bieden de 
kerndoelen in het huidige voorstel voor laatstgenoemde leergebieden49 meer ruimte voor een 
eigen invulling door de school dan de kerndoelen voor Nederlands en rekenen/wiskunde. Het 
advies doet naar mijn idee zeer goed recht aan de essentiële functies van kerndoelen: 
- waarborging van een doorgaande leerlijn  
- waarborging van een breed onderwijsaanbod voor alle leerlingen 
- referentiekader bij (publieke) verantwoording 
 
* Doorgaande leerlijn  
In het nu voorliggende advies is geen sprake meer van een kerndeel en een differentieel deel. 
Voor de leergebieden die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een leerling in de 
basisschoolleeftijd en die in het vervolgonderwijs aan bod komen zijn kerndoelen 
geformuleerd. Dit betekent niet dat scholen geen ruimte meer hebben voor eigen keuzes. Er is 
verschil aangebracht in de mate van precisie van de kerndoelen. Voor sommige leergebieden 
gelden precieze, gedetailleerde omschrijvingen van de kerndoelen. Voor andere leergebieden 
zijn de omschrijvingen globaler. Bij de globaal omschreven kerndoelen hebben scholen meer 
ruimte voor eigen invullingen dan bij de precies omschreven kerndoelen. Om een doorgaande 
leerlijn naar het vervolgonderwijs te waarborgen is het noodzakelijk voor leergebieden als 
Nederlandse taal en rekenen /wiskunde zeer precieze kerndoelen te formuleren. Voor 
leergebieden als kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs kan meer differentiatie in het 
onderwijsaanbod worden toegelaten.50 Een doorgaande leerlijn heeft in dit verband niet alleen 
betrekking op de aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs maar ook op 
de aansluiting tussen basisscholen. De ruimte die scholen krijgen voor eigen keuzes mag niet 
leiden tot aansluitingsproblemen voor leerlingen bij bijvoorbeeld een verhuizing. Uitsluitend 
daar waar differentiatie in het onderwijsaanbod de doorgaande leerlijn niet in de weg staat, is 
volstaan met een globale omschrijving van de kerndoelen.  
Voor het waarborgen van een doorgaande leerlijn is inhoudelijke afstemming met de 

49 Waaronder Muziek dus. 
50 Een doorgaande leerlijn of niveau-indicatie worden hierdoor uitgesloten. 
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kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs van groot belang.51 Tijdens de 
ontwikkeling van de kerndoelen basisonderwijs heeft afstemming plaatsgevonden met de 
werkzaamheden van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming. In het definitieve advies dat 
de Taakgroep in juni 2004 zal uitbrengen, wordt een toelichting op de relatie met de 
kerndoelen basisonderwijs opgenomen. Ook de kerndoelen voor het speciaal onderwijs die in 
ontwikkeling zijn, worden afgestemd op het nu voorliggende voorstel voor kerndoelen 
basisonderwijs. Ik ben van mening dat met dit voorstel voor nieuwe kerndoelen 
basisonderwijs een goede balans is gevonden tussen het bieden van ruimte aan scholen en de 
waarborging van een doorgaande leerlijn.  
 
*Breed onderwijsaanbod  
Het voorstel beschrijft kerndoelen voor alle leergebieden die essentieel zijn voor leerlingen in 
de basisschoolleeftijd. Hiermee wordt een breed en uitdagend onderwijsaanbod voor alle 
leerlingen gewaarborgd. De basisschool dient voor alle leerlingen een onderwijsaanbod te 
verzorgen dat dekkend is voor de kerndoelen. Wel zijn scholen in de gelegenheid om het 
onderwijsaanbod af te stemmen op de individuele leerling. Zo kan voor leerlingen die meer 
tijd nodig hebben voor taal en rekenen gekozen worden voor iets minder diepgang bij de 
zogenoemde zaakvakken, rekening houdend met de behoeften van de leerling. Omgekeerd 
geldt natuurlijk even goed dat voor leerlingen die de lesstof vrij snel beheersen er ruimte is 
om het onderwijsaanbod te verbreden, bijvoorbeeld met wat meer aandacht voor kunstzinnige 
oriëntatie of geschiedenis.  
Het voorstel telt niet meer kerndoelen dan het voorstel van de commissie Wijnen. Het voorstel 
komt dus nog steeds tegemoet aan de wens het aantal kerndoelen te beperken. Beperking van 
het aantal kerndoelen leidt tot scherpe keuzes. In deze keuze wegen maatschappelijke 
overwegingen zwaar. De maatschappij stelt haar eisen. Kinderen vervullen nu en straks taken 
en rollen waarop ze via het onderwijs worden voorbereid. Zo wordt van kinderen verwacht 
zich redzaam te kunnen gedragen als consument en als verkeersdeelnemer. Kerndoelen over 
deze rollen mogen daarom niet ontbreken. Maatschappelijke overwegingen hebben er ook toe 
geleid dat techniek, burgerschap en cultuureducatie een belangrijke plaats in het nieuwe 
voorstel innemen.  
  
*Burgerschap  
Het belang van burgerschap voor onze huidige maatschappij is onomstreden. In mijn visie 
gaat het bij burgerschap niet alleen om kennisoverdracht, maar evenzeer om ervaringsleren: 
burgerschap leer je door het te doen, door te ervaren wat het is. De kerndoelen zijn in lijn met 
deze visie opgesteld. Niet alleen kennis over bijvoorbeeld de rol van de burger in Nederland 
en Europa is van belang. Maar ook het zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 
waarden en normen is expliciet in de kerndoelen opgenomen. In de WRR rapportage 
Waarden, normen en de last van het gedrag (2003) wordt bovendien benadrukt dat de bijdrage 
van de school voor de overdracht van normen en waarden ook zit in de `gewone 
schoolvakken', zoals gymnastiek en geschiedenis. De WRR wijst ook op het belang van het 
goed leren beheersen van het Nederlands. Ook via de kerndoelen voor deze leergebieden 
wordt dus bijgedragen aan de overdracht van normen en waarden.  
 
*Cultuureducatie  
Overdracht van normen en waarden vindt ook plaats via cultuureducatie. Bij de kerndoelen 
voor kunstzinnige oriëntatie gaat het om kennismaking met die aspecten van cultureel erfgoed 
waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. 

51 Hoewel Muziek een examenvak in het voortgezet onderwijs is wordt de doorgaande lijn voor dit vak blijkbaar  
niet van belang geacht. 
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Ook zijn deze kerndoelen gericht op het verwerven van kennis van de hedendaagse 
kunstzinnige en culturele diversiteit. De Taakgroep Cultuureducatie wees in haar advies 
(documentnummer: OCW0300532) op het belang van interactie met de buitenwereld; 
daadwerkelijke ` confrontaties met kunst en cultuur. Met voorliggend voorstel hoop ik 
scholen hiertoe te stimuleren. Het voorstel biedt scholen de ruimte een eigen invulling te 
geven aan cultuureducatie, met aandacht voor kunst- en cultuuruitingen die passen bij de 
school en de leerlingen.   
 
*Verantwoording  
Kerndoelen bieden een referentiekader bij publieke verantwoording. De commissie Wijnen 
legt hier in haar advies veel nadruk op. Het betreft zowel de verantwoording die de overheid 
aflegt over de staat van het basisonderwijs, als de verantwoording die elke basisschool aflegt 
over de gemaakte keuzes, geleverde inspanningen en gerealiseerde resultaten. De inspectie52 
van het onderwijs beoordeelt of het onderwijsaanbod van een school voldoende garanties 
biedt voor het realiseren van de kerndoelen. De informatievoorziening van de inspectie zorgt 
ervoor dat ook ouders de bevindingen van de inspectie kunnen inzien. De verantwoording die 
de basisschool aflegt dient niet alleen externen maar ook, of beter gezegd in eerste instantie, 
de school zelf. Met andere woorden de kerndoelen bieden een referentiekader voor de interne 
kwaliteitszorg; ze helpen scholen hun schoolbeleid te sturen. De kerndoelen beschrijven een 
ambitieniveau. Ze beschrijven welke ambitie de samenleving met het basisonderwijs 
nastreeft. Ze geven weer wat onze samenleving verwacht dat in het basisonderwijs bij alle 
leerlingen tot stand wordt gebracht. Om het gewenste ambitieniveau te bereiken staan een 
school ook andere instrumenten dan kerndoelen ter beschikking. In de benadering van de 
commissie Wijnen zijn kerndoelen een sturingsinstrument, één naast andere. Ik onderschrijf 
deze benadering, en richt mijn beleid dan ook niet alleen op de kerndoelen maar ook op 
andere instrumenten, die scholen ondersteunen bij het bereiken van de gestelde ambitie. 
Concretisering van de kerndoelen vindt in de praktijk plaats in onderwijsmethoden en 
leerlijnen en tussendoelen. Scholen geven aan veel belang te hechten aan deze instrumenten. 
Methoden en leerlijnen en tussendoelen bieden scholen handvatten om de kerndoelen in 
praktijk te nemen. Onderwijsmethoden tonen een mate van concretisering die in de 
kerndoelen zelf niet is te realiseren. Scholen hechten er bij de aanschaf belang aan dat 
methoden `dekkend' zijn voor de kerndoelen. De Gids voor onderwijsmethoden voor het 
basisonderwijs (SLO) biedt hierover informatie. Leerlijnen beschrijven de belangrijkste 
stappen die leerlingen zetten in het leerproces op weg naar het bereiken van één of meer 
kerndoelen aan het einde van de basisschool. Tussendoelen beschrijven de belangrijkste 
momenten in de ontwikkeling. Leerlijnen en tussendoelen bieden zicht op het leergedrag en 
de vorderingen van leerlingen. Bovendien kunnen ze worden benut voor de interne 
kwaliteitszorg van een school; ze bieden zicht op `de vorderingen' van de school. Voor de 
(interne en externe) verantwoording is ook inzicht in het beheersingniveau van de kerndoelen 
van belang. Dit niveau is in de formulering van de kerndoelen zelf niet precies uit te drukken, 
omdat de bekwaamheid die in een kerndoel centraal staat uit een veelheid aan stappen en 
aspecten bestaat. Operationalisering van het beheersingsniveau vindt plaats in toetsen.53 
Vrijwel alle scholen maken gebruik van toetsen als diagnostisch instrument. De 

52 Er is geen inspectie voor Muziek. 
53 De Cito-toets van 1997 was laatste toetsing voor Muziek uitgevoerd door het Periodiek Peiling Onderwijs 
Niveau (PPON) PPON is in 1987 in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking 
van het basisonderwijs en deed sindsdien onderzoek naar de leerresultaten in het basisonderwijs. PPON is een 
project van de unit Primair Onderwijs van de Citogroep en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
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toetsresultaten worden door veel scholen bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Deze 
gegevensverzameling stelt scholen in staat de toetsresultaten ook in te zetten ten behoeve van 
hun interne kwaliteitszorg.  
Onderwijsmethoden, leerlijnen, tussendoelen en toetsen ondersteunen scholen bij het vertalen 
van de kerndoelen naar de praktijk en bieden scholen een referentiekader bij verantwoording. 
Uit de praktijk blijkt dat scholen veel belang hechten aan deze instrumenten. Het ontwikkelen 
van deze instrumenten wil ik daarom blijven stimuleren.  
 
*Conclusie  
De SLO heeft het voorstel voorgelegd aan een beperkt aantal leraren. Men staat zeer positief 
ten opzichte van het ontwikkelde materiaal. Men herkent in deze doelen heel goed wat de 
maatschappij belangrijk vindt om in het basisonderwijs aan de orde te stellen. Men ervaart 
veel vrijheid voor scholen door de globalere formuleringen van sommige leergebieden. Wel 
geven de scholen aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het `vertalen' van de 
kerndoelen naar de lespraktijk. Ik heb aangegeven deze ondersteuning te willen bieden.  
Het streven is de herziene kerndoelen per aanvang van het schooljaar 2005/2006 in te voeren. 
Uit overleg met de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) blijkt dat het merendeel van de 
hedendaagse methoden aansluit op het voorstel voor herziene kerndoelen, waardoor invoering 
per schooljaar 2005/2006 geen problemen hoeft op te leveren. Wel geven de uitgeverijen aan 
dat de kerndoelen die in het voorstel staan genoemd onder het domein tijd zullen leiden tot 
herziening van de methoden voor geschiedenis. Het aanpassen van de volledige methoden zal 
een aantal jaren in beslag nemen. Ook het aanpassen van de methoden voor Engels om de 
scholen te stimuleren eerder dan in groep 7 met dit vak te beginnen, neemt enkele jaren. De 
kerndoelen zullen om die reden met een overgangsperiode worden ingevoerd.  
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
 
(Maria J.A. van der Hoeven) 
 
*Tot zover citaten uit de brief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (OC&W) van 
19-3-2004 aan de Tweede Kamer.  
 
De nieuwe kerndoelen zijn in het schooljaar 2005-2006 van kracht geworden. Per augustus 
2006 werken ook de kleutergroepen hiermee. In augustus 2009 zullen de kerndoelen voor het 
gehele basisonderwijs van kracht zijn. Scholen hebben dus ruim de tijd om de nieuwe doelen 
in te voeren. Wat de kerndoelen precies inhouden, is te lezen in het ‘kerndoelenpakketje’ dat 
te downloaden is via http://www.minocw.nl/kerndoelen/526/index.html . 
 
3.2 Lumpsumregeling. 
 
3.2.1 Inleiding 
Per 1 augustus 2006 is de lumpsumregeling ingevoerd. 
Lumpsum betekent dat de overheid bestedingsvrijheid geeft aan scholen. Tot op dit moment 
kregen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs al een deel van hun geld - de 
zogeheten materiële bekostiging - als lumpsum budget. Onder de materiële bekostiging vallen 
zaken als de schoonmaak van scholen en de aanschaf van lesmateriaal. Ook zijn scholen al 
vrij in de besteding van een klein deel van het personele budget. In dat budget - het 
schoolbudget - zitten onder andere nascholing en integraal personeelsbeleid. Maar het 
grootste gedeelte van het geld krijgen scholen op declaratiebasis: OCW geeft aan op hoeveel 
formatieplaatsen een schoolbestuur recht heeft, het bestuur neemt personeel aan en stuurt de 
rekening naar OCW. Om te bepalen wat scholen mogen declareren heeft OCW een flink 
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aantal regels gesteld. Dat beperkt de vrijheid van scholen. Met lumpsum verandert dat. In het 
nieuwe systeem krijgen schoolbesturen één totaalbedrag voor personele en materiële uitgaven 
en mogen ze zelf uitmaken hoe ze dat besteden. 
 
Lumpsum staat niet op zichzelf. Het gaat niet alleen om het geld, het is onlosmakelijk 
verbonden met 'deregulering en autonomievergroting'. Dat staat voor meer vrijheid en minder 
regels: scholen krijgen meer ruimte om te bepalen hoe ze hun onderwijs inrichten en welke 
functie hun school moet hebben in relatie tot de omgeving. Het onderwijs kan dan beter 
worden afgestemd op de specifieke situatie in een bepaalde school, wijk of stad. Dat komt de 
school, het onderwijs, de leerlingen en hun ouders ten goede.  
Scholen krijgen ook meer ruimte wanneer zij de arbeidsvoorwaarden decentraal kunnen 
vaststellen. Dat houdt in dat de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) 
zonder tussenkomst van de minister van OCW een cao54 afsluiten. Op een enkel onderdeel 
worden de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs al decentraal vastgesteld. Voor 
verdere stappen daarin is, naast instemming van sociale partners, lumpsumfinanciering een 
vereiste. 
Keerzijde van meer vrijheid is de financiële en inhoudelijke verantwoording die scholen 
moeten afleggen: de bekende term rekenschap. De manier waarop scholen zich gaan 
verantwoorden zal OCW niet eenzijdig opleggen, maar bepalen in overleg met onder andere 
de organisaties van schoolbesturen en schoolleiders. 
 
Voor de bekostigingen in het primair onderwijs55 krijgen schoolbesturen sinds de invoering 
van de lumpsumfinanciering dus een totaalbedrag voor hun personeels- en materiële kosten. 
Er is meer maatwerk voor leerlingen mogelijk en door invoering van de lumpsumfinanciering 
krijgt het primair onderwijs meer bestedingsvrijheid. Ook een flink aantal financiële 
maatregelen en subsidies is afgeschaft en ondergebracht in één budget. Dit past binnen het 
streven van OCW naar minder regels en meer vrijheid voor de scholen. 
 
Met ingang van 1 augustus 2006 behoort het oude declaratiestelsel voor basisscholen  dus tot 
de verleden tijd en ontvangen alle schoolbesturen vanaf die datum deze 
lumpsumbekostiging56 waarmee beschikt men over één budget voor personeel en materiaal. 
Het aantal regels wordt beperkt terwijl men meer ruimte krijgt voor eigen beleid. Als bestuur 
is men dus baas over eigen geld. Voor personeel ontvangt de school dus ook geen 
formatierekeneenheden57 meer, maar euro’s.  
Deze vergoeding wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober (dit 
verandert dus niet).  
 
3.2.2 Gewichtenregeling 
Bepaalde factoren zijn van invloed voor de opbouw van de berekening van het bedrag per 
leerling.voor basisscholen58. Voor de berekening van het personele budget stelt OCW 
bedragen vast voor 
*Leerlingen van 4 tot en met 7 jaar;  
*Leerlingen van 8 jaar en ouder; 

54 Er kunnen meer scholen onder eenzelfde bestuur vallen; http://www.minocw.nl/lumpsumpo/17/index.html  
55 Bron: http://www.minocw.nl/bekostiging/537/index.html    
56 Zie: http://www.minocw.nl/lumpsumpo/17/index.html 
57 Zogeheten Fre’s,  Formatie reken eenheden dus. 
58 http://www.lumpsumportaal.nl/index.php?p=21355 
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*Het schoolgewicht, gebaseerd op de leerlingen met een gewicht van 0.25 of hoger.59 
Het budget wordt aangevuld met een toeslag voor: 
*de directie; (en eventueel) *de kleine school, *de nevenvestiging(en) 
In deze vergoeding wordt ook rekening gehouden met het feit dat ouder personeel meestal 
duurder is. De gewogen gemiddelde leeftijd  (GGL) van leerkrachten wordt ook in de 
lumpsumformule ingevoerd.  
 
Voorbeeld 60 
 
De berekening van de GGL (gewogen gemiddelde leeftijd) geschiedt als volgt: 
1.Van iedere leraar wordt de leeftijd met de betrekkingsomvang vermenigvuldigd (als een 
leraar ouder is dan 50 jaar wordt de leeftijd op 50 gesteld).  
2.Dan wordt de betrekkingsomvang van alle leraren bij elkaar opgeteld.  
3.Vervolgens moeten de uitkomsten van 1. bij elkaar opgeteld worden en tot slot moet deze 
uitkomst door de som van de betrekkingsomvang van de leraren gedeeld worden. 
 
 
Rekenvoorbeeld 
Leraar Leeftijd Betrekkingsomvang Lft x betrekkingsomvang (1) 
1 55 1,0000 50,0000 
2 33 0,3712 12,2496 
3 44 1,0000 44,0000 
4 31 0,8000 24,8000 
5 44 0,8000 35,2000 
6 44 0,2000 8,8000 
7 28 1,0000 28,0000 
Totaal    5,1712 (2) 203,0496 (3) 
  
(4) Gewogen gemiddelde leeftijd is 203,0496 / 5,1712 = 39,27* 
* Als de gewogen gemiddelde leeftijd van de school lager is dan 30, dan wordt die op 30 
gesteld. De peildatum voor het berekenen van de gewogen gemiddelde leeftijd per school is -
net als voor de leerlingtelling- de teldatum van 1 oktober in het voorafgaande schooljaar 
 
Scholen ontvangen vanaf nu dus één budget, lumpsum, voor alle kosten. In dat budget komen 
drie geldstromen samen: de geldstroom voor de formatie (het huidige formatiebudget), de 
geldstroom voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (het huidige schoolbudget, soms nog 
O&O-budget genoemd) en de geldstroom voor de materiële instandhouding.  
Er is dus geen schot meer tussen personeel en materieel. Met andere woorden: door deze 
zogeheten ontschotting bepalen scholen zelf waar, waaraan en hoeveel geld men wil uitgeven 
binnen de grens van het totale budget.  

59 De docentformatie voor basisscholen wordt berekend aan de hand van (onder andere) zogenaamde 
leerlinggewichten. In de huidige situatie krijgt een arbeiderskind van Nederlandse afkomst het gewicht 0.25 en 
een arbeiderskind van buitenlandse herkomst gewicht 0.90. Voor schipperskinderen en kinderen van 
woonwagenbewoners en zigeuners gelden nog weer aparte gewichten (0.40 en 0.70 respectievelijk). De overige 
leerlingen hebben geen gewicht. De toekenning van de formatie aan een school is gebaseerd op het totale aantal 
leerlingen vermeerderd met de som van de gewichten. Dankzij de gewichtenregeling krijgt een geheel ‘zwarte’ 
school bijna twee keer zoveel formatie als een geheel ‘witte’ school. Zie: http://www.onderwijsachterstanden.nl/ 
docs/onderwijsraad_gewichten.pdf 
60 http://www.lumpsumportaal.nl/index.php?p=21352 
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Hoewel de vergoedingen per school worden berekend, worden ze op bestuursniveau61 
uitgekeerd. Van daaruit wordt het geld over de scholen verdeeld volgens door het bestuur 
vastgestelde criteria. Er wordt ook op bestuursniveau, dus niet zoals nu per school, door het 
bestuur met het ministerie van OCW afgerekend 
Van het management of bestuur van een school wordt nu 'governance' of 'goed bestuur' 
verwacht:  openheid, zorgvuldige informatievoorziening en transparantie. De toegenomen 
vrijheid betekent ook een zwaardere verantwoordelijkheid voor management en besturen.  Elk 
bestuur wordt daarom verplicht om afspraken te maken over de besluitvorming en die vast te 
leggen in een managementstatuut. De gezamenlijke onderwijsorganisaties hebben het 
initiatief genomen om een 'Code voor goed bestuur’62 te ontwikkelen. Deze code bevat een 
aantal principes van goed bestuur en is bedoeld om de discussie op gang te brengen tussen 
bestuur, management en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Daarbij kunnen 
algemene principes vertaald worden naar afspraken die passen bij de kenmerken van de 
school en de bestuurlijke cultuur.De hoogte van de lumpsumbekostiging wordt berekend 
afhankelijk van de schoolsoort. Elk bestuur ontvangt een personeelsbudget gebaseerd op een 
bedrag per leerling. Dat bedrag is opgebouwd uit een vast bedrag en variabel bedrag. Centrale 
Financiën Instellingen (CfI) - een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen - berekent dit budget per school aan de hand van de loonkosten die 
gedeclareerd worden. CFI is als uitvoeringsorganisatie specifiek belast met twee taken: de 
bekostiging van onderwijsinstellingen en informatievoorziening. CFI is verantwoordelijk voor 
de rechtmatige en doelmatige toedeling van financiële middelen aan de afzonderlijke door de 
minister bekostigde instellingen voor onderwijs, onderzoek en verzorging. 
Het variabele deel van het budget is afhankelijk van de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) 
van de leraren op een school. Oudere leraren verdienen immers meer dan jonge. In de 
berekening van de GGL wordt geen rekening gehouden met de directieleden, 
onderwijsondersteunend personeel,docenten in opleiding en docenten die uitsluitend benoemd 
zijn in een vervangingsbetrekking.63 
 
3.2.3 Gewichtenregeling en lumpsum 
Strikt genomen heeft de gewichtenregeling64 niets met de invoering van lumpsum te maken. 
Het is echter wel zo dat iedere ouder met een kind in de basisschoolleeftijd gevraagd zal 
worden een ouderverklaring in te vullen door de school. Op dat formulier worden een aantal 
vragen gesteld, onder andere over het opleidingsniveau. De vraag naar het opleidingsniveau 
van de ouders is bedoeld om een school extra middelen toe te kennen voor het bestrijden van 
onderwijs (taal) achterstanden. Uit onderzoek blijkt dat er relatie bestaat tussen de genoten 
opleiding van de ouders en een (mogelijk) taalachterstand bij een kind. De leerlingen worden 
door deze extra ondersteuning beter voorbereid op het vervolgonderwijs. Om te bepalen 
hoeveel extra middelen de school hiervoor kan vragen is het belangrijk dat ouders de papieren 
ouderverklaring invullen en ondertekenen. Wanneer ouders de ouderverklaring niet invullen 
krijgt de school voor dit kind geen gewicht. Deze papieren ouderverklaring wordt in de 
administratie van de school bewaard. De Accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen controleert steekproefsgewijs de leerlingenadministraties van 

61 http://www.minocw.nl/bekostiging/538/index.html 
62 Zie: Bijsluiter bij de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs.(www.lumpsumportaal,nl)  
63 Zie: Berekening GGL www.lumpsumportaal.nl. (http://www.lumpsumportaal.nl/index.php?p=18449 ) 
64 Het verhaal van de Gewichtenregeling kan van belang worden als straks blijkt dat scholen waar hoger 
opgeleide ouders hun kinderen naar toe sturen andere keuzes maken m.b.t. bijvoorbeeld cultuuronderwijs. 
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basisscholen. Bij een dergelijke controle wordt ook de ouderverklaring gecontroleerd. Het is 
uitgesloten dat de basisschool de opleidingsgegevens van de ouders kan en mag controleren. 
Ouders zijn niet verplicht de ouderverklaring in te vullen. 
 
Scholen zullen tijd nodig hebben om hun beleid af te stemmen op de nieuwe 
financieringsmethode. Het zal voor veel scholen een grote verandering zijn. Niet alleen in 
financiële zin. Schoolbesturen krijgen door de grotere beleidsruimte nieuwe taken en meer 
verantwoordelijkheid. Dat vereist meer en andere deskundigheid van scholen. Er zijn 
krachtige schoolleiders nodig, omdat ze veel zelf gaan beslissen. Zij zullen het beleid en de 
financiën voor meerdere jaren moeten uitstippelen.  
Voor grotere schoolbesturen zal dat makkelijker zijn dan voor de kleine. Het is echter niet de 
bedoeling dat lumpsum tot fusies van scholen of schoolbesturen leidt. Samenwerking tussen 
besturen, ook om andere risico's tegen te gaan, is daarom zinvol. Scholen kunnen heel goed 
samenwerken met behoud van zelfstandigheid. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een 
franchise of een coöperatieve vereniging. Daarmee kunnen scholen het maximale rendement 
uit lumpsum halen en blijven ze toch eigen baas.  
 
Als het goed is zijn de rekenformules voor lumpsum zo berekend dat geen grote verschillen 
ontstaan met de voorgaande bekostiging, anders zouden scholen financieel in de knel komen. 
OCW blijft in totaal dus hetzelfde bedrag uitkeren, maar scholen kunnen individueel toch 
meer of minder geld krijgen dan voorheen; deels valt te voorspellen of een school er op vóór- 
of achteruit gaat. De belangrijkste factor is de zogeheten anciënniteit, die samenhangt met de 
gemiddelde leeftijd van het personeel. Voorheen betaalde OCW de loonkosten van een 
school. Op een school met veel oude leraren is dat een hoger bedrag dan op een school met 
veel jongere - goedkopere - leraren. Bij lumpsum gaat het om een vast bedrag, ongeacht de 
leeftijd van het personeel.  
Vooral voor kleine scholen kan de gemiddelde leeftijd van het personeel een risico betekenen. 
Uitgangspunt is dat lumpsumfinanciering voor alle schoolbesturen, dus ook de kleine, 
aantrekkelijk en verantwoord is. Bij de berekening van de lumpsum wordt rekening houden 
met de leeftijd van het personeel. Naast deze leeftijdscorrectie komt er een overgangsregeling. 
De bestaande vergoedingen voor kleine en zeer kleine scholen worden bij de 
lumpsumfinanciering gewoon gecontinueerd.  
 
3.2.4 De Regeling Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs.65  
Omdat Cultuureducatie66 een steeds belangrijkere factor in het onderwijs moet worden heeft 
de regering een ruimer budget toegekend aan scholen in het primair onderwijs en deze in de 
gelegenheid gesteld om hierdoor bewustere keuzes te maken op het gebied van 
cultuureducatie. Het einddoel is dat aan het eind van het schooljaar 2006-2007 alle scholen in 
het primair onderwijs in staat zijn hun visie op cultuureducatie in het lesprogramma te 
bepalen en voor de realisatie van deze visie samen te werken met hun culturele omgeving.  De 
regering is ervan overtuigd dat lessen mèt en over cultuur het onderwijs en de bagage die het 
de leerlingen meegeeft verrijken. Deze lessen over kunst en erfgoed stimuleren niet alleen de 
nieuwsgierigheid en kennis maar ook vaardigheden zoals onderzoekend leren. Het einddoel is 
om kinderen in een doorlopende leerlijn kennis te laten opdoen over en met cultuur (kunst en 
erfgoed) en een gevarieerd programma van culturele activiteiten aan te bieden. 

65 Bron: http://www.cfi.nl/Public/CFI-online/Images/e501264_tcm2-26986.pdf  (Dus: een publicatie van 
OC&W) Datum: 15 januari 2005. Kenmerk: PO/PJ-2004/58013. Datum inwerkingtreding: 28 januari 2005 
66 Er worden nogal wat termen door elkaar gebruikt: cultuureducatie, kunstzinnige oriëntatie, kunstonderwijs, 
erfgoededucatie, muzische vorming. In het volgende hoofdstuk kom ik daar op terug. 
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Derhalve verstrekte de minister aan het bevoegd gezag een subsidie voor de schooljaren 2005 
- 2006 en 2006 - 2007, of nu nog alleen voor schooljaar 2006 - 2007, waarmee de 
desbetreffende school een visie ontwikkelt op de plaats van cultuureducatie in haar 
onderwijsprogramma en deze visie in samenwerking met haar culturele omgeving vertaalt in 
een samenhangend geheel van cultuureducatieve activiteiten. 
 
3.2.5 Omvang van de subsidieregeling 
De subsidie bestaat per schooljaar waarvoor subsidie wordt toegekend telkens uit een bedrag 
van € 10,90 per leerling van de school. Het aantal leerlingen per schooljaar wordt vastgesteld 
op basis van de teldatum 1 oktober van het voorafgaande schooljaar. 
 
Met het oog op de regeling worden onder cultuureducatie alle educatieve activiteiten verstaan 
die beogen de leerlingen in contact te brengen met cultuuruitingen in actieve, receptieve dan 
wel reflectieve vorm. Ook vallen hieronder activiteiten om de deskundigheid van leraren op 
dit gebied te vergroten dan wel het onderwijsteam aan te vullen dan wel te laten ondersteunen 
door externe deskundigen of instellingen. 
Cultuureducatie strekt zich uit van de beeldende vorming, muziek, dans en drama tot 
literatuur, audio-visueel en cultureel erfgoed. Onder dit laatste vallen musea, archieven, 
archeologie en monumenten. Het begrip cultuureducatie wordt ruim geïnterpreteerd; de 
bedoeling is echter dat de keuzes voortkomen uit een visie die door de school wordt 
ontwikkeld en die wordt verantwoord in het schoolplan. Op www.cultuurplein.nl is een 
bruikbaar format te vinden voor het structureren van de voornemens op het gebied van 
cultuureducatie: www.cultuurplein.nl/po/cultuurbeleidschool 
De bedoeling van deze stimuleringsregeling is dat scholen in toenemende mate zelf beleid 
ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie. Het gaat er hierbij om dat scholen een visie 
ontwikkelen op wat men wil bereiken met cultuureducatie en op de samenhang met andere 
leergebieden in het onderwijsprogramma. Er worden instrumenten ontwikkeld die scholen 
kunnen helpen bij het formuleren van cultuureducatiebeleid en er wordt voorzien in 
mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering op dit gebied. Van de deelnemende scholen 
wordt gevraagd om nadruk te leggen op deskundigheidsbevordering van het team op het 
gebied van cultuureducatie. 
Scholen ontwikkelen door dit alles een grotere vraag naar cultuurproducten. Het rijk heeft 
afspraken gemaakt met gemeenten en provincies om ervoor te zorgen dat passende culturele 
educatieve activiteiten beschikbaar komen en netwerken van scholen en culturele instellingen 
tot stand worden gebracht. Het belang dat gehecht wordt aan netwerkvorming en 
netwerkdeelname is gebaseerd op de ervaringen die in het verleden zijn opgedaan, 
bijvoorbeeld bij de introductie van techniek en ICT. Netwerken blijken een goede structuur te 
bieden voor het uitwisselen van informatie en ervaringen en het creëren van duurzame 
samenwerkingsverbanden. Er zal in opdracht van OCW onderzoek worden verricht naar de 
doelmatigheid van de intensivering Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs. De 
eis tot bereidheid 
aan deelname van nulmeting zoals in de subsidievoorwaarde gesteld en (tussentijdse) 
evaluatie houdt hiermee verband. De vragenlijst die bij de susidieaanvraag dient te worden 
ingevuld is hiertoe een eerste aanzet.67 
 
Deze  ‘€10,90-regeling’ van OC&W, die op 28 januari 2005 in werking trad, is een begrip in 
het land geworden, waarvoor veel animo bestaat. Inmiddels hebben bijna 6200 scholen een 

67 Bron: Regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs en het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 
2005- 2007 Nummer 1, 26 januari 2005.(http://www.cfi.nl/Public/CFI-online/Images/e501264_tcm2-26986.pdf ) 
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aanvraag ingediend voor de regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs. In 
het schooljaar 2004-2005 zijn iets meer dan 700 scholen gestart met het bepalen van hun visie 
op cultuureducatie en het vertalen van deze visie in concrete activiteiten. Bij de start van het 
schooljaar 2005-2006 zijn hier ongeveer 2200 scholen bijgekomen. Bijna 2900 scholen 
hebben bericht gekregen dat zij bij aanvang van het schooljaar 2006-2007 extra middelen 
zullen krijgen. 
Aanvragen voor deze subsidie konden tot uiterlijk 1-1-2006 worden ingediend; daarna dus 
niet meer. 
 
3.3 Cultuuronderwijs 
 
3.3.1 Cultuureducatie 
In Juni 2003 verscheen het eindrapport van de Taakgroep Cultuureducatie in Primair 
onderwijs. Dit rapport kreeg als titel mee: Hart(d) voor Cultuur. Deze taakgroep, ingesteld 
door de Minister van Onderwijs (Maria J.A.van der Hoeven) en de staatssecretaris (mr. Drs. 
C.H.I. vaan Leeuwen) kreeg als opdracht: 

a) te formuleren wat cultuureducatie kan inhouden in het programma van het primair 
onderwijs en op welke manier óver en mét cultuur kan worden onderwezen plus 
daarbij aan te geven welke verschillende ambitieniveaus die scholen zich kunnen 
stellen en  

b) aan te geven hoe die culturele en kunstzinnige vorming bij verschillende 
ambitieniveaus – en via verschillende ontwikkelmodellen-  kan worden vormgegeven 
en bewerkstelligd. Hierbij dient de wijze waarop het onderwijs en de cultuursector dit 
gezamenlijk kunnen bewerkstelligen betrokken te worden, met het accent op nauwe 
samenwerking en win-win- situaties. 

Voorts werd de Taakgroep verzocht haar voorstellen te doen in de vorm van enkele scenario’s 
van coherente beleidsmaatregelen voor de korte en middellange termijn. Daarbij diende zij 
inzicht te geven in de termijnen waarop de scenario’s  zouden zijn uit te voeren plus 
mogelijke ontwikkelmodellen, financiële consequenties, cijfermatige onderbouwing en 
implicaties voor implementatie. Hoewel het vraagstuk (en het advies) ongetwijfeld zou leiden 
tot een breed palet van aanbevelingen – op diverse thema's en voor verschillende factoren 
rond cultuureducatie –  dienden de scenario's gericht te zijn op beleidsopties van de 
centrale overheid. 
 
De Taakgroep diende bij haar advies te betrekken: 
a) recente initiatieven tot inhoudelijke vernieuwingen op het gebied van cultuureducatie 
(onder andere de Kunstmagneetscholen, het Wanitaconcept, het Leids Museum en School-
project, Kunstenaars in de Klas, Kunst en Vliegwerk, Zingenderwijs, het PIMBAICT project, 
Van Wie is deze Koffer, Kunst en Cultuur en het Nieuwe Leren, Torenhoog Den Haag en 
Brabant van Huis Uit) en aan te geven op welke wijze deze ontwikkelingen 
samenhangend kunnen worden ingezet voor een vernieuwende inhoud van cultuureducatie. 
Bovendien diende de Taakgroep aandacht te besteden aan de organisatorische 
vernieuwingsaspecten van deze projecten; 
b) het voorstel van de minister voor Herziening Kerndoelen in Basisonderwijs en uitvoerig stil 
te staan bij de benutting daarvan om cultuureducatie in het primair onderwijs te versterken, 
rekeninghoudend met de aansluiting op cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en  
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c) resultaten van huidig onderzoek door het adviesbureau Bestuur & Management Consultants 
(BMC)68 naar mogelijke bestedingen en financiële randvoorwaarden voor verankering van 
cultuureducatie op de basisschool. 
 
Het advies van de Taakgroep moest binnen de volgende kaders te blijven:  
* het advies moest gebaseerd zijn op kennis en inzichten uit de praktijk, 
* uitgangspunt voor het advies was dat scholen en ouders een eigen verantwoordelijkheid 
hadden en dat de gemeentelijke overheid een partner van betekenis hoorde te zijn, 
* het advies moest ingaan op de vraagstukken over inhoud van cultuureducatie, leerkrachten, 
actief cultuurbeleid van scholen en de mogelijkheden van lokaal onderwijs- en cultuurbeleid 
(naar eigen bevinden uit te breiden met andere - complementaire, voorwaardenscheppende of 
ondersteunende -  maatregelen); 
* het advies diende rekening te houden met de verschillende factoren rond cultuureducatie in 
het primair onderwijs (de omgeving van de school) en op de verschillende posities, 
verantwoordelijkheden en functies van ouders, scholen, culturele instellingen, 
cultuureducatieve instellingen en centra voor kunstzinnige vorming, 
onderwijsondersteunende instellingen, buurt-, jeugd- en welzijnsorganisaties, de centrale en 
decentrale overheden te reflecteren. 
Het advies werd uiterlijk 1 juni 2003 verwacht. 
 
De Taakgroep hanteerde het begrip ‘cultuur’ zeer ruim en meende dat het belang van 
cultuureducatie  vanuit vier invalshoeken belicht kon worden: 

• Cultuureducatie zou als leergebied van belang zijn voor de ontwikkeling van jonge 
mensen met het oog op hun toekomstige participatie in de maatschappij; 
cultuuroverdracht en vorming spelen hier een rol. 

• Cultuureducatie zou aan een rijker leerklimaat bijdragen vanwege de mogelijkheden 
tot scheppen, mengvormen van leren, ruimte voor eigen initiatief, inspiratie uit andere 
culturen, tegenwicht tegen goed-fout denken, focus op ‘nut’ corrigeren, op meerdere 
intelligenties een beroep deed en zou helpen kerndoelen van andere leergebieden te 
bereiken. Kortom: een gewenst leerklimaat. 

• Cultuureducatie zou vorm kunnen geven aan een visie op onderwijs voor andere 
leergebieden. Hier werd de term ‘Authentiek leren’ aan de orde gesteld, ofwel het 
‘leren leren’, waarmee hier gedoeld werd op een actief ‘construerend’69 (leer-)proces 
als tegenhang van het – als negatief ervaren -  ‘van buiten leren’ bedoeld.  

• Cultuureducatie kon het belang dienen om het ideaal uit te werken dat school een 
bredere taak zou hebben dan slechts dingen leren. (Hier doet het begrip ‘sociale 
competenties’ intrede. Cultuureducatie zou de oudste kerncompetentie zijn.) Via 
cultuureducatie zouden leerlingen bij uitstek allerlei competenties kunnen verwerven. 

Kortom: Cultuureducatie was een pleidooi voor ander onderwijs en droeg de boodschap in 
zich van het onderwijs van de toekomst. 
 
Het rapport beschrijft drie geformuleerde scenario’s: 

1. Komen & gaan (elk jaar nieuwe activiteiten waarbij de school een keuze maakt uit een 
selectie van het aanbod aan culturele en cultuur-educatieve activiteiten van diverse 
instellingen)  

68 In opdracht van het ministerie van OC&W heeft BMC een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de lopende 
Regionale Arrangementen. De uitkomsten en de resultaten van dit onderzoek zijn te downloaden via: 
http://www.bmc.nl/documenten/6/0/onderwijskansen.pdf .  
69  Zie ook: Haanstra, F. De Hollandse Schoolkunst: Mogelijkheden en beperkingen van authentieke 
kunsteducatie. Oratie. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland 2001. 
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2. Vragen & aanbieden (waarbij het draait om wat de school vraagt ; de school 
ontwikkelt een eigen profiel waarbij een passend cultuuraanbod gezocht wordt ) 

3. Leren & ervaren (hier ontstaat een rijke en geïntegreerde leeromgeving in plaats van 
de school als instituut – leren en ervaren gaan hand in hand en grenzen tussen school 
en huis vervagen tot ‘leeromgeving’; een ambitieus scenario genoemd waarbij 
bovenmenselijke inspanningen gevraagd worden…) 

De Taakgroep heeft geen algehele voorkeur uitgesproken van één van de scenario’s, omdat de 
keus die scholen zouden maken afhankelijk is van de omstandigheden waarin zo’n school zich 
bevindt. Wel zou een ontwikkeling van het eerste scenario naar het derde een enorme 
ontwikkeling inhouden in de optiek van de Taakgroep.70 
 
3.3.2 Actieplan cultuurbereik 
Om cultuureducatie in het basisonderwijs mogelijk te maken en ter versterking van de 
cultuureducatie in het primair onderwijs zijn tussen de minister en staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Bestuur van het Interprovinciaal Overleg en het 
Bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afspraken gemaakt. De ambtelijke 
werkgroep Cultuur en School had hiertoe al voorbereidend werk gedaan in aanvulling op de 
afspraken in het kader van  het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008.71 Gemeenten en 
provincies worden onmisbare partners geacht bij het tot stand brengen van lokale en regionale 
samenwerking tussen scholen en culturele instellingen.  
Om de voortgang te waarborgen van reeds opgezette Cultuur-en-School activiteiten en om 
ruimte te bieden voor stedelijk en provinciaal maatwerk is er voor gekozen om in de nieuwe 
afspraken voor het Actieplan Cultuurbereik een open aanbeveling op te nemen om activiteiten 
in het kader van Cultuur en School voort te zetten en uit te breiden.  De tekst hiervan luidt als 
volgt: 
 

• Gemeenten en provincies wordt aanbevolen binnen hun plannen expliciet aandacht te 
besteden aan het voortzetten en uitbreiden van de activiteiten in het kader van Cultuur 
en School. Het gaat hier om activiteiten die gericht zijn op het leggen en onderhouden 
van duurzame relaties tussen scholen en culturele instellingen en het versterken van de 
aandacht voor cultuur binnen het onderwijsprogramma. De activiteiten zijn bedoeld 
om bij te dragen aan het realiseren van een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie. 
Het is van groot belang dat op gemeentelijk en provinciaal niveau eenvoudig 
toegankelijke en complete informatie beschikbaar is over het aanbod van culturele 
instellingen voor leraren en leerlingen in zowel primair als voortgezet onderwijs 
(basisvorming, vmbo en studiehuis). Tevens is het van belang dat culturele 
instellingen worden aangemoedigd om een aantrekkelijk, goed op de vraag 
toegesneden educatief aanbod te verzorgen voor het primair en voortgezet onderwijs. 
Gezien de relatieve achterstand op het gebied van erfgoededucatie wil het actieplan 
bevorderen dat gemeenten en provincies zorgen voor een adequate infrastructuur voor 
erfgoededucatie,  waar scholen en culturele instellingen gebruik van kunnen maken. 
Met name de provinciale erfgoedhuizen kunnen hierbij een rol spelen. 

 
Naast deze open aanbeveling voor Cultuur en School in het Actieplan, die niet leidt tot een 
oormerking van middelen, is er gezien de specifieke doelstelling om te komen tot versterking 
van cultuureducatie in het primair onderwijs behoefte aan een aanvullende bestuurlijke 
afspraak tussen rijk, gemeenten en provincies die zich richt op het bieden van een goede 
bemiddelings- en netwerkstructuur voor het primair onderwijs en op het vormgeven van een 

70 De Taakgroep is ook bekend onder de naam CUPRIO – Cultuur in Primair Onderwijs. 
71 Zie ook onder: http://www.cultuurnetwerk.nl/beleid/Docs/defbeleidskaderactieplan.doc  
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geleidelijke, cohortsgewijze aanpak waarlangs scholen in het primair onderwijs met behulp 
van extra middelen hun visie op cultuureducatie binnen hun school gaan ontwikkelen en 
verdiepen. Ter ondersteuning van de door gemeenten en provincie uit te voeren taken in dit 
kader stelt het rijk voor de schooljaren 2004-2005 en 2005-2006 – in aanvulling op de 
financiële afspraken over het Actieplan Cultuurbereik -  een extra en wél geoormerkt  budget 
beschikbaar van €1 per leerling in het primair onderwijs per convenantpartner.  Voor het 
schooljaar 2006-2007 is een bedrag van €1,5 per leerling in het primair onderwijs per 
convenantpartner beschikbaar. 
 
Centrale doelstelling van Cultuur en School is het zodanig verankeren van cultuur in het 
onderwijs dat leerlingen in een doorgaande leerlijn vanaf de basisschool tot en met de 
afronding van hun schoolopleiding kennis opdoen van cultuur (kunst en erfgoed ). Om dit 
mogelijk te maken zullen de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de komende 
jaren van rijkswege extra financiële ondersteuning ontvangen, oplopend tot een bedrag van € 
22 miljoen in 2007; hiervan is 18 miljoen bestemd voor het primair onderwijs en 4 miljoen 
voor het voortgezet onderwijs. Deze middelen, die vanaf 2007 onderdeel uitmaken van de 
lumpsumbekostiging van de scholen, zijn bedoeld om hen in staat te stellen een eigen 
schoolbeleid op het gebied van cultuur te realiseren. 
 
Voor het voortgezet onderwijs kan worden aangesloten bij een reeks van al ingezette 
ontwikkelingen, zoals invoering ckv, ontwikkeling cultuurprofielscholen en de voorziene 
aanpassing van de basisvorming (leergebied kunst en cultuur).  In het primair onderwijs  
vraagt het grote aantal scholen (7500) waar de situatie zeer uiteenlopend in omvang en 
situatie is om een gecoördineerde landelijk dekkende aanpak, waarbij het ook zaak is om goed 
aan te sluiten bij ontwikkelingen rond de invoering van nieuwe kerndoelen en de toegenomen  
beleidsvrijheid voor scholen door de invoering van de lumpsumbekostiging. 
 
De gedachte achter de versterking van de cultuureducatie in het primair onderwijs is dat alle 
scholen in het primair onderwijs in 2007 hun visie wat betreft cultuureducatie in hun 
onderwijsprogramma geformuleerd kunnen hebben en in staat geacht worden om - in 
samenwerking met hun culturele omgeving en met behulp van extra financiële middelen -  
deze visie te vertalen in een samenhangend geheel van cultuureducatieve activiteiten. Het 
streven is dus om jonge kinderen tussen 4 en 12 jaar in brede zin en in een doorgaande leerlijn 
kennis te laten opdoen van kunst en erfgoed in hun omgeving waardoor ze zich bewust 
zouden kunnen worden van de betekenis van kunst en erfgoed en tevens  hun eigen creatieve 
mogelijkheden zouden kunnen ontwikkelen. Bovendien zou een intensieve en structurele 
samenwerking tussen scholen, kunstenaars en culturele instellingen op gemeentelijk en 
provinciaal niveau kunnen ontstaan. 
 
De realisatie van cultuureducatie is afhankelijk van een aantal factoren. De autonomie van 
scholen dient  gerespecteerd te worden; er kan hen geen dwingend aanbod worden gedaan. 
Ook spelen ouders bij de culturele vorming een belangrijke rol. Bovendien zijn de 
mogelijkheden voor culturele vorming per gemeente en provincie heel verschillend. Er hangt 
veel af van de inzet en motivatie van docenten en culturele instellingen. De drie overheden – 
rijk, provincies en gemeenten -  onderschrijven elk dat zij een belangrijke inspanning zullen 
leveren bij het realiseren van de doelstellingen voor cultuureducatie door scholen toe te rusten 
met een schoolgebonden budget en hen aan te moedigen een visie en beleid te ontwikkelen. 
Ook zullen zij er voor zorgen dat op stedelijk en regionaal niveau een gevarieerd en 
vraaggericht aanbod aan cultuureducatieve voorzieningen voor de basisschool beschikbaar is 
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en de afstemming van vraag en aanbod te faciliteren door informatievoorziening en 
netwerkvorming. 
 
De rolverdeling is als volgt: 
Gemeenten en provincies dragen in samenwerking met ondersteuningsinstellingen, 
erfgoedhuizen en/of provinciale bibliotheekcentrales en overige culturele instellingen ervoor 
zorg dat de scholen in het primair onderwijs in hun stad en regio worden aangemoedigd tót en 
ondersteund bíj het ontwikkelen van hun visie op cultuureducatie. Gemeenten en provincies 
stimuleren dat passende cultuureducatieve activiteiten beschikbaar komen en dat netwerken 
van scholen en culturele instellingen tot stand worden gebracht.  
Provincies dragen daarnaast zorg voor de bovenlokale coördinatie en bemiddeling, en 
stimuleren de gemeenten tot 90.000 inwoners tot de ontwikkeling van een 
cultuureducatiebeleid; in regio’s waar verhoudingsgewijs weinig culturele instellingen 
aanwezig zijn, dragen de provincies zorg voor de afstemming van vraag en aanbod. 
Het rijk draagt zorg voor een landelijke coördinatie en informatie-uitwisseling. Het rijk is al 
met de invoering van een schoolgebonden budget gestart met ingang van het schooljaar 2004-
2005.  
Tevens zorgt het rijk voor de afstemming tussen landelijk flankerend beleid en flankerend 
beleid op gemeentelijk en provinciaal niveau. Op landelijk niveau zal het rijk zorgdragen voor 
het ontwikkelen van handreikingen voor scholen en culturele instellingen. Het rijk zal zich 
ook inzetten voor het bereiken van commitment van landelijke organisaties voor onderwijs en 
cultuur bij het realiseren van de doelstelling. Ten slotte zal het rijk zorgen voor ondersteunend 
onderzoek, monitoring en evaluatie. Voor de coördinatie van het proces wordt tijdelijk een 
departementale projectorganisatie ingericht. 
 
Ter ondersteuning van de door gemeenten en provincie uit te voeren taken heeft het rijk ten 
behoeve van de schooljaren 2004-2005 en 2005 -2006 een aanvullend geoormerkt budget 
beschikbaar gesteld  van € 1 per leerling in het primair onderwijs per convenantpartner. Dit 
kwam neer op een inzet van ongeveer € 1.650.000 in 2004 (ten behoeve van het schooljaar 
2004-2005) en  eveneens ongeveer € 1.650.000 in 2005 (ten behoeve van het schooljaar 2005-
2006). Voor het schooljaar 2006-2007 is een bedrag van € 1,5 per leerling in het primair 
onderwijs per convenantpartner beschikbaar. Dit komt neer op een inzet van ongeveer € 
2.475.000. 
Bij al deze bedragen geldt wel het algemene voorbehoud dat de bijdragen worden verleend 
onder de voorwaarde dat door de wetgever voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. 
Om een goede afstemming te waarborgen hebben de drie overheden afgesproken dat de 
huidige ambtelijke werkgroep Cultuur en School de opdracht krijgt om als landelijke 
begeleidingscommissie te fungeren. Het departementale projectbureau zal de commissie 
ondersteunen. Daarnaast komt er een landelijke klankbordgroep die zal worden samengesteld 
uit vertegenwoordigers van onderwijs- en cultuurorganisaties met het oog op een vervolg van 
het  rapport Hart(d) voor Cultuur uit  2003.  
 
3.3.3 Cultuur en School 2005-200872 
Meer onderwijs mèt en over cultuur, dat is het doel van het project Cultuur en School van het 
Ministerie van OCW. Om dit te stimuleren werkt het ministerie samen met gemeenten en 
provincies, culturele instellingen en onderwijs organisaties. Het Rijk concentreert zich op 
voorzieningen voor scholen, docenten en leerlingen. De vouchers (cultuurbonnen voor 

72 (Bron:  http://www.cultuurbereik.nl/Cultuur_en_School/Algemeen.htm ) 
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leerlingen)73 zijn hiervan de belangrijkste. Ook kennisontwikkeling over cultuureducatie en 
de communicatie behoort tot haar verantwoordelijkheid. De gemeenten en provincies richten 
zich bij Cultuur en School vooral op het tot stand brengen van een continue en structurele 
samenwerking tussen culturele instellingen en scholen. Culturele instellingen stemmen hun 
aanbod steeds meer af op onderwijsprogramma’s en onderwijsinstellingen geven steeds vaker 
aan waar en wanneer cultuur een goede rol in het onderwijs kan vervullen. 
In het Actieplan Cultuurbereik 2001-2004 stond de doelstelling 'cultuurbereik' centraal. Het 
project werd samen met 30 steden en de provincies uitgevoerd en bestond uit drie 
verschillende geldstromen, nl.: 
1. Cultuurbereik  
2. Geldstroom beeldende kunst en vormgeving  
3. Cultuur en School 
In de periode 2005-2008 zijn de geldstromen Cultuurbereik en Cultuur en School 
samengevoegd tot één geldstroom, die de financiële basis vormt voor het Actieplan 
Cultuurbereik II (13,7 miljoen euro). De doelstelling is nader geconcretiseerd en luidt als 
volgt: ‘het versterken van het cultureel bewustzijn van burgers door het  vergroten van zowel 
het publieksbereik als de actieve participatie in kunst en cultuur’.  
Het Actieplan Cultuurbereik II wordt met dezelfde provincies en 30 gemeenten uitgevoerd.   
De Geldstroom beeldende kunst en vormgeving (16,7 miljoen) is losgekoppeld van het 
Actieplan Cultuurbereik. Deze geldstroom wordt in 2005-2008 geconcentreerd op de 
provincies en 14 gemeenten en wordt voor een specifieke - op de sector beeldende kunst en 
vormgeving toegespitste – doelstelling ingezet.  
 
3.3.4 Cultureel Erfgoed  
Over het algemeen wordt onder ‘Cultureel Erfgoed’  datgene verstaan wat door voorgaande 
generaties is nagelaten. Dat kunnen voorwerpen, gebouwen of kunstwerken zijn die de 
huidige generatie wil bewaren omdat zij iets vertellen over de geschiedenis van ons land en 
een beeld geven van hoe mensen vroeger geleefd hebben. Cultureel erfgoed wordt van belang 
geacht voor de identiteit van een samenleving omdat het een stimulerende factor is voor het 
cultureel en historisch zelfbewustzijn van een samenleving. Culturele banden tussen 
verschillende landen kunnen versterkt worden als monumenten en kunstschatten een gedeeld 
verleden zichtbaar maken. Er wordt ook wel gesproken over immaterieel erfgoed waarbij dan 
gedacht wordt aan taal, muziek, dans, feesten, rituelen en traditioneel vakmanschap. Onder 
‘Cultureel erfgoed’ wordt dus over het algemeen kortom datgene verstaan wat door vorige 
generaties gecreëerd is en nu nog bestaat en ‘waarde’ heeft. 
 
Ook bijvoorbeeld het Instituut Geschiedenis van de Faculteit Geesteswetenschappen in 
Utrecht geeft in de aankondiging van het masterprogramma ‘Cultureel Erfgoed’ aan dat onder 
‘Cultureel Erfgoed’ niet alleen kunst en cultuur in de traditionele betekenis van het woord een 
belangrijk deel van cultureel erfgoed vormen, maar dat ook monumenten, historische 
voorwerpen, en immateriële zaken (culturele en symbolische praktijken) tot het te bestuderen 
cultureel erfgoed worden gerekend. Niet alleen het behoud, maar ook het gebruik van erfgoed 
is van maatschappelijk belang en eveneens hoe - en met welke argumenten -  overheden, 

73 Simpel gezegd is een voucher een bon waarmee een individu een dienst kan inkopen of inhuren. Het gaat 
daarbij om een gebonden besteding waarbij de burger of klant een ruimere mogelijkheid krijgt in het kiezen van 
de instelling waar hij de dienst wil afnemen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of een school). In 1999 zijn deze 
bonnen ingevoerd voor leerlingen die startten met het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming(CKV) De bonnen 
zijn allereerst bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die het vak met zich meebrengt De invoering is 
onderdeel van het project Cultuur en School om de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen 
stimuleren.  
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maatschappelijke instellingen en groepen cultureel erfgoed toegankelijk maken voor 
verschillende publieksgroepen of tot welke wetenschappelijke en politieke debatten zulks kan 
leiden Het masterprogramma richt zich dus op de historische cultuur rond ‘Cultureel Erfgoed’ 
waarbij de nadruk ligt op bestudering van de verschillende betekenissen die door 
(re)presentatie aan erfgoed worden toegekend in musea, bij monumenten, op erfgoedsites, in 
historische ensembles, in bewegend beeld en in de media, in educatieve contexten, in 
themaparken en in het toeristisch verkeer. Naast de meer traditionele vormen van 
cultuuroverdracht via tentoonstellingen, voorstellingen en festivals, is er in deze master ook 
aandacht voor (re)presentatie van erfgoed via audiovisuele en elektronische media.  
 
Uit een brief van minister van der Hoeven (4-6-2004) aan de voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal blijkt dat zij het begrip ‘Cultureel Erfgoed’ nóg ruimer ziet74. Zij meent 
dat erfgoed onze kijk op het leven kan verruimen en betrekt daar het begrip ‘Kunst’ bij. De 
waarde die kunst en erfgoed voor onze samenleving vertegenwoordigen acht zij van groot 
belang en vindt dat Kunst in al haar diversiteit van disciplines mensen een ruimere blik op 
hun leven geeft. Ruimer door de mogelijkheid die kunst biedt aan mensen om uitdrukking te 
geven aan gevoelens, gedachten en wereldbeelden. Maar ook ruimer doordat kunst ons 
confronteert met al wat door mensen aan gevoelens, gedachten en wereldbeelden is 
vormgegeven in voorstellingen, boeken, schilderijen, muziek, films of gebouwen. Ook is de 
minister van mening: ‘Wanneer we kennis nemen van de sporen die generaties voor ons 
hebben nagelaten in archieven, monumenten en musea, krijgen we respect voor het cultureel 
erfgoed in de eigen omgeving, wordt kennis en inzicht verworven over de historische context 
van die omgeving, leren we de eigen denk- en leefwereld relativeren door confrontatie met het 
verleden en leren we open te staan voor andere culturen, opvattingen en overtuigingen. 
Educatie in kunst en erfgoed is aldus bij uitstek een instrument voor het versterken van de 
culturele factor in de samenleving.’ (Tot zover citaat)  De bijzondere betekenis van 
cultuureducatie is daarom ook tot uitdrukking gebracht in het voorstel voor de nieuwe 
kerndoelen in het primair onderwijs.  
Veel scholen beschouwen cultuuronderwijs als een belangrijke motor voor 
onderwijsvernieuwing. Het aanmoedigen van creatieve vaardigheden, het stimuleren van een 
nieuwsgierige, open houding en het respectvol met elkaar samenleven komen bij uitstek aan 
bod bij het geven van onderwijs mét en over cultuur. Cultuureducatie levert daarmee een 
bijdrage aan de interculturele verrijking. In het kader van de Europese eenwording is het 
aanmoedigen van deze open houding van groot belang. De rol van cultuur in de opvoeding 
verdient het om ook in Europees verband nader uitgewerkt te worden. Cultuureducatie kan 
kennis en inzicht bieden in wat ons als inwoners van Europa gezamenlijk binnen Europa 
bindt. 
 
Bureau Erfgoed Actueel75 dat enkele jaren geleden is opgericht om de aandacht voor 
erfgoededucatie in het onderwijs te stimuleren, heeft inmiddels het voortouw genomen om de 
samenwerking tussen erfgoedinstellingen en basisscholen te versterken op zo'n manier dat 
erfgoed verankerd raakt in het onderwijsprogramma van scholen. De regionale erfgoedhuizen 
hebben sinds hun oprichting in meer of mindere mate hun weg gevonden naar het 
basisonderwijs. Om dit verder te stimuleren is door Erfgoed Actueel en de Stichting Leerplan 
Ontwikkeling (SLO) het project Erfgoed à la carte gestart dat zal doorlopen tot en met 2007. 
Erfgoed à la carte bouwt daarmee voort op de successen van het Leids Museum & 
Schoolproject, dat basisscholen in Leiden in staat stelt jaarlijks met elke groep een museumles 
in een Leids museum te volgen die aansluit bij één van de schoolvakken. Erfgoed à la carte 

74 http://www.nieuwsbank.nl/inp/2004/06/04/R296.htm 
75 (www.erfgoedactueel.nl) 

 56 

                                                 

http://www.erfgoedactueel.nl/


voorziet in ondersteuning van ongeveer vijftien samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt een 
geografische spreiding over grote steden, kleine steden en provinciale of regionale projecten 
beoogd. Een samenwerkingsverband bestaat idealiter uit minimaal één erfgoedhuis, tien 
basisscholen, diverse erfgoedinstellingen, een gemeente of provincie en een 
onderwijsbegeleidingsdienst.  
 
Duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed is van belang om aan huidige en toekomstige 
generaties het verhaal van de Nederlandse geschiedenis te kunnen blijven vertellen.  
Er komt steeds meer erfgoed bij: archeologische, landschappelijke en gebouwde 
monumenten, collecties in de musea en archieven en nieuwe categorieën waaronder het 
mobiele erfgoed. Het onderhoud van dit alles kost veel geld. Dat dwingt de rijksoverheid na te 
denken over haar verantwoordelijkheid en inzet bij het behoud van erfgoed. Staatssecretaris 
Van der Laan heeft daarom in de nota ‘Meer dan de Som’ aangekondigd dat ze de 
(bestuurlijke) verantwoordelijkheden voor het erfgoed helder wilde formuleren en het 
selectiebeleid in de verschillende erfgoedsectoren wilde herijken.76 
 
Bureau Erfgoedstart (Stichting Leerplan Ontwikkeling)77 hanteert nóg ruimere normen voor 
het kaderen van ‘Cultureel Erfgoed’.Omdat het bij het ontwikkelen van (les)materiaal voor 
het onderwijs goed is afspraken te maken over wat onder de verschillende begrippen wordt 
verstaan heeft Bureau Erfgoedstart de belangrijkste op een rij gezet. ‘Cultureel Erfgoed’ 
wordt hier omschreven als de materiële/tastbare/zichtbare overblijfselen van onze 
beschavingsgeschiedenis die de samenleving als geheel waardevol vindt en ook de moeite 
waard om te bewaren. Bovendien is ‘Cultureel Erfgoed’ overal zichtbaar en tastbaar aanwezig 
en herkenbaar aan sporen uit het verleden. Omdat iedere generatie haar eigen keuzes maakt 
voor hetgeen voor het nageslacht bewaard moet worden is ‘Cultureel Erfgoed’ volgens 
Bureau Erfgoedstart geen vaststaand gegeven. Hetgeen als cultureel erfgoed beschouwd wordt 
is afhankelijk van kwalitatieve en kwantitatieve eisen en criteria die tijd- en plaatsgebonden 
zijn. Niet alles wordt belangrijk, interessant of waardevol geacht, hetgeen het begrip 
‘Cultureel Erfgoed’ dynamisch en divers zou maken.Naast het ‘materiele erfgoed’ 
onderscheidt Erfgoedstart nog ‘immaterieel erfgoed’ in de vorm van taal (uitdrukkingen en 
gezegden) en volksgebruiken en ‘werelderfgoed’.  
Onder erfgoededucatie verstaat Erfgoedstart alle vormen van educatie waarbij erfgoed als 
doel of middel wordt gebruikt:  
*Erfgoed als doel: cultureel erfgoed zegt iets over het verleden én heden. Voor leerlingen is 
het leuk te onderzoeken wat bepaalde objecten van vroeger betekenen voor het leven van nu. 
Zo ontwikkelen ze historisch besef: ze leren hoe het heden uit het verleden voortkomt.  
Bezoeken aan musea en archieven, maar ook het bestuderen van een gebouw of een 
cultuurlandschap dragen daar aan bij.  
*Erfgoed als middel: cultureel erfgoed maakt de lesstof tastbaar en visueel en  biedt ook 
mogelijkheden voor vakoverstijgend onderwijs. Het sluit goed aan bij het onderzoekend en 
ervaringsgericht leren.  
(Bij erfgoed als doel kan het ook gaan om het ontwikkelen van een groter cultureel 
bewustzijn: het waarderen van de maatschappelijke en culturele betekenis van erfgoed. Door 
leerlingen in contact te brengen met cultureel erfgoed worden respect voor de omgeving en 
historisch besef bevorderd en daarmee het draagvlak voor cultuurbehoud. Bezoeken aan 
musea en andere culturele instellingen dragen daar aan bij).  

76 Zie: Brief aan de Tweede kamer van minister van der Hoeven van 21 september 2006 betreffend 
erfgoedselectiebeleid. ( http://www.minocw.nl/erfgoedselectiebeleid en  : 
http://www.minocw.nl/documenten/35482.pdf  ) 
77  http://www.erfgoedstart.nl/ 

 57 

                                                 

http://www.minocw.nl/erfgoedselectiebeleid
http://www.minocw.nl/documenten/35482.pdf


Volgens Erfgoedstart daagt ‘Cultureel Erfgoed’ leerlingen uit om kritisch om zich heen te 
kijken, de omgeving te interpreteren, vragen te stellen, (samen naar) oplossingen te zoeken en 
deze –door zelf onderzoek te doen - te vinden. Zo past Erfgoededucatie binnen 
‘omgevingsonderwijs’ dat (elementen uit) de eigen omgeving als  uitgangspunt voor leren 
heeft. De eigen omgeving wordt gezien als (informele) leeromgeving en tegelijkertijd als bron 
van kennis en informatie. Omgevingsonderwijs leent zich uitstekend voor een 'andere' manier 
van leren: voor buitenschools leren, actief leren, onderzoekend leren, ervaringsleren, adaptief 
leren. Omgevingsonderwijs sluit 'automatisch' meer aan bij groep of klas, omdat het 
onderwerp van de lessen niet uit de methode komt, maar uit de directe omgeving van de 
school. In veel gevallen zouden erfgoededucatie en omgevingsonderwijs met elkaar samen 
kunnen vallen, maar niet alle omgevingsonderwijs is erfgoededucatie. Het determineren van 
planten in de omgeving van de school is volgens Erfgoedstart wel omgevingsonderwijs, maar 
geen erfgoededucatie.78 
 
Het doel van het stimuleringsprogramma Erfgoed à la Carte is, om door middel van 
erfgoedprojecten waarin onderwijs- en erfgoedinstellingen gezamenlijk duurzaam 
participeren, te bevorderen dat: 
*Erfgoedaanbod wordt verankerd in een doorgaande leerlijn voor de basisschool in de 
groepen 1 tot en met 8; 
*Culturele instellingen in staat worden gesteld kwalitatief goede producten te ontwikkelen en 
die aan te laten aansluiten op het curriculum van de school (met name waar dit betrekking 
heeft op de leergebieden voor “Oriëntatie op mens en wereld’); 
*Scholen in staat worden gesteld een eigen schoolbeleid te ontwikkelen op het terrein van 
erfgoededucatie; 
*De samenwerking tussen scholen en erfgoedaanbieders en erfgoedaanbieders onderling 
wordt versterkt; 
*Erfgoedaanbod bijdraagt aan de realisering van de leergebiedoverstijgende doelen. 
 
Erfgoed Actueel opereert op het kruispunt van erfgoed- en onderwijsinstellingen, overheden, 
media en maatschappij en zet zich in voor het verhogen van de waardering voor het erfgoed 
door het stimuleren van erfgoededucatie. Hiertoe worden projecten opgezet en begeleid die 
het contact tussen erfgoedinstellingen en scholen versterken, wordt onderzoek geïnitieerd en 
wordt over erfgoededucatieve projecten en activiteiten gepubliceerd. Daarnaast organiseert 
Erfgoed Actueel bijeenkomsten en debatten over de relatie tussen erfgoed en actuele 
maatschappelijke thema's. Erfgoed Actueel is vanaf 1-1-2007 Erfgoed Nederland. 

3.3.5 Kunstzinnige Oriëntatie 
Kunstzinnige Oriëntatie is de naam voor de samenvoeging van de vakken Tekenen, 
Handvaardigheid en Muziek sinds de Kerndoelen in het Basisonderwijs van toepassing zijn. 
Gymnastiek is Bewegingsonderwijs geworden en heeft daarmee een eigen status aparte 
behouden.  
In het ‘Karakteristiek’ bij de Herziene Kerndoelen Basisonderwijs79 met betrekking tot 
Kunstzinnige Oriëntatie wordt beschreven wat dit vakgebied beoogt, namelijk dat kinderen 
door middel van kunstzinnige oriëntatie kennis leren maken met kunstzinnige en culturele 
aspecten in hun leefwereld. 
 

78 Misschien moet Erfgoedstart deze gedachte toch wel even bijstellen…dit kan er dan toch ook nog wel bij?! 
79 Zie: http://www.minocw.nl/documenten/kerndoelen_voorstel_TK_definitief_na_AO_en_RvS.pdf  
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Karakteristiek: (hieronder volgt het citaat) 
Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en 
culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met dié 
aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis 
hebben gegeven aan hun bestaan. Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven 
van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op 
school plaats, als via regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Kinderen leren zich aan de 
hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze 
luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging. Kunstzinnige oriëntatie is er ook op 
gericht bij te dragen aan de waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen 
in hun leefomgeving. Ze leren daarnaast zichzelf te uiten met aan het kunstzinnige domein 
ontleende middelen: 
• ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken, 
aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie; 
• ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken; 
• ze leren liedjes en leren ritme instrumenten te gebruiken als 
ondersteuning bij het zingen; 
• ze spelen en bewegen. 
Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere 
leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en mede daardoor 
betekenisvoller voor leerlingen. Maar voorop staat natuurlijk de authentieke bijdrage van 
kunstzinnige oriëntatie aan de ontwikkeling van kinderen. 
De kerndoelen behorend bij Kunstzinnige Oriëntatie zijn: 
No.54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er 
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
No.55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
No.56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed. (einde citaat) 
 
In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer van 19 maart 2004, die in een bijlage het 
voorstel voor de  herziening van de  kerndoelen voor het basisonderwijs bevat80, schrijft de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  dat zij van mening is dat via cultuureducatie 
ook overdracht van normen en waarden plaatsvindt. In de WRR81-rapportage  ‘Waarden , 
Normen en de Last van het Gedrag’ (2003) wordt benadrukt dat de bijdrage van school voor 
de overdracht van normen en waarden trouwens ook zit in de ‘gewone schoolvakken’. In dit 
rapport staat de vraag centraal welke fundamentele waarden onze samenleving binden en over 
welke waarden conflicten kunnen rijzen, mede gezien in het licht van culturele verschillen. 
Het rapport geeft een systematische analyse van de zeer diverse problematiek die schuilgaat 
achter de noemer ‘waarden en normen’ .De gedragscomponent van de waarden- en 
normenproblematiek wordt afzonderlijk bekeken en er wordt gezocht naar een 

80 http://www.minocw.nl/documenten/brief2k-2004-doc-8526.pdf  (blz 4) 
81 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 
30 juni 1976 (Stb. 413) is de positie van de raad definitief geregeld. De huidige zittingsperiode loopt tot 31 
december 2007. Ingevolge de wet heeft de raad tot taak ten behoeve van het regeringsbeleid wetenschappelijke 
informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beïnvloeden. De 
raad wordt geacht daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten en zich te richten 
op het formuleren van probleemstellingen ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken, alsmede op het 
aangeven van beleidsalternatieven. 
Volgens de wet stelt de WRR zijn eigen werkprogramma vast, na overleg met de minister-president die hiertoe 
de Raad van Ministers hoort. 
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toekomstperspectief op de centrale en gemeenschappelijke waarden die van belang zijn voor 
de samenleving als geheel in de komende tien tot twintig jaar.  
Ook de Taakgroep Cultuureducatie wees in haar advies82 al op het belang van interactie met 
de buitenwereld; daadwerkelijke ‘confrontaties’ met kunst en cultuur: ‘Overdracht van 
normen en waarden vindt ook plaats via cultuureducatie.  
 
3.3.6 Inspectie 
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van bijna alle onderwijsinstellingen in 
Nederland83 Dit gebeurt onder andere door het bezoeken van scholen. Onderwijs van hoge 
kwaliteit wordt van onschatbare waarde geacht als investering in mensen en daarmee in de 
samenleving. Derhalve is er behoefte aan een goed werkend onderwijsstelsel. De groeiende 
behoefte aan inzicht in kwaliteit valt samen met een trend die al een aantal jaren in het 
onderwijs zichtbaar is: minder overheidsregels, meer ruimte voor eigen beleid en 
verantwoordelijkheid van scholen. Deze twee ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe 
wet die op 1 september 2002 van kracht is geworden: de Wet op het Onderwijstoezicht 
(WOT). In deze WOT staat dat een school zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het 
door haar gegeven onderwijs, dus ook voor de manier waarop de kwaliteit wordt gemeten en 
geëvalueerd. De inspectie sluit daar in haar toezicht zoveel mogelijk bij aan 
De inspectie voert haar toezicht vanuit zeven kantoren verspreid over Nederland uit. Het 
hoogste orgaan van de inspectie is de Inspectieraad die in kantoor Utrecht zit en onder leiding 
staat van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs, mevrouw mr. Drs. C. Kervezee. De 
Inspectieraad bestaat, naast de Inspecteur-generaal, uit drie hoofdinspecteurs en de directeur 
bedrijfsvoering. Er werken ongeveer 550 mensen bij de inspectie waarvan circa 250 
inspecteurs. 
 
In de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) is dus de verhouding geregeld tussen de interne 
en de externe kwaliteitsbewaking van het onderwijs. Daarbij wordt het proportioneel toezicht 
geïntroduceerd. Met proportioneel toezicht wordt bedoeld dat de inspectie niet meer 
onderzoek verricht op scholen dan nodig is: als een school zelf betrouwbare gegevens ter 
beschikking heeft, benut de inspectie die gegevens en voert ze niet zelf nogmaals dat 
onderzoek uit. Deze gedachte gaat uit van de veronderstelling dat scholen en besturen in staat 
zijn om zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs dat ze aanbieden 
waar te maken. Het moet blijken of scholen en besturen voldoende ondersteund worden in het 
ontwikkelen en vergroten van het vermogen om hun eigen kwaliteit te meten en te evalueren. 
De vergroting van de autonomie van scholen en de in toenemende mate behoefte om inzicht te 
krijgen in de kwaliteit van een school kan een gedegen verantwoording vragen omtrent de 
gemaakte keuzes. Zelfevaluatie en visitatie kunnen bruikbare combinaties zijn om aan die 
verantwoordingsfunctie vorm te geven. Bij zelfevaluatie kan de school intern een gedegen 
evaluatie uitvoeren en de resultaten aan een collega-school voorleggen; op deze manier 
kunnen zowel de eigen gegevens worden getoetst aan het  oordeel van anderen. Visitatie kan 
een school helpen na te gaan of door de zelfevaluatie een goed beeld ontstaan is van eigen 
kwaliteit. Op deze manier kan informatie worden gebruikt om desgewenst verantwoording af 
te leggen aan de omgeving van de school. 
Er zijn twee inhoudelijke ontwikkelingen die pleiten voor een sterkere rol van zelfevaluatie en 
visitatie. 
De eerste ontwikkeling betreft het vergroten van de autonomie van de scholen. In 'ruil' voor 
autonomievergroting vraagt de omgeving van de school (overheid, ouders, leerlingen) om 
verantwoording. Verantwoording en externe legitimering zijn belangrijke onderdelen van 

82. http://www.nieuwsbank.nl/inp/2004/03/20/Q066.htm  (blz.5)(Documentnr ocw0300532) 
83 http://www.onderwijsinspectie.nl/ 

 60 

                                                 

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2004/03/20/Q066.htm
http://www.onderwijsinspectie.nl/


kwaliteitszorg. De tweede ontwikkeling heeft betrekking op het toenemende inzicht dat 
kwaliteitszorg een belangrijke basis voor schoolontwikkeling vormt. 
De school moet dus in eerste instantie zichzelf beoordelen en daar consequenties uit trekken. 
Daarnaast heeft de inspectie tot taak de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. Dat houdt 
in dat ze in principe elk jaar iedere school onderzoekt en tenminste elke vier jaar een 
uitgebreid onderzoek doet. Bij de uitvoering van het schoolonderzoek maakt de inspectie zo 
veel mogelijk gebruik van de uitkomsten van de eigen beoordeling door de school. Het 
onderzoek wordt afgesloten met een rapport. 
De inspectie, Cfi (Centrale Financiën instellingen) en de Auditdienst (toezichtfunctie) van het 
ministerie van OCW bundelen binnen geïntegreerd toezicht hun kennis. Geïntegreerd toezicht 
heeft als einddoel: één integraal toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de besteding 
van middelen. Een concrete verandering met voorheen is dat bij een school gegevens slechts 
éénmalig worden opgevraagd; de cijfers hoeven dus niet meer op verschillende plekken te 
worden aangeleverd.  Voorts worden scholen op basis van zogenaamde risicoprofielen 
bezocht. Deze risicoprofielen geven een inschatting van kwalitatieve en financiële risico's die 
een school loopt. Bij lage risico's zal er minder toezicht hoeven te zijn, voor risicovolle 
scholen is juist meer aandacht. Deze aanpak is in de tweede helft van 2006 getest; de 
resultaten en bevindingen van ‘Geïntegreerd toezicht' leiden in de loop van 2007 tot 
aanpassing van het inspectietoezicht in het primair onderwijs. 
 
Met de invoering van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) is het onderwijstoezicht dus 
vernieuwd en aangepast aan de huidige bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs84. Het 
toezicht sluit tevens aan bij de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en bij de gedachte uit 
‘Koers Primair Onderwijs’, waarin de minister van OCW haar besturingsfilosofie heeft 
verwoord. Kern van die filosofie is vrijheid geven en kaders stellen. Uitgangspunt is dat 
bevoegde gezagsorganen (besturen) van scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit 
van het gegeven onderwijs. Deze verantwoordelijkheid omvat het formuleren van doelen in 
termen van de onderwijskwaliteit, de realisatie van die kwaliteit, de kwaliteitsbewaking en de 
publieke verantwoording over de kwaliteit. In vergelijking met het recente verleden worden 
scholen in deze nieuwe besturingsfilosofie in toenemende mate aangesproken op de behaalde 
onderwijsresultaten in plaats van op de verrichte inspanningen. Het inspectietoezicht bouwt 
voort op deze zelfregulerende mechanismen en wil scholen stimuleren de uitgangspunten van 
de besturingsfilosofie van de overheid op te pakken en vorm te geven. Daarom zal het 
toezicht waar mogelijk aansluiten bij de werkzaamheden die de school zelf ten behoeve van 
de kwaliteitszorg heeft verricht. Daarbij krijgt de school ruimte om ook de eigen doelen en 
ambities te presenteren en inzichtelijk te maken hoe hieraan wordt voldaan. De agenda voor 
het Periodiek Kwaliteitsonderzoek bijvoorbeeld, wordt samen met de school opgesteld. Voor 
het uitvoeren van het toezicht beschrijft de inspectie haar werkwijze in een 
toezichtkader. Een toezichtkader is bedoeld om de eenheid van handelen door inspecteurs te 
bevorderen. Het maakt tevens het handelen van de inspectie transparant voor scholen; de 
inspectie is hiermee aanspreekbaar op het wat en hoe van haar werk. 
Als de inspectie tijdens een onderzoek onderwijspraktijken in een school tegenkomt die niet 
in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen, dan expliciteert zij dit in haar 
rapportage. Daarbij beoordeelt de inspectie ook of de school voldoet aan de wettelijke 
bepalingen inzake bijvoorbeeld de onderwijstijd, het schoolplan en de schoolgids. 
 

84 http://www.onderwijsinspectie.nl/Documents/pdf/Toezichtkader_po_05_tekst 
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3.3.7 De kwaliteit van het onderwijs 
De inspectie expliciteert in het waarderingskader hoe zij beoordeelt of een school in 
redelijkheid presteert en wat daarbij de basiskwaliteit is waarop alle leerlingen recht hebben. 
Een goede school kan worden getypeerd als een school die onderwijs verzorgt dat ertoe leidt 
dat alle leerlingen binnen hun mogelijkheden optimale resultaten behalen. Een goede school 
bewaakt, borgt en verbetert de kwaliteit van haar onderwijs. 
Om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen, onderzoekt de inspectie een basisset van 
indicatoren die samen garanderen dat de kwaliteit van voldoende niveau is. De indicatoren 
komen uit alle aspecten van kwaliteit die in de WOT zijn opgenomen. In het algemeen geldt 
bij de beoordeling van scholen dat de inspectie eerst oordeelt 
los van de omstandigheden. Alle leerlingen hebben immers recht op goed onderwijs. De 
inspectie houdt bij de beoordeling overigens altijd rekening met de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie. Het gaat immers steeds om de vraag of de school onderwijs biedt dat 
voldoende is afgestemd op de kenmerken van de leerlingen. 
Vervolgens plaatst en beschouwt de inspectie deze oordelen in het licht van de 
omstandigheden waarin de school zich bevindt en ook in het licht van ontwikkelingen die de 
school heeft doorgemaakt. Het stimulerende karakter van het toezicht zal mede in de aandacht 
voor dergelijke omstandigheden en ontwikkelingen tot uiting komen. 
 
3.3.8 De kwaliteitsaspecten en indicatoren 
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van kwaliteitsaspecten en 
indicatoren. De selectie van indicatoren voor een bepaalde school zal meer dan voorheen, 
maatwerk zijn. Allereerst onderzoekt de inspectie alle scholen met een basisset van 
indicatoren, waarmee de inspectie conform de WOT kan 
beoordelen of de school onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. Dit onderzoek kan variëren 
van het verifiëren van eerder toegekende oordelen aan de hand van nieuwe gegevens en het 
herbevestigen of overnemen van deze oordelen tot en met het verzamelen van nieuwe 
gegevens en het uitspreken van een nieuw oordeel. De 
basisset van indicatoren, heet het waarderingskader PKO. Ook beoordeelt de inspectie bij 
iedere school, voorafgaand aan een PKO, de kwaliteitszorg van de school De basisset 
indicatoren van het waarderingskader PKO kan, op maat, worden verbreed of verdiept. Dit 
kan op grond van de ambities en wensen van de school of op grond van hetgeen de inspectie 
noodzakelijk acht op grond van de kwaliteit van de school. Naarmate de kwaliteit van een 
school beter is, zal er meer ruimte zijn voor de wensen van de school.85 

85 zie ook: http://www.minocw.nl/documenten/27439aa.pdf  
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4 Interpretatie 
 
 
Het ging dus om deze vraag: 
Wat zijn de gevolgen voor het vak Muziek nu het een gedeelde plaats met andere kunstvakken 
toegewezen heeft gekregen? 
Is het domein ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ een vooruitgang ten opzichte van het vroegere 
muziekonderwijs (Vak h – zingen—muziekonderwijs -  kunstzinnige oriëntatie)? 
Wat zijn de consequenties van dit nieuwe beleid voor het muziekklimaat in Nederland? 
 
De correspondentie tussen de oude en de nieuwe situatie betreffend de gesteldheid van het 
muziekonderwijs in het primair onderwijs bekijk ik vanuit cognitivistische waarneming. Bij 
de vergelijking hanteer ik de items muziek, onderwijs en muziekonderwijs omdat zij enerzijds 
zelfstandig een rol spelen en anderzijds onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; ik doe dit 
aan de hand van reeds verricht onderzoek of de mening van autoriteiten die hebben laten 
blijken dat zij hun sporen in het verleden op het gebied van muziek, onderwijs of 
muziekonderwijs verdiend hebben en beschrijf dit vanuit mijn invalshoek   
In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk laat ik zien in welke verhouding deze drie – muziek, 
onderwijs en muziekonderwijs – zich tot nu toe verhielden en vervolgens gebruik ik deze 
maatstaven om de kwesties uit de vraagstelling aan de orde te stellen. Hierbij hanteer ik de 
volgorde en hoofdpunten uit hoodfstuk III.  
 
4.1 Muziek – Onderwijs – Muziekonderwijs 
 
4.1.1 Muziek 
‘Music is Truth’ zegt Leonard Berstein (1918-1990) in het interview in 199086 dat een plek 
heeft gekregen in aan hem gewijde documentaire. ‘I love two things: Music and people and I 
don’t know wich I like beter, but I make music because I love people and I love to work with 
them and I love to play for them and communicate with them on this deepest level which is 
the musical level’.  
Muziek is een vorm van levensontplooiing ín en door middel van de mens en heeft voor het 
diepste innerlijk van de mens een speciale betekenis.87 Muziekonderwijs levert een bijdrage 
aan de mogelijkheid tot levensontplooiing en beroering van het diepste innerlijk van de mens. 
Het doel van muziekonderwijs is het ontwikkelen van muzikale potenties om optimale 
ontplooiingskansen te creëren die voor het beroeren van dat diepste innerlijk van de mens van 
belang zijn. (Nadruk op individuele aspecten)88 
Het ontwikkelen van potenties wordt leren genoemd, waarmee een veelheid van processen 
aangeduid wordt. Ieder leerproces brengt min of meer duurzame veranderingen teweeg en 
behoeft een specifieke aanpak. Zo vraagt inzichtbevorderend leren om verschaffing van 
methodes; het leerproces voor de verwerving van feitenkennis maakt gebruik van 
samenhangen, verbanden, hetgeen ook van belang kan zijn bij memoriseren dat reproduceren 
tot doel heeft. Dezelfde leerstof kan aanleiding zijn tot verschillende leerprocessen: van het 
vormen van automatismen tot dynamisch leren dat direct de persoonlijke gerichtheid raakt. De 
verschillende leerprocessen  beogen verschillende ontwikkelingen. De ontwikkeling van 

86 Opgenomen in de Amerikaanse documentaire van Horan H. Hohfield over dirigent pianist Leonard Bernstein. 
Productie: Unitel ism de Amberson Group. 
87 Keyzer,J. Muziek als vorm van levensontplooiing, Rotterdam, Brusse 1951. (Met een voorwoord van Prof.dr. 
Eduard Reeser) 
88 Zie ook: Elliott,D.J., Music matters, Oxford: Universitypress 1995. 
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muzikale potenties brengt een breed spectrum aan ontplooiingsmogelijkheden met zich op het 
gebied van psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling omdat deze muzikale potenties de 
ontwikkeling van de persoonlijkheid bevorderen. 
 
4.1.2 Onderwijs 
De ontwikkeling die jonge kinderen doormaken betreft waarnemen, voorstellen, geheugen, 
aandacht, maar ook het (be)denken en het oplossen van problemen. De voorheen gebezigde 
term ‘verstandelijke ontwikkeling’ heeft in dit verband plaatsgemaakt voor het begrip 
‘cognitieve ontwikkeling’.89 Als gesproken wordt over cognitieve ontwikkeling ligt daarin 
besloten dat een kind de beschikking heeft over ‘cognitieve gereedschappen’. Een voorbeeld 
hiervan is het vermogen van een kind om ‘in zichzelf’ te praten, waardoor spreken tot een 
vorm van denken wordt. Hierbij ontstaat een proces van ‘verinnerlijking’ zoals dat ook in de 
ontwikkeling van het geheugen terug te vinden is. Cognitieve ontwikkeling van een kind komt 
neer op het zich eigen maken van hulpmiddelen die gebaseerd zijn op de geestelijke 
verworvenheden van de cultuur waarin het opgroeit. Met name in de omgang en de dialoog 
met volwassenen ontwikkelt een kind belangrijke begrippen en verwerft het werkwijzen 
waardoor het zich in cognitieve zin ontwikkelt. 
 
Niet alleen het gezin, maar ook school levert dus een bijdrage aan de cognitieve ontwikkeling 
van een kind. Voor sommige kinderen is deze bijdrage van extra groot belang als zij in het 
gezin niet die kansen geboden krijgen die anderen onder gunstiger omstandigheden wel 
genieten. Op school komen kinderen in aanraking met ‘wetenschappelijke’ begrippen, zoals 
getalbegrip, lezen en begrijpen van schriftelijke taal, beschouwen en analyseren van 
taalvormen. Hierbij past ook muziek beluisteren en zingen en het zich een voorstelling van de 
klank kunnen maken op grond van het notenbeeld. Onderwijs dat de nadruk legt op het 
verwerven van deze cognitieve instrumenten en werkwijzen is ontwikkelend onderwijs. 
 
Onderwijs motiveert kinderen als het aansluit bij de leef- en ervaringswereld van kinderen. 
Deze aanbeveling doelt niet op het ongenuanceerde betekenis ‘ervaringsleren’ waarbij over 
het hoofd gezien wordt dat de dingen die kinderen op school onderwezen worden als zodanig 
juist niet binnen hun ervaringwereld liggen. (Juist nieuwe dingen leren dus) Wil men  
leerlingen met denkschema’s en de daarvoor benodigde abstracte begrippen vertrouwd 
maken, dan zou de poging om voortdurend in contact te blijven met de ‘levende 
werkelijkheid’ tot een veel te moeilijk en inefficiënt leerproces leiden. Abstractie is vereist 
omdat elementaire begrippen moeten functioneren als grondslag voor volgende – meer 
gecompliceerde – begrippen en bewerkingen.    
 
4.1.3 Muziekonderwijs  
Muziekonderwijs biedt kinderen in het primair onderwijs een buitengewoon goede 
mogelijkheid om zich zowel innerlijk als cognitief te ontwikkelen omdat alle predisposities 
hiervoor op dat moment aanwezig zijn, zoals uit het voorgaande duidelijk geworden mag zijn. 
Geen wonder dat er in de negentiende eeuw voor beijverd is om het vak voor het onderwijs 
verplicht te stellen. Omdat de vaardigheden van de kinderstem in de leeftijd van het primair 
onderwijs voldoende toereikend zijn om ook genoteerde muziek - binnen het stembereik dat 
op deze leeftijd voldoend ontwikkeld geacht mag worden – probleemloos90 tot klinken te 
brengen heeft men zich tot circa halverwege de twintigste eeuw vooral gericht op de kwaliteit 
van zangonderwijs met als doel zowel de innerlijke als cognitieve ontwikkeling van het kind. 

89 Van Parreren,C.F., Ontwikkelend Onderwijs, Amersfoort: Acco 1988. 
90 Probleemloos in vergelijking met het bespelen van een instrument dat fysieke barrières opwerpt; het bespelen 
van een instrument is een van de meest complexe activiteiten die een mens kan ondernemen. 
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Zoals het spreken gedachten verwoordt, geeft zingen uiting aan de ziel; exact de reden 
waarom veel mensen moeite hebben met zingen.  
 
Dat zangonderwijs op school kinderen nog extra ontwikkelingsmogelijkheden biedt op ander 
terrein,  zoals het ontwikkelen van, gehoor, geheugen, concentratie en – last but not least -  
sociaal gedrag, dat namelijk een voorwaarde is voor deze activiteit, is een zeker niet te 
verwaarlozen aspect, al mag met dat doel nooit zangonderwijs gegeven worden, hoe 
aanlokkelijk dit ook lijkt. Zang- of muziekonderwijs dient uitsluitend gegeven te worden met 
het doel het kind de mogelijkheid te verschaffen zijn/haar diepste innerlijk te ontplooien via 
muziek en zo de mogelijkheid te creëren ‘ to communicate on this deepest level’. (Vergelijk 
muziekopvatting in andere culturen) 
 
Toch wordt telkens geprobeerd het doel van muziekonderwijs te verplaatsen naar andere 
belangen en worden prettige bijkomstigheden van muziekonderwijs van goede kwaliteit op 
wetenschappelijk niveau onderzocht om het belang van ervan aan te tonen en vanuit die 
optiek muziekonderwijs te legitimeren. Recente onderzoeken leveren het bewijs dat door 
musiceren of middels muziekonderwijs in de hersenen extra activiteit ontstaat die de mens op 
ander gebied ten goede komt, vooral op het gebied van intelligentie 91( waarbij tijdens het 
onderzoek vormen van geluid voor muziek doorgaan ) en emotie92(waarbij muziek overigens 
slechts als een al dan niet prettige ervaring gezien wordt). Hoe belangrijk deze onderzoeken 
ook mogen zijn, zij mogen niet geïnterpreteerd worden met het doel daarmee muziek of 
muziekonderwijs te legitimeren of valideren.  
 
Professor Hans Günther Bastian heeft voor een lange termijn onderzoek op Berlijnse 
basisscholen in de periode tussen 1992 – 1998 onderzoek gedaan naar de vooruitgang in de 
ontwikkeling van kinderen waarbij het beschrijven van waargenomen veranderingen in het 
gedrag bij het jeugdige individu en het verklaren van die ontwikkelingen doel was. Uit 
steekproeven was gebleken dat muziekonderwijs daarbij een goede invalshoek was en daarom 
is er voor gekozen om tijdens de basisschoolperiode van zes jaar de ontwikkeling van 
kinderen te volgen en een vergelijking te maken tussen kinderen die wel en geen verdere 
muziekopvoeding kregen: ‘Zum Einfluss von erweiterer Musikerziehung auf die allgemeine 
und und individuelle Entwicklung von Kinder’. Het resultaat, ‘Musikerziehung und ihre 
Wirkung’ heeft aanvankelijk geen stof doen opwaaien, maar is vermoedelijk door aandacht in 
de media voor muziek en hersenonderzoek extreem in de belangstelling gekomen. De 
conclusies uit het onderzoek betroffen ondermeer sociale competenties en –bekwaamheden, 
concentratie, emotionaliteit, zelfconcept en ook intelligentie;  muziek bevordert - naast 
vreugde om de muziek zelf en eigen muzikale ontwikkeling -  ook belangrijke 
persoonlijkheidskenmerken, zoals uiting, sociale vaardigheden, emotionele stabiliteit en 
intelligentie en dit alles in verhouding tot musiceren. Het is jammer dat zo’n onderzoek 
gebruikt wordt voor de onjuiste conclusie dat een mens slim wordt van muziek. Bastian 
schrijft daar zelf over: 
‘Angesichts fachinterner Discussionen zur Frage nach Transferwirkungen von 
Musik(erziehung)seien einleitend einige Intentionen der vorliegenden Studie erläutert. Es soll 
deutlich werden, dass der Nachweis von Transfers keine neue Legitimation von 
Musikunterricht im Fächerkanon der allgemein bildenden Schulen auflösen wird, diese 
geführt mit dem Nachweis und Argument “aussermusikalischer” Erziehungsziele und –

91 Fujioka,T. e.a.,One year of musical training affects development of auditory cortical-evoked fielss in young 
children. In: Brain (2006) 129. (2593-2608) 
92 Gosselin,N. e.a., Emotional responses to unpleasant music correlates with damage to the parahippocampal 
cortex. In:Brain (2006) 129. (2585-2592) 
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effecte. Zu keinem Zeitpunkt gab es die Absicht, eine neue Magna Charta der Musikerziehung 
zu schreiben. Und schon gar nicht soll Musik für aussermusikalische Ziel “verzweckt” 
werden.’93   
 
Ook Zoltán Kodály (1882-1967) was zich ervan bewust wat muziekonderwijs nog meer 
inhield dan muziek alleen. Volgens Kodály bevordert zingen de concentratie, de 
opmerkzaamheid, verbetert het de psychische gesteldheid, zet het aan tot activiteit, geeft het 
moed, neemt het geremdheid weg, voedt het de maatschappij op en zo meer. 
Muziekopvoeding bevordert natuurlijk ook de in de mens aanwezige muzikaliteit waarmee de 
grondslag voor een muziekopvoeding gelegd wordt die de kwaliteit van het bestaan verhoogt. 
Kodály maakte zich sterk voor beter zangonderwijs op school en concludeerde vanuit zijn 
vakgebied als componist dat hiervoor composities uit het eigen muzikaal idioom het meest 
geschikt waren. Voor hem was duidelijk dat volksmuziek en muziek met een opvoedkundig 
karakter als basis voor muziek in school dienden. ‘Singing and music must be taught in the 
school in such a way as to instil a lifelong thirst for nobler music… Often a single experience 
will open the young soul to music for a whole lifetime. This expierence cannot be left to 
chance: it is the task of the school to provide it.’94  
Terwijl Kodály zich verdiepte in muziekonderwijs werd hem steeds duidelijker hoe slecht het 
daarmee gesteld was en hij concludeerde dat veel - overigens zeer ontwikkelde -  volwassenen 
ontstellend onderontwikkeld waren op muzikaal gebied doordat zij op school geen 
muziekonderwijs naar behoren hadden genoten. Hij ontdekte dat hetgeen dan nog wel op 
school aan muziek/zingen gedaan werd geen artistieke waarde had en dat de manier waarop 
dat muziekonderwijs plaatsvond van dusdanig slechte kwaliteit was dat het er beter niet kon 
zijn. ‘We have got to rid of the paedagogic superstition that some sort of diluted substitute for 
art is good enough as the material for teaching. No one is more instinctively susceptible to 
pure art than the child, for as young people recognize in their hearts, in every great artist there 
is a survival of the child. Indeed, the superstition should be completely reversed: only the best 
art is good enough for children, anything alse will do them harm’. 95 
 
Ook Nico Smit, die jarenlang als hoofd van de afdeling Schoolmuziek aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag werkzaam was en uit dien hoofde zich beijverde voor 
muziekonderwijs van goede kwaliteit, kwam op dit punt gedesillusioneerd tot de slotsom dat 
slecht muziekonderwijs erger is dan geen muziekonderwijs. Voor muziekonderwijs geld 
eveneens wat Van Parreren in ‘Leren op school’96 aangeeft: Naarmate men meer ernst maakt 
met het voortdurend plaatsen van de leerlingen in situaties  met tal van open mogelijkheden, 
zal er minder van een systematisch en ordelijk verwerven van de leerstof terechtkomen. Het 
verward raken en het mislukken, het niet-vinden en niet-leren van het bedoelde neemt dan 
hand over hand toe, wat zeker niet bevorderlijk is voor het verkrijgen van goede 
leerresultaten.   
Nico Smit is al jarenlang de mening toegedaan dat muziekonderwijs altijd door 
vakleerkrachten gegeven dient te worden omdat de klassedocent hiertoe niet in staat of 
toegerust is; hij ventileerde die mening al in 1980 in het aprilnummer van Mens&Melodie97 
tot en met zijn lectoraties /Lezing ‘zoals de ouden zongen’98 en in zijn afscheidsinterview in 

93 Bastian,H.G., Musik(erziehung) und ihre Wirkung: eine Langzeitstudie an Berliner Grundschulen, Mainz: 
Schott 2000 (blz.25) 
94 Young,P., Zoltán Kodály: a Hungarian Musician, London: Ernest Benn Limited 1964. (blz.83) 
95 Eósze,L.,  Zotlán Kodály: his life and work, London: Collet’s 1962.(blz. 70/71) 
96 Van Parreren,C.F., Leren op School, Groningen: Wolters 1965. 
97 Smit,N., Ze rolt, ze tolt, ze bommelt.Over vicieuze cirkels, beleid en amateurisme in het muziekonderwijs op 
de basisschool. In: Mens&Melodie jaargang XXXV, april 1980. 
98 http://lectoraat.koncon.nl/lectorouden.php?res=     
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de Pyramide van januari 2007 toe. Het artikel van Nico Smit in Mens&Melodie is een vervolg 
op dat in het januarinummer van dat jaar waarin hij reageert op de niet aflatende kritiek van 
Konrad Boehmer over de deplorabele toestand van het muziekonderwijs in Nederland.99  
Boehmers kritiek uit die periode richt zich op inhoud en structuur, docentenopleiding, 
vakdocent-opleiding en het feit dat in Nederland geen visie op het muziekonderwijs 
ontwikkeld heeft. Nico Smit constateert gebrek aan wetenschappelijk onderzoek op dit terrein, 
geen vakblad van niveau en een politiek die van boven af regelt terwijl in concreto niets 
gebeurt. In het aprilnummer schetst Nico Smit een beeld van de deplorabele toestand waarin 
het muziekonderwijs in  basisschool zich bevindt en wijst als ‘oorzaak’ twee schuldigen aan: 
de overheid en de  muziekpedagogische wereld zelf. De incompetentie van de 
klasseonderwijzer – die in die tijd de muziekles diende te verzorgen maar na de 
Mammoetwijzigingen in de opleiding niet meer voldoende toegerust kon worden -  voor het 
geven van muziekles is te wijten aan de geringe kwaliteit van de onderwijzersopleiding. 
Onafhankelijk van de vraag wat de precieze inhoud van het muziekonderwijs op de 
basisschool zou moeten zijn gaf Nico Smit aan wat iemand die een zang/muziekles wil 
verzorgen minimaal moet kunnen:  
*Dusdanig kunnen notenlezen dat zelfstandig repertoirekeuzes gemaakt kunnen worden 
*Minstens één instrument kunnen bespelen om de klas te begeleiden en voor zichzelf muzikaal 
materiaal te schiften 
*Pedagogisch, didactisch en methodisch geschoold zijn 
*Thuis zijn in muziekgeschiedenis 
*Op de hoogte zijn van ontwikkelingen in muziek- en onderwijswereld en noemt het lijstje nog 
maar een flauwe afspiegeling van de werkelijke eisen.  
 
Nico Smit sprak over veertig jaar falend beleid waarin structureel niets veranderd is. Anno nu, 
bijna dertig jaar later,  zegt hij bij zijn afscheid exact wat hij toen ook zei: slecht 
muziekonderwijs is erger dan geen muziekonderwijs.  En ook: Muziek heeft een eigen 
authentieke intrinsieke waarde, daarom is het ook op de schoolroosters terecht gekomen.; 
muziekonderwijs behoeft geen extrinsieke validering. (Hierbij kan aangetekend worden dat de 
vraag, om welke intrinsieke waarden het precies gaat, het probleem altijd al is.)     
 
4.2 Wat zijn de gevolgen voor muziekonderwijs nu het in een gedeelde plaats met 

andere vakken toegewezen heeft gekregen?  
 
4.2.1 Kerndoelen.  
De kerndoelen voor Muziek zijn geformuleerd nadat op grond van de uit de PPON-
rapporten100 van 1992 en 1997 - waaruit gebleken was dat de prestaties van de laatste peiling 
in neergaande lijn waren ten opzichte van de vorige peiling -  door het ministerie van OC&W 
de conclusie getrokken was dat de prestaties van leerlingen bij muziekonderwijs dusdanig 
ernstig beneden peil raakten dat de bestaande vorm van muziekonderwijs niet meer 
gehandhaafd moest worden.    
Deze kerndoelen voor Muziek (zie Herziene Kerndoelen) zijn ondergebracht in het nieuwe 
vakkengebied ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ waarbij het woord ‘muziek’ in totaal twee keer 
voorkomt: de eerste keer in het  ‘karakteristiek’ (ze luisteren naar muziek) en de tweede keer 
in ‘kerndoel 54’ (De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om 
er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en er mee te communiceren). 

99 Smit,N., De Nederlandse schoolmuziek, veranderd of verbeterd? In: Mens&Melodie jaargang XXXV, januari 
1980. 
100 Periodiek Peiling Onderwijs Niveau (PPON). Verdere informatie zie onder hoofdstuk II. 
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Het gevolg van het feit dat Muziek onder ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ ondergebracht is brengt 
met zich dat het vak muziek de zelfstandige status die het genoot kwijtgeraakt is. Uit het 
‘Karakteristiek’ blijkt dat muziek een plaats in het basisonderwijs toegewezen gekregen heeft 
die gedeeld moet worden met wat voorheen de vakken tekenen en handvaardigheid genoemd 
werden. Dit kan tot gevolg hebben dat het doel van muziekonderwijs, namelijk het 
ontwikkelen van muzikale potenties die van belang geacht worden om optimale 
ontplooiingskansen te creëren, van belang voor het beroeren van het diepste innerlijk van de 
mens, in het gedrang komt.  
 
Het gevolg van deze ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ is dat voor de invulling van het onderwijs (in 
muziek) geen leerplan is opgesteld en dat er evenmin nog van enig niveau gesproken kan 
worden. Afhankelijk van de schoolleiding, -populatie, -lokatie en beschikbare middelen zal op 
nader in te vullen wijze aandacht aan muziek geschonken worden. De minister spreekt over 
een ‘breed onderwijsaanbod’.; het accent ligt op ‘kennismaking’, vandaar ‘oriëntatie’. Het 
staat een school vrij te kiezen met welke kunstvormen het de leerlingen in aanraking wil 
brengen. Over een vakdocent of en methode voor muziek wordt niets vermeld, hoewel het 
volgens het ‘Karakteristiek’ wel in de bedoeling ligt dat leerlingen ‘liedjes leren en leren 
ritme instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen’. Over het doel, de inhoud of 
het niveau van deze ‘liedjes’ wordt niets vermeld; evenmin van wie verwacht wordt de klus te 
klaren om ze aan te leren. Aan de ‘flauwe afspiegeling van voorwaarden’ waaraan volgens 
Nico Smit minimaal voldaan moet worden om een groep kinderen enigszins naar behoren te 
kunnen laten zingen kan door de klassedocent doorgaans namelijk niet meer voldaan worden. 
 
Het gevolg van de intrede van kerndoelen in het onderwijs is dat van muziekónderwijs in het 
nieuwe basisonderwijs nauwelijks of geen sprake meer kan zijn. Ook van grenzen tussen 
‘leergebieden’ is geen sprake meer. Als de school daartoe middelen beschikbaar stelt kan een 
methode aangeschaft worden of een muziekdocent aangesteld. Verwacht wordt dat kinderen 
‘zichzelf leren uiten middels aan het kunstzinnig domein ontleende middelen’, maar vermeld 
wordt niet hoe zij zich deze vaardigheid eigen maken of aan welke criteria deze uiting moet 
voldoen.  ‘Maar voorop staat natuurlijk de authentieke bijdrage van kunstzinnige oriëntatie 
aan de ontwikkeling van kinderen’.   
 
4.2.2 Lumpsum 
Met betrekking tot de lumpsumregeling zijn de gevolgen voor Muziek niet duidelijk te 
overzien. Nu scholen een eigen verantwoordelijk krijgen om hun eigen keuzes te maken is 
totaal niet duidelijk hoeveel en welke scholen voor muziek zullen opteren. Muziek is voor een 
school een lastig en kostbaar vak omdat er maar weinig leerkrachten zijn die het naar behoren 
kunnen geven. Lastig omdat één van de eerste problemen die zich openbaren als dit vak 
ondermaats gegeven wordt ordeproblemen zijn. Kostbaar omdat een aparte vakdocent duur is 
evenals een goede methode en instrumentarium. Een schoolhoofd dat zelf geen interesse heeft 
of niet goed raad weet met het vak muziek zal wellicht de gegeven ruimte om andere keuzes 
maken met betrekking tot Kunstzinnige Oriëntatie benutten dan iemand die bijvoorbeeld zelf 
muziek maakt.  
 
Andere onderwijskeuzes maken dan wenselijk geacht met het oog op het totaal aanbod van 
vakken kan het gevolg zijn van de lumpsum regeling. Een directeur van een school met 
oudere docenten zal andere keuzes maken vergeleken met een collega die veel jonge docenten 
werkzaam heeft. Directeuren die meer scholen in beheer hebben kunnen op de verschillende 
locaties voor het onderwijs accenten naar wens leggen, hetgeen er toe kan leiden dat 
leerlingen van een ‘zelfde school’ een verschillend vakkenpakket aangeboden krijgen. Over 
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het algemeen moesten scholen tot nu toe al woekeren met het budget en volgens de laatste 
berichten is het er in eerste instantie nog niet beter op geworden. Directeuren voelen zich 
bureaucraten, ongeacht de schoolgrootte. Voor veel scholen was de impact van de invoering 
van de lumpsum regeling niet te overzien en evenmin welke financiële risico’s scholen lopen 
omdat ook de nieuwe  gewichtenregeling een school geld kan gaan kosten. De Volkskrant van 
2-12-2006 beschrijft in een reportage hoe de schoolpraktijk er soms uit ziet (Robin Gerrits: 
Bureaucratie in het onderwijs) . http://www.lumpsumportaal.nl/ plaatst de positieve verhalen. 
 
Hoe het subsidiegeld van de Regeling Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs (de 
€10,90-regeling) besteed is, is nog niet bekend. Overigens heeft in het derde en laatste jaar 
(2006/2007) dat de regeling van kracht was nog maar 70% van de scholen hier van kunnen 
profiteren. Hoeveel geld er besteed is aan Muziek of muziekonderwijs is (nog) niet bekend. 
Jammer dat niet meteen ieder school hiervan heeft kunnen profiteren.  
 
4.2.3 Cultuuronderwijs 
In publicaties over cultuuronderwijs komen weinig concrete plannen met betrekking tot 
Muziek aan de orde. De Taakgroep Cultuureducatie hanteerde het begrip cultuur zeer ruim; zo 
ruim dat Muziek niet expliciet genoemd is. Het scenario ‘komen en gaan’ zou voor Muziek in 
te vullen zijn met concertbezoek, maar dat zal –gezien de kosten - niet de dagelijkse praktijk 
zijn. De gevolgen voor Muziek bij cultuuronderwijs zijn die van de vrijblijvendheid die 
ontstaat door het consumptieve karakter dat de invulling van de lege plek krijgt. Als er iets 
slecht is voor kunst in het algemeen, maar voor Muziek in het bijzonder, is dat wel 
vrijblijvendheid. Door deze vrijblijvendheid ontstaat het risico van de reeds genoemde ‘salto 
mortale’ voor Muziek in het onderwijs; precies waar Adorno 101 voor waarschuwde in 
vergelijkbaar verband bij het ontbreken van een doel. 
 
Nu scholen aan kunsteducatieve instellingen en gemeenten hun wensen ten aanzien van het 
kunst- en cultuuraanbod duidelijk moeten maken blijkt dat veel scholen tot nu toe heel 
onervaren waren met het formuleren van beleid ten aanzien van kunst- en cultuureducatie (en 
ook muziekeducatie) omdat zij (nog) weinig zicht hebben op de eigen activiteiten. Het 
organiseren van culturele activiteiten kost tijd en geld hetgeen beperkingen met zich brengt. 
Er zijn scholen die organisatie, vervoer en lessen voor cultuur uitbesteden. 
Melissa Bremmer, docent aan het conservatorium van Amsterdam verricht onderzoek in het 
kader van het lectoraat ‘Kunst- en cultuureducatie’ van de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten. Zij is de auteur van de in 2006 gepubliceerde scan die een mogelijkheid biedt de 
stand van zaken betreffend het muziekonderwijs op basisscholen in kaart te brengen. Deze 
scan is ontwikkeld op basis van literatuurstudie, maar ook op de bestaande instrumenten die 
op hun beurt weer ontwikkeld zijn door het ministerie van OC&W, de SLO en de KPC-groep. 
De bestaande instrumenten richten hun onderzoek op kunst- en cultuur in het algemeen en 
geven derhalve geen informatie die voor Muziek tot een conclusie kan leiden. De scan richt 
zich op muziek en is getest op vijf scholen in Amsterdam. De belangrijkste onderwerpen die 
in de scan aan de orde worden gesteld zijn: de visie van de school op muziekonderwijs; de 
doelen, omvang en inhoud van het muziekonderwijs; de randvoorwaarden en coördinatie;de 
samenwerking met muziekeducatieve instellingen; de ambities van de school en de wensen 
ten aanzien van Amuze (Amsterdamse Muziekeducatie). (Amuze-partners bemiddelt bij 
activiteiten ten aanzien van muziekeducatie.). Mogelijk is de scan bruikbaar voor uitgebreider 
doel. 
 

101  Zie: Adorno,T.W., Filosofie van de nieuwe Muziek, Nijmegen: Sun 1969. 
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Muzikaal erfgoed kent een lang verleden en vergt een lange adem, adequate informatie en 
vooral concentratie om er kennis van te nemen. Niet het meest eenvoudige onderdeel van 
muziekonderwijs. Bij muziekonderwijs wordt verondersteld dat kinderen ook vertrouwd 
raken met dit erfgoed bijvoorbeeld doordat zij, middels hun liedrepertoire, zich uit dat erfgoed 
al iets eigen hebben kunnen maken. Cultureel erfgoed omvat natuurlijk ook muzikaal erfgoed, 
maar omdat het begrip zo ruim opgevat wordt en muziek niet in het programma voorkomt valt 
te betwijfelen of muziek in het onderwijs hier de plaats krijgt die het verdient. De manier 
waarop Kodály zich met muziekonderwijs en erfgoed bezig hield opende perspectieven voor 
nieuw muzikaal erfgoed. Zoals goede wijn geen krans behoeft hoeft (muzikaal)erfgoed geen 
populaire gedaanteverwisseling te ondergaan; erfgoed is onveranderlijk. Erfgoed ‘verankeren’ 
als stimulans voor erfgoededucatie komt als een gevaarlijke bezigheid over. 
 
4.3 Is het domein Kunstzinnige Oriëntatie een vooruitgang ten opzichte van het 

vroeger muziekonderwijs?   
 
4.3.1 Kerndoelen 
Of de invoering van kerndoelen een vooruitgang zal zijn voor het primair onderwijs zal nog 
moeten blijken. De veranderingen in het basisonderwijs zijn gigantisch en het 
(basis)onderwijs ligt momenteel enorm onder vuur vanwege gesignaleerde ernstige 
tekortkomingen op het gebied van vakinhoudelijke kennis. Nu ontstaan tekortkomingen 
meestal niet van de ene dag op de andere, dus de invoering van kerndoelen zal hier maar 
gedeeltelijk debet aan kunnen zijn, maar het is wel mogelijk dat processen in een 
stroomversnelling terechtkomen. Problematisch is wel dat bij iedere vervolgopleiding de 
tekorten in vooropleiding groter worden.  
 
De zin van onderwijshervormingen blijkt veelal pas jaren nadat zij ingevoerd zijn of gevolgd 
worden door nieuwe. De laatste decennia is er veel veranderd of ingevoerd dat na betrekkelijk 
korte tijd weer teruggeschroefd moest worden. Dat wekt geen vertrouwen in de overheid, 
maar maakt bezorgd. In de Volkskrant van 1 februari jongstleden zette verslaggeefster 
Yvonne Doorduyn een aantal belangrijke veranderingen op een rijtje:  
 
*Minister Deetman (CDA)(1982-1989) (O&W) 

Herziening Onderwijs Salarisstructuur (HOS); lager salaris nieuwe docenten. (1982) 
Voorbereiding Basisvorming; scholen met minder dan 240 leerlingen moeten fuseren 
(1982) 
Vervroegde uittreding onderwijzend personeel (1988) 

*Staatssecretaris Wallage (PvdA)(1989-2003) (O&W) 
Herziening bekostiging basis- en voortgezet onderwijs, grotere financiële vrijheid 
(1992) 
Invoering wet Basisvorming (1992) 

*Staatssecretaris Netelenbos (PvdA)(1994-1998) (OC&W) 
 Invoering Tweede Fase; onderwijsprofielen in bovenbouw havo en vwo (1997) 
 Studiehuis (niet wettelijk ingevoerd, wel resultante beleid) (1998) 
*(Minister Ritzen(PvdA) 
 Invoering vmbo (1999) 
*Minister Hermans (VVD)(1998-2002) (OC&W) 
 Verlichting studieprogramma Tweede Fase (na klachten) (1998/99) 
 Wet invoering zij-instroom (niet-bevoegden) (2000) 
 BA-MA structuur (2002) 
*Minister van der Hoeven (CDA)(2002-2007)(OC&W) 
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Invoering lumpsum (betreffend eigen schoolbeleid t.o.v. personeel, financiën en 
onderwijsvernieuwing zoals het ‘nieuwe leren’) (2005) 

 Flexibele schooltijden (2005) 
 Afschaffing Basisvorming (en Studiehuis) (2006) 
 
Het lijstje is niet volledig, maar geeft wel begrip voor de onrust die ontstaan is in 
onderwijskringen en moest eigenlijk al in 1968 beginnen, bij de invoering van de 
Mammoetwet (minister Cals)(KVP); en dan daarbij niet vergeten hoe het met de 
Middenschool ging (minister Van Kemenade (1973)(PvdA) en de vijfhonderdmiljoen voor 
onderwijs verbetering van minister Ritzen die niet aan docenten en onderwijsmateriaal 
besteed mocht worden, maar naar ambtenaren ging die sleutelden aan ‘studeerbaarheid’ en 
studiehandleidingen plus het nieuwe financieringssysteem uit de korte periode van 
staatssecretaris Rutte waardoor studenten leerrechten krijgen. Het toppunt is natuurlijk wel dat 
studenten zelf de straat opgaan om te demonstreren voor: degelijk klassikaal onderwijs!  De 
vele veranderingen in het onderwijs brengen niet slechts onrust, maar ze demotiveren en 
worden opgevat als de veranderzucht die iedere nieuwe bewindvoerder overkomt.  
 
Muziek was al ondermaats, maar nu taal en rekenen plus geschiedenis onvoldoende resultaten 
opleveren na het basisonderwijs ontstaat een totale panieksituatie met veel verwijten over en 
weer tussen gezagsdragers en onderwijsgevenden over de oorzaken, maar ook tussen 
onderwijsgevenden onderling, die elkaar hun ‘nieuwe’ of ‘oude’ leren verwijten. Ook de rol 
en de toerusting in de opleiding van docenten liggen onder vuur. Oplossingen  worden 
gezocht in mogelijkheden voor de het afschaffing van het toetsinstrument Cito en tot 
niveauverlagingen enerzijds of het opstellen van Canons voor de verschillende vakken 
anderzijds. In verkiezingsprogramma’s ventileerden politici de afgelopen periode hun ideeën 
over het onderwijs. Het nieuwe kabinet wenst rust in het onderwijs. Als dat betekent dat men 
slechts mag roeien met de riemen die er zijn voorspelt dat niet veel goeds.  
Of die rust er komt en of dat vooruitgang zal brengen en in hoeverre de kerndoelen daarin en 
al dan niet stimulerende werking zullen hebben is uiteraard nog niet bekend.  
 
4.3.2 Lumpsum 
Ook hoe de lumpsum regeling uit zal pakken voor Muziek, het onderwijs in het algemeen en 
het muziekonderwijs in het bijzonder, is nog niet te voorspellen. Ideeën hieromtrent zijn 
gebaseerd op hoe het tot nu toe met Muziek in het onderwijs vergaan is. De enige manier om 
hier verandering in te brengen is actie ondernemen en muziek weer naar het vermogen van 
kinderen in het curriculum in te brengen. Eén van de dingen die niet veel kost is scholen een 
liedrepertoire van goede kwaliteit en goed niveau aanbieden en dat in korte tijd in te studeren; 
gebruikmakend van het feit dat jonge kinderen over een fabelachtige geheugen beschikken is 
zoiets snel en met veel plezier zonder veel kosten te realiseren. Van daaruit kan zo veel meer: 
zie Kodály. Alleen: er moeten wel mensen zijn/komen die over dat ‘flauwe aftrekseltje’ van 
eisen beschikken.   
 
4.3.3 Cultuuronderwijs 
De ruimte die de onderwijshervorming met zich bedoelde te brengen wordt meteen weer 
ingeperkt: Canons. Er moeten canons komen om houvast te bieden in onderwijsinhoudelijk 
roerige tijden. Voor cultuur wordt gesproken over nationale en regionale canons waarvan de 
invoering al dan niet het risico van nationalistische tendensen in zich kunnen dragen of 
bepalende beperkingen met zich brengen omtrent wie of wat binnen of buiten de canon valt. 
Eigenlijk bepaalden methodemakers vroeger de Canon; scholen met eenzelfde methode – in 
vakbladen aanbevolen – wisten zich verzekerd van een goede basis voor het betreffende vak 
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en alles wat daarbuiten nog kon gebeuren was meegenomen. De Canon is ‘in’, dus ieder 
vakgebied wil een canon om respect  en aanzien te genieten. Of zo’n canon, waarin nu 
eenmaal in- en (vooral veel) –uitsluitingen gedaan worden, betere prestaties in het onderwijs 
zullen opleveren is de vraag. Als scholen met hun onderwijs ‘binnen het boekje’ van de 
canons blijven en als het cito dat toetst worden de resultaten allemaal vast prachtig; of het 
onderwijsniveau daarmee stijgt blijft de vraag. Bovendien is er geen tijd ingeruimd in de 
kerndoelen voor Canons, maar de onderwerpen kunnen stimulerend werken als zij binnen de 
kerndoelen vallen.  De hamvraag bij elke canon is: wat zou iedere Nederlander moeten weten 
van ‘mijn’ vak? Zo is er inmiddels een officiële Canon (voor de geschiedenis) van Nederland  
zijn wetenschappers (waaronder onze kersverse minister van Onderwijs, Ronald Plasterk) in 
commissie in de weer met het formuleren van een bèta-canon met vijf dimensies waarvan de 
wekelijkse afleveringen gedurende een jaar lang in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant 
verschijnen. Voor cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs zijn – voor Muziek -  al langer 
Cultuurcanonici in de weer102 . Een canon voor Muziek loopt, evenals bij andere canons het 
geval kan zijn, het risico het predikaat conservatief of elitair te krijgen zoals hetgeen zich 
anno nu niet in belangstelling mag verheugen ook definitief verdwijnt uit het ‘collectief’ 
geheugen. Een voordeel van discussies over canons is dat mensen zich vaak weer opnieuw of 
intensiever met het erfgoed bezighouden en als dat op een positieve manier gebeurt is er 
sprake van een zekere  vooruitgang  richting cultuuronderwijs.  
Niet zozeer een canon, maar gedegen inhoudelijk muziekonderwijs van niveau is 
kleurbepalend voor cultuuronderwijs. Cultuuronderwijs waarin Muziek niet of nauwelijks 
genoemd wordt heeft voor die tak van cultuur geen waarde en zal afsterven. Natuurlijk 
bestrijdt niemand de wortels van Muziek in cultuur, maar dat wil niet zeggen dat 
muziekonderwijs het best tot haar recht zou komen als het opgaat in cultuuronderwijs.   
 
4.4 Wat zijn de consequenties van dit nieuwe beleid voor het muziekklimaat in 

Nederland?  
 
4.4.1 Met betrekking tot de Kerndoelen 
Voor de leergebieden Nederlandse taal en rekenen/wiskunde zijn precieze kerndoelen 
omschreven, maar voor de vakken die onder kunstzinnige oriëntatie vallen geldt het doel, 
namelijk een doorgaande leerlijn  voor de aansluiting op het vervolgonderwijs, blijkbaar niet. 
Voor het waarborgen van een doorgaande leerlijn is inhoudelijke afstemming  met kerndoelen 
voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs van groot belang. De ruimte die scholen 
krijgen voor eigen keuzes mogen niet leiden tot aansluitingsproblemen elders. Minister van 
der Hoeven acht de consequenties voor muziekonderwijs onbelangrijk omdat zij voor dit vak 
meer ruimte voor eigen invulling beschikbaar stelt. Consequentie hiervan is dat een leerling 
die van een school komt waar muziek vrijwel geen plaats binnen het onderwijs kreeg en in het 
vervolgonderwijs terecht komt waar van een gedegen basis uitgegaan wordt behoorlijk in de 
problemen komt. Zo’n probleem is blijkbaar minder belangrijk dan een probleem bij taal of 
rekenen terwijl Muziek vaak een veel belangrijker rol speelt in het dagelijks bestaan van 
mensen. Het muziekklimaat in Nederland heeft geen voordeel van de invoering kerndoelen; 
omdat Muziek als vak geen plaats  heeft gekregen in het curriculum is de kans groot dat 
slechts consumerende activiteiten resten. Het risico bestaat dat hierdoor ongewenste 
verschuivingen binnen het huidige muziekklimaat plaatsvinden, waardoor muziekaanbod 
waarvoor meer inspanning of achtergrondkennis van de luisteraar gevraagd wordt niet meer 
bezocht of gesubsidieerd wordt. Hiermee vervlakt het muziekklimaat en zal het verarmen. Of 
dat ook zo ervaren wordt is en ander verhaal, want ‘wat niet weet dat niet deert’.  

102 Bevers,T.,Canon en kunstvakken. Vergelijkend onderzoek eindexamenopgaven Muziek en beeldende kunsten 
in vier Europese landen, Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland 2005. 
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Consequentie van de kerndoelen voor Muziek in het onderwijs is dat er wat aangerommeld 
wordt afhankelijk van financiële armslag, interesse en culturele geografische omgeving. Er 
kunnen enorme verschillen ontstaan tussen grote steden en kleinere plaatsen of het platteland, 
afhankelijk van het geografisch cultuuraanbod; een factor die met het oog op de kosten 
onvermijdelijk ook een rol gaat spelen. 
 
4.4.2 Met betrekking tot lumpsum 
Naast de lumpsumregeling stelt het rijk dit schooljaar € 1,5 per basisschoolleerling ter 
beschikking van cultuuronderwijs en gemeenten en provincies zijn verzocht aandacht te 
besteden aan activiteiten in het kader van school en cultuur. Voor een school die bij de 
lumpsumregeling weinig of geen budget over houdt voor cultuur of Muziek is zo’n bedrag 
natuurlijk niet toereikend voor welke cultuureducatieve activiteit dan ook. Er zullen grote 
verschillen ontstaan tussen scholen waar ouders en besturen accent leggen, of druk 
uitoefenen, op cultuureducatie. Ook zullen grote verschillen ontstaan binnencultuureducatie 
omdat interesses, kostenplaatjes en de grotere of geringere rijkdom aan de cultuur in de 
omgeving of de culturele voorzieningen een rol gaan spelen. 
Omdat er geen programma’s van eisen of adequaat opgeleid onderwijzend personeel 
voorhanden is zullen veel scholen – mogelijk nog jarenlang – zoekend zijn naar een juiste 
formule voor culturele oriëntatie. Ook een gemeente of provincie die cultuuronderwijs niet zo 
serieus neemt vormt een beperkende bepaling. De lumpsumregeling is vooralsnog geen 
algemeen stimulerende factor voor het muziekklimaat in Nederland.    
 
4.4.3 Met betrekking tot Cultuuronderwijs 
Het is denkbaar dat aandacht voor Muziek een nieuwe plaats verovert binnen 
cultuuronderwijs. Omdat absoluut niet helder gesteld is wat onder muziek en liedjes verstaan 
dient te worden is het evengoed denkbaar dat slechts een uitje naar één van de 
massaproducties van populaire muziek binnen het cultuuronderwijs opgevat wordt als 
voldoend aan de eis voor muziek. Een Cd-tje opzetten en een klas kinderen mee laten zingen 
geniet dezelfde status binnen de kerndoelen als een goed voorbereide en gedegen muziekles 
van een vakdocent. De enorme inspanningen die scholen zich moeten getroosten om met 
provincies, gemeenten en culturele instellingen tot overeenstemming te komen om passend 
cultuurbeleid te realiseren kunnen remmend werken op extra moeite die gedaan moet worden 
om Muziek op het program te krijgen, zeker als een stad wat minder bedeeld is in dat opzicht. 
In de Randstad van Nederland waar in de grote steden dichterbij school van concertaanbod 
gebruik gemaakt kan worden zou van cultuuronderwijs een stimulerende werking kunnen 
uitgaan. De vraag is hoe constant die stimulans zal zijn na de eerste impulsen, want 
concertbezoek is geen dagelijkse praktijk voor een school. Muziekscholen zullen hun 
activiteiten mogelijk gaan verleggen naar basisscholen – hoewel zo’n beweging verdacht veel 
lijkt op die uit de zeventiger jaren103 toen musici, in pedagogisch opzicht onbevoegd, voor de 
klas terecht kwamen en het daar niet redden….Naschoolse opvang is een hot item, maar 
wordt natuurlijk wel erg duur als daar ook muziekles gegeven gaat worden. Desalniettemin 
kan muziekonderwijs in aansluiting op het reguliere onderwijs wel een stimulerende werking 
hebben op het muziekklimaat in Nederland, maar op deze manier mag muziekonderwijs geen 
vervanging betekenen voor het muziekonderwijs dat in het curriculum thuishoort. 

103 Zie hoofdstuk II 
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5 Conclusies 
 
 
5.1 Algemeen 
 
Nu basisscholen met ingang van 1-8-2006 de ruimte gekregen hebben een eigen invulling te 
geven aan cultuureducatie ‘met aandacht voor kunst- en cultuuruitingen die passen bij de 
school en de leerlingen’ waarmee het muziekonderwijs als vak uit het curriculum verdwenen 
is beginnen de gevolgen voor muziekonderwijs, nu het een gedeelde plaats met andere 
kunstvakken toegewezen heeft gekregen, zichtbaar te worden. Vooralsnog ziet het er niet naar 
uit dat het domein ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ een vooruitgang ten opzichte van het vroegere 
muziekonderwijs (Vak h – zingen—muziekonderwijs -  kunstzinnige oriëntatie) 
bewerkstelligt. De consequenties van dit nieuwe beleid voor het muziekklimaat in Nederland 
zijn - door gebrek aan kennis – desinteresse en gebrek aan respect voor muzikale kunstwerken 
uit heden en verleden evenals een onkritisch publiek. 
 
5.1.1 Wat zijn de gevolgen voor dit vak nu het een gedeelde plaats met andere kunstvakken 

toegewezen heeft gekregen? 
Het gevolg van een gedeelde plaats voor muziekonderwijs met andere kunstvakken is dat het 
doel van muziekonderwijs in gedrang komt, namelijk om muzikale potenties te ontwikkelen 
die van belang zijn voor het innerlijk van de mens. 
Voor zover nog gekozen wordt om ‘iets met muziek te doen’ kan geen sprake meer zijn van 
enig niveau, omdat er geen meetinstrument meer is. Omdat geen eisen gesteld worden aan 
muziek is er geen rol meer weggelegd voor de Inspectie van Onderwijs. 
Er zijn op dit ogenblik al bijna geen docenten te vinden die over voldoende capaciteiten 
beschikken om muziek in het onderwijs tot een bevredigende activiteit te leiden; bij daling 
van opleidingsniveau – dat immers begint in het primair onderwijs – zullen nog minder 
docenten zich aan muziek durven wagen, waardoor het aanbod van muziek verdwijnt. Het 
muziekaanbod dat overblijft zal consumerend van aard zijn, waarbij geen inspanningen van de 
leerling gevraagd hoeft te worden. Het zou toch geweldig zijn als leerkrachten weer 
voldoende bagage meekregen om in staat te zijn met plezier zang/muzieklessen te verzorgen! 
Zonder extra financiële impulsen zullen beschikbare gelden in de laatste plaats voor muzikale 
doeleinden gebruikt worden, omdat eenmalige activiteiten vaak al zo kostbaar zijn dat zij het 
totale budget in één keer opslurpen.  
Factoren zoals de geografische ligging van een school, de aanwezigheid van een 
muziekschool in de buurt, aanwezigheid van een vakleerkracht, gemeentelijk budget, visie 
van school op muziekonderwijs en motivatie van leerkrachten gaan de keuze voor al dan niet 
muziek bepalen; een verplicht vak moet gewoon gegeven worden.  
 
5.1.2 Is het domein ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ een vooruitgang ten opzichte van het vroegere 

muziekonderwijs (Vak h – zingen—muziekonderwijs -  kunstzinnige oriëntatie)? 
Het vroegere muziekonderwijs heeft sinds de veranderingen van de Mammoetwet een 
neergaande spiraal gekend. De belangrijkste oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat van 
overheidswege niet gesignaleerd is dat de toenmalig nieuwe docentenopleiding de toerusting 
voor het vak muziek vrijwel onmogelijk werd. Omdat er geen docenten meer voor dit vak 
opgeleid zijn kan het niet of nauwelijks meer gegeven worden. De meeste docenten zullen dus 
hun handen niet willen branden aan dit vak en opteren voor een andere, eenvoudiger te 
realiseren, mogelijkheid uit het aanbod van ‘Kunstzinnige Oriëntatie’.  
Van muziekonderwijs is geen sprake meer alleen nog van ‘iets’ met muziek,  waarvan de 
invulling onbekend is. 
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Van een doorgaande lijn en de opbouw die het zangonderwijs kende voor de ontwikkeling 
van de stem is evenmin sprake meer.  
De nieuwe kerndoelen voor Kunstzinnige Oriëntatie bevatten twee maal het woordje muziek; 
de aandacht voor muziek is verwaarloosbaar. Voor de ontwikkeling van de muzikale potenties 
bij kinderen is Kunstzinnige Oriëntatie vooralsnog geen vooruitgang.   
 
5.1.3 Wat zijn de consequenties van dit nieuwe beleid voor het muziekklimaat in Nederland? 
De grootste consequentie voor het muziekklimaat in Nederland bij dit nieuwe beleid is dat een 
onkritische generatie in opkomst is die bij gebrek aan kennis de kunstmuziek zal mijden of 
muzikale kunstwerken uit het erfgoed proberen te vervormen tot een voor de massa te 
verteren product. Niet het respect voor het kunstwerk en de schepper dat integere uitvoerders 
in acht nemen met betrekking tot de bron – het notenmateriaal  en eventuele tekst - , maar de 
drang om iets te bezitten zal er toe bijdragen dat er schade toegebracht wordt aan kunstwerken 
om ze tot klinken te brengen.  
Een onkritisch publiek is niet stimulerend voor musici en heeft onvermijdelijk niveaudaling 
van uitvoeringen tot gevolg of vertrek van bekwame musici die een beter klimaat zoeken.  
Gebrek aan kennis op muziekgebied leidt tot desinteresse, maar leidt ook tot negatieve 
besluitvorming inzake subsidieaanvragen van orkesten, koren of musici. 
Het is denkbaar dat in eerste instantie bij de invoering van de kerndoelen en kleine opleving 
voor amateur-orkesten en amateur-musici ontstaat omdat zij de kosten van het beschikbare 
budget beperken. 
Een muziekklimaat gedijt bij een bekwame en kritische nieuwe generatie die ontwikkelingen 
in de  muziekcultuur stimuleert.  
Het muziekklimaat in Nederland is niet gebaat bij dit nieuwe beleid.     
 
Muziek is als vak uit het curriculum verdwenen. Kunstzinnige Oriëntatie is geen vak dat 
wordt onderwezen en is dus geen onderwijs en hoort dan ook niet thuis op school. De naam 
‘Kunstzinnige Oriëntatie’ vervangt een aantal schoolvakken die geen eigen bestaan meer werd 
vergund; muziek, tekenen en handvaardigheid zijn onder deze constructie in meerdere of 
mindere mate nog te herkennen, Godsdienst wordt niet meer genoemd en voor dramatische 
vorming is het blijkbaar dramatisch afgelopen. In Nederland kennisland met kennisinstituten 
en een kenniseconomie mag verwacht worden dat school een plek is waar kennisoverdracht 
plaats vindt. Kennis kan getoetst worden. Kunstzinnige Oriëntatie kan niet getoetst worden en 
is derhalve geen vak. Er worden geen eisen aan de inhoud van hetgeen onder Kunstzinnige 
Oriëntatie valt gesteld en er is ook geen toetsinstrument. Onzinnige Oriëntatie dus. 
 
Kunstzinnige Oriëntatie is bedoeld als een middel om kinderen kennis te laten maken met 
kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld volgens het ‘Karakteristiek’. In de 
‘Karakteristieken voor Nederlands en Rekenen/Wiskunde wordt niet gesproken over ‘kennis 
maken’, maar over het belang van deze vakken en de ‘gereedschappen’ die onderwijs voor 
deze vakken dient aan te dragen. Kennismaken met Kunst is iets anders dan kennismaken met 
aspecten van kunst. De leefwereld van kinderen wordt in eerste instantie bepaald door hetgeen  
volwassenen hen aanreiken. Als kunst geen plaats inneemt in de wereld van de volwassenen 
die de directe wereld van kinderen bepalen maakt kunst ook geen deel uit van de 
belevingswereld van zulke kinderen. Dat geldt ook voor Muziek.  
Cultuur is een term die nogal eens verward wordt met kunst. Cultuur betekent letterlijk 
beschaving en betreft verfijning van het geestelijk en zedelijk leven, maar wordt 
tegenwoordig nog al eens vertaald in ‘omgeving’  Er zijn naast Kunstzinnige oriëntatie nogal 
wat termen in omloop, zoals:   
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*Cultuureducatie, waarmee omgevingsonderwijs bedoeld wordt, maar ook de meer dan 
inleidende lessen over kunst en cultuur; in feite alle vormen van onderwijs waarbij kunst of 
cultuur ingezet worden. 
*Kunsteducatie, onderwijs dat zich er op richt kinderen doelgericht met kunst om te leren 
gaan; het ‘zelf doen’ staat hier centraal door kinderen te laten proberen zelf kunst te maken. 
*Kunstmenu, een samenhangend programma, deels georganiseerd en gefinancierd door 
gemeenten, waarin kinderen kennismaken met verschillende elementen van kunst  
*Erfgoededucatie, behandelt het (materieel) cultureel erfgoed van Nederland en wordt in 
praktijk vertaald door het bezoeken van oude gebouwen of zich bezig houden met oude 
gebruiken om iets te leren over de culturele overblijfselen uit de geschiedenis.  
*Muzische vorming, waarbij het uitgesproken over onderwijs gaat dat muziek betreft. 
‘Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de 
hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit’ volgens het ‘Karakteristiek’. Niet vermeld 
wordt waar die kennis uit bestaat, wat de criteria zijn of hoe die kennis getoetst wordt. Het 
verwerven van enige kennis met betrekking tot Muziek duidt op een vrijblijvendheid die niet 
gewenst is en niet verder reikt dan de verwachting dat kinderen een ongefundeerd predikaat 
op een vertolking van al dan niet hedendaagse kunstzinnige uitingen van muziek kunnen 
geven. 
 
Vóór dat de nieuwe regelingen in werking traden hadden allerlei zaken in kannen en kruiken 
moeten zijn, zoals de bedoelde samenwerkingen met culturele instanties, kunstenaars, 
muziekscholen en ook of al dan niet vakleerkrachten betaalbaar zouden zijn voor de school in 
kwestie. Programma’s van eisen en niveaus hadden in kaart gebracht moeten worden. Last but 
not least: Onderwijzend personeel had hiertoe geschoold moeten worden; pas daarna – en daar 
zouden wat jaren over heen gegaan zijn - hadden de regelingen ingevoerd moeten worden. 
 
Sinds Pythagoras zijn er mensen geweest die het belang van Muziek hebben aangetoond en 
daarmee in voldoende mate onderwijs in Muziek legitimeren. Onderzoeken als die van 
Kodály, Bastian en wetenschappers op het gebied van hersenonderzoek tonen aan dat 
muziekonderwijs ook op ander terrein van groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen 
en dat bovendien andere leergebieden gestimuleerd worden door Muziek of  
muziekonderwijs. Desondanks is muziekonderwijs uit het curriculum verdwenen. Voordat 
muziekonderwijs in 1857 bij wet werd vastgelegd was muziekonderwijs, dat in kloosters 
gegeven werd, een voorwaarde om ook andere schoolvakken te mogen volgen, zoals leren 
lezen, schrijven en rekenen. Dat de rollen nu omgekeerd zijn geeft te denken, zeker nu blijkt 
dat het niveau van lezen, schrijven en rekenen in het huidige onderwijs ver beneden de maat 
is.  
 
Resultaten van onderzoek naar de concrete invulling door basisscholen betreffend het domein 
muziek van ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ en onderzoek naar de afwegingen die door 
beleidsmakers gemaakt worden met betrekking tot de wetgeving in dezen openen wellicht 
perspectieven voor een hernieuwd muziekonderwijs, waarbij vakspecialisten en leerkrachten 
samen gestimuleerd en in staat gesteld worden dit muziekonderwijs op verantwoorde wijze ter 
hand te nemen zodat de muzikale ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs de kans 
krijgt die het verdient.  
De eerste stap die de nieuwe minister van OC&W dus zou moeten zetten is Muziek weer een 
prominente plaats in het curriculum geven! 
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