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Music moves their feet!Music moves their feet!Music moves their feet!Music moves their feet!    

Embodied leren in de muzieklesEmbodied leren in de muzieklesEmbodied leren in de muzieklesEmbodied leren in de muziekles    

 
InleidingInleidingInleidingInleiding    
Als je als musicus of musicoloog aan de slag gaat met het lesgeven in muziek als 
praktijkvak wordt je vaak geconfronteerd met het teruggaan naar de ‘roots’. Terug 
naar de basis, terug naar de grondslagen van de muziek, om je leerlingen zo enige 
muzikale kennis bij te brengen.  
Mijn leerlingen zijn volop met muziek bezig. Iedereen heeft een i-Pod of mp3-speler 
en op de laptop staat mediaplayer regelmatig open met muziek van alledag; r&b, hip 
hop, bubbling, rap. Sommige leerlingen bewegen met hun voet of hoofd mee op de 
puls, terwijl ze bezig zijn met hun schoolwerk. Dat is voor hen dé manier om met 
muziek om te gaan, er naar luisteren en meebewegen. Of dit nou in stilte is, met een 
headset op, of op een schoolfeest waar de muziek keihard uit de boxen tettert. Music 
moves their feet!  
 
Muzikale ervaringMuzikale ervaringMuzikale ervaringMuzikale ervaring    
‘Musical experience is no mere response to an aural stimulus (…) Musical 
experience is (…) invariably an embodied practice.’1  
Bowman legt in zijn artikel ‘Cognition and the body: perspectives from music 
education’ uit dat we niet alleen ‘denken’ of ‘horen’ als we een muzikale optreden 
bijwonen of beluisteren. We participeren met ons hele lichaam, ‘we construct and 
enact it’ (de muziek). Hoe je de muziek voelt in je spieren is afhankelijk van de 
manier waarop je hersenen deze informatie verwerken. Je ontvangt lichamelijk 
muzikale informatie en meteen wordt deze informatie naar je hersenen gestuurd. Je 
hersenen ontvangen de informatie en verwerken deze muzikale informatie 
bijvoorbeeld tot melodieën. De hersenen zijn bij de overzetting van informatie naar 

                                                 

1 Bowman, W., ‘Cognition and the body: perspectives from music education’ in: Bresler, L. (ed.), 

Knowing Bodies, Moving Minds; Towards Embodied Teaching and Learning. Dordrecht, Boston, 
Londen: Kluwer Academic Publishers, 2004,p. 47. 
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melodieën wel afhankelijk van je lichamelijke mogelijkheden, maar hier later meer 
over. Volgens Bowman luisteren en maken mensen muziek op de manier waarop ze 
deze ervaren, ‘bodily’, lichamelijk.2     
 
Muzikaal lerenMuzikaal lerenMuzikaal lerenMuzikaal leren    
Om iets te leren is lijfelijke, ‘bodily’ ervaring fundamenteel. Als mens zijn we 
lichamelijk in deze wereld. Door ons lichaam te gebruiken ervaren we wat er in deze 
wereld gebeurd. Volgens Alerby en Ferm kan muzikaal leren gezien worden als het 
inlijven van muzikale structuren, zoals toonhoogte, ritme, timbre en dynamiek. Het 
inlijven van deze muzikale structuren heeft te maken met ervaring. Hoe meer 
ervaring iemand heeft met een bepaald genre, hoe beter hij of zij de muziek 
beheerst. Muziek moet je ervaren, ondervinden, beleven, voelen door het te maken, 
ernaar te luisteren, het te componeren of erop te dansen. Dan pas heeft muziek 
waarde en betekenis voor je. Ofwel wil je je de muzikale structuren eigen maken en 
deze incorporeren dan moet je deze ervaren met je lijf.  
Een ervaring kan opgevat worden als een interactie. Interactie met dingen en andere 
mensen om ons heen. Door deze interacties worden volgens filosoof Merleau-Ponty 
(1908-1961) gewoonten gevormd, die er op hun beurt voor zorgen dat de kennis 
geïncorporeerd wordt.3 Deze gewoonten worden door Bourdieu ook wel ‘habitus’ 
genoemd.4   
Willen wij dat onze leerlingen muzikale kennis verwerven, muziek leren en zich de 
muziek eigen maken dan is het nodig dat zij dit lijfelijk ervaren. En dat er embodied 
interactie is tussen de docent en de leerlingen en de leerlingen onderling, omdat 
‘learning music takes place when experiences and knowledge are incorporated in the 
body.’5 
 

                                                 

2 Bowman, W., ‘Cognition and the body: perspectives from music education’ in: Bresler, L. (ed.), 
Knowing Bodies, Moving Minds; Towards Embodied Teaching and Learning. Dordrecht, Boston, 
Londen: Kluwer Academic Publishers, 2004, p. 29-50. 
3 Alerby, E. Ferm, C., ‘ Learning music; embodied experience in the life-world’ in: Philosophy of Music 
Education Review, jrg. 13, nr. 2, herfst 2005, p. 179-180. 
4 http://www.thegreenfuse.org/harris/notions-of-ek.htm [11.01.2007] 
5 Zie voetnoot 3, p. 183. 



 3 

Embodied knowledEmbodied knowledEmbodied knowledEmbodied knowledgegegege    
Als musicus heb je met twee belangrijke componenten te maken: je lichaam en je 
muziekinstrument. Door middel van je lichaam sta je in relatie met je 
muziekinstrument. En ‘it is by our bodily being-in-the-world that the piano takes on 
meaning.’ Zo wordt de piano, in dit geval, een verlenging van het lichaam van de 
pianist, waardoor de pianist de beperking van het instrument kan voelen. Als je je 
een muziekstuk eigen wilt maken, moet je in staat zijn om zowel de muziek als het 
muziekinstrument in je op te nemen of ‘in te lijven’, zegt Nørgaard-Nielsen.  
Ken je dat, dat het je absoluut niet lukt om een stuk te spelen, omdat je te veel 
nadenkt? De muziek is dan nog niet volledig geïncorporeerd in je lijf. Anders gezegd: 
muziek leren wordt kennis als de muzikale kennis in je lijf zit. De mogelijkheid om je 
iets eigen te maken van deze embodied of lichamelijke, muzikale kennis zien we als 
muzikaliteit.6 
Voor onze leerlingen, waarvan maar een klein percentage in staat is een 
muziekinstrument zo te bespelen dat het stuk daadwerkelijk geïncorporeerd is, 
moeten we dit dus op een andere manier aanpakken. Laten we daarbij goed voor 
ogen houden dat het niet onmogelijk is om de leerlingen deze basisvaardigheid bij te 
brengen, ook al kunnen ze niet briljant piano spelen. We willen onze leerlingen toch 
muziek leren? Laten we dan beginnen op het thuishonk: zorg dat de muzikale kennis 
(nog meer) in hun lijf (gaat) zit(ten).  
 
Muzikale kennis in je lijfMuzikale kennis in je lijfMuzikale kennis in je lijfMuzikale kennis in je lijf    
In de inleiding zagen we het voorbeeld van tikkende voetjes tijdens het huiswerk 
maken en swingende heupen op het schoolfeest. Goed nieuws dus, de muziek zit al 
in hun lijf! In de muziekles mag het er alleen wat meer uitkomen, maak juist gebruik 
van deze lijfelijkheid. Met je voet meedoen op je favoriete muziek is nog iets anders 
dan met een groep in het juiste ritme blijven of een muziekstuk ‘inlijven’. Het bewust 
inzetten van middelen om te zorgen dat muziek geïncorporeerd raakt bij de leerlingen 
is geen simpele taak voor de docent, maar wel een element waar we in het 
muziekonderwijs meer de nadruk op zouden moeten leggen.  

                                                 

6 Alerby, E. Ferm, C., ‘ Learning music; embodied experience in the life-world’ in: Philosophy of Music 
Education Review, jrg. 13, nr. 2, herfst 2005, p. 181. 
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Wil je hiermee aan de slag gaan, zorg dan in eerste instantie dat de klas een veilige 
omgeving is, waarin de leerlingen zich vrij kunnen bewegen. Wederzijds respect van 
leerlingen naar elkaar, maar ook van en naar de docent is van groot belang. Een 
volgende tip is: maak gebruik van de energie van de groep. Het is voor de leerlingen 
een enorme stimulans als je hun eigen inbreng honoreert. Ook het voor laten doen 
door een leerling werkt goed. Daarbij is het belangrijk dat de leerlingen zich 
competent voelen. Je kunt de opdracht zo moeilijk maken als je wilt, maar blijf letten 
op de grootte van de stapjes. Aandacht voor de capaciteiten van de individuele 
leerling is hierbij essentieel. Niet iedere leerling is motorisch even vaardig, houd hier 
dan ook rekening mee met het uitvoeren van de opdrachten. Vaak zijn opdrachten 
goed te versimpelen door de hapklare brokken nog iets kleiner te ‘snijden’, op deze 
manier voorkom je uitsluiting van een leerling en kan hij of zij toch meegaan in de 
flow.  
 
GroovingGroovingGroovingGrooving    
In een jazzcombo hoor je vaak zo’n heerlijke groove, waar je helemaal in opgenomen 
kan worden, zo’n vette groove. Als je deze groove als uitgangspunt neemt tijdens 
een opdracht waarbij je de muziek tijd geeft om te incorporeren zal je zien dat het 
inlijven van de muziek makkelijker gaat. En naar mate je meer van dit soort 
opdrachten opneemt in je lesmateriaal en de leerlingen er vertrouwder mee raken 
kan je steeds een stapje verder gaan.  
Je kunt de groove in je instructie op verschillende manieren bevorderen. Bijvoorbeeld 
door je instructie embodied te doen. Praat weinig, zorg dat de leerlingen je goed 
kunnen zien en geef een duidelijke focus aan (dit kan ook non-verbaal). Als je toch 
moet praten, werkt het vaak goed als je in de maat praat, maar probeer zo min 
mogelijk te storen. Bij de tips in het volgende gedeelte staan nog meer van deze 
voorbeelden.  
 
Embodied instructie en leren in de praktijk 

Bodypercussie 
Een belangrijk muzikaal element waar vrijwel direct lichamelijk actie op volgt is ritme. 
Ga in een kring zitten en begin met ritmische call-reponse-spelletjes, waarbij je alleen 
gebruik maakt van je lichaam (bodypercussie). Ga hierna verder met ritmes die de 
hele groep tegelijkertijd uitvoert. Probeer tussendoor zo min mogelijk te spreken, geef 
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je instructie embodied en als je toch iets wilt uitleggen doe dit dan door in het ritme te 
spreken en ondertussen door te gaan met het ritme. Omdat de hele groep in 
hetzelfde ritme zit, ontstaat er flow. Het is belangrijk dat deze flow zo min mogelijk 
onderbroken wordt voor een maximaal, muzikaal rendement.  
Tips 

• Als er leerlingen zijn die onvoldoende motorisch bekwaam zijn om hier aan 
mee te doen, versimpel de opdracht dan voor deze leerlingen. Bijvoorbeeld 
door hen alleen op de 1e of 1e en 3e tel mee te laten doen, maar blijf ze 
betrekken bij de groepsopdracht.  

• In groepjes kunnen leerlingen ook zelf ritmes bedenken en deze vervolgens 
aan de rest van de klas leren. Zo kan jij of kunnen zij verschillende ritmes in 
een bepaalde vorm gieten.  

• Je kunt de groep zelf ook verschillende ritmes aanleren en deze willekeurig 
roepen, zodat de leerlingen extra alert moeten zijn wanneer ze over moeten 
gaan naar een ander ritme. Het is dan wel van belang dat de ritmes goed 
geïncorporeerd zijn en de leerlingen niet meer hoeven na te denken over de 
ritmes.  

Zing en beweeg 
Leer de leerlingen een liedje waarbij een ritme gemaakt kan worden met je lijf, terwijl 
je zingt. Een simpel, maar goed voorbeeld is We will rock you van Queen. Terwijl jij 
het lied voorzingt, laat je de leerlingen alvast meeklappen. Been, been, klap ofwel 
twee keer met beide handen op je benen slaan en één keer in je handen klappen. 
Omdat deze bewegingen niet al te moeilijk zijn, zullen vrijwel alle leerlingen zich deze 
bewegingen snel eigen maken en in staat zijn het liedje er ‘overheen’ te zingen.  
Een ander, moeilijker voorbeeld, is First you make your fingers click. Je zingt hierbij 
de volgende tekst op de onderstaande melodie: 
 

First you make your fingers CLICK 

Then you STAMP your feet 

Both hands SLAP your knees 

And CLAP on the beat 
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Dit liedje wordt begeleid door het ritme: CLAP, STAMP, SLAP, CLICK. Bij de CLAP, 
klap je in je handen. Bij STAMP, stamp je op de grond met je voet, bij SLAP, veeg je 
met beide handen langs je benen en bij CLICK, klik je in je vingers. Dit ritme is een 4-
kwarts maat en als het goed is, komen de bewegingen precies overeen met de tekst 
van het liedje.  
Tips 

• Voordat het ritme goed te combineren is met het zingen van het liedje moeten 
zowel het ritme als het liedje afzonderlijk goed geïncorporeerd zijn bij de 
leerlingen.    

• Zorg ervoor dat de acties ook op het juiste woord in het liedje komen.    
• Je kunt er ook voor kiezen, misschien om mee te beginnen, het liedje niet door 

een ritme te laten begeleiden. Andere opties zijn dan:    
o Zing het liedje, maar laat een stilte vallen waar de acties zouden moeten 

komen. 
o Zing het liedje en laat weer een stilte vallen bij de ‘actie-woorden’, maar 

voer de acties wel uit. 
o Zing het liedje in je hoofd, zeg alleen de ‘actie-woorden’ en voer de acties 

ook uit.  
o Of zing het liedje in je hoofd en voer alleen de acties uit, die moeten dan 

natuurlijk wel precies op tijd zijn.  
• Door de beat mee te tikken met je voet, maak je het makkelijker voor de 

leerlingen. 
• Dit liedje kan in een 2- en 4-stemmige canon worden gezongen.  
• Een canon in combinatie met het ritme of het wel of niet uitvoeren van de 

acties is een lastige opgave!7  
Laat de muzikale vorm zien 
Zoek een muziekstuk uit waarin de vormprincipes herhaling, variatie en contrast voor 
de leerlingen duidelijk te horen zijn. Verzin een bewegingsfrase die bij het thema 
past. Maak hier vervolgens een herhaling, variatie en een contrasterende 
bewegingsfrase bij. Leer de leerlingen deze bewegingen aan en zorg dat ze precies 
uitgevoerd worden en in het ritme passen. Op het bord geef je iedere 

                                                 

7 http://www.teachingideas.co.uk/music/firstyou.htm [19.05.2007] 
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bewegingsfrase een grafisch teken, die je koppelt aan de begrippen thema, 
herhaling, variatie en contrast. Bijvoorbeeld zo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat in de bewegingsfrases de essentie van het vormprincipe duidelijk naar voren 
komen, zodat de leerlingen lijfelijk kunnen voelen wat het verschil in vormprincipe is. 
Een herhaling is twee keer dezelfde bewegingsfrases achter elkaar. Bij een variatie is 
de basis van de bewegingsfrase, ofwel van het thema, hetzelfde, er wordt alleen op 
gevarieerd. Bij het contrasterende gedeelte kan je verschillende keuzes maken. Je 
kunt ervoor kiezen om het thema van achter naar voor te dansen, eerst de laatste 
beweging van het thema en dan zo naar het begin. Of in plaats van naar voren te 
stappen naar achteren te stappen. Je kunt in het contrasterende gedeelte staccato-
bewegingen gebruiken als er in het thema legato-bewegingen voorkomen. 
Als de leerlingen dit onder de knie hebben kunnen ze zelf aan de slag gaan. In 
groepjes bedenken ze bewegingsfrases die op de muziek passen en waarbij de 
vormprincipes herhaling, variatie en contrast duidelijk naar voren komen. Vraag de 
leerlingen nadat ze hun bewegingsfrases hebben gepresenteerd uit te leggen 
waarom ze juist die bewegingsfrase hebben gebruikt voor dat vormprincipe. Of laat 
andere leerlingen raden welk vormprincipe er gedanst wordt. Zonder muziek, alleen 
op een ritme, wordt dit een stuk lastiger! 
Tips 

• Maak de bewegingsfrases niet te moeilijk, iedere leerling moet goed mee 
kunnen doen.  

• De grafische tekens zijn belangrijk voor de visuele ondersteuning van de 
leerlingen.  

Thema met variatie 

Thema met herhaling 

Thema met contrast 
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• Houd het doel duidelijk voor ogen: dit is een leuke manier om leerlingen 
spelenderwijs kennis te laten maken met vormprincipes, waarbij ze ook actief 
betrokken worden en de vormprincipes daadwerkelijk geïncorporeerd worden.  

• Check regelmatig of de leerlingen de vormprincipes nog helder voor ogen 
hebben. Het is belangrijk dat de vormprincipes worden geïncorporeerd, maar 
ook dat de leerlingen deze kunnen benoemen. 

 
CombinatiesCombinatiesCombinatiesCombinaties    
In een van de bovenstaande voorbeelden wordt zingen gecombineerd met het 
maken van een ritme met je lijf. Hierbij moeten de leerlingen uiteindelijk twee 
muzikale vaardigheden tegelijkertijd uitvoeren. Een complex geheel, zolang je er te 
veel bij nadenkt, dat veel oefening vergt, maar oefening baart kunst. Als beide 
vaardigheden afzonderlijk zijn geïncorporeerd en zonder na te denken uitgevoerd 
kunnen worden kan de uitdaging beginnen. De tekst en de melodie van het liedje zijn 
bekend. Je weet hoe het ritme gaat en ook welke bewegingen je moet maken om dit 
voor elkaar te krijgen. Het lukt om dat in een groep te doen, samen. En… er zijn geen 
haperingen, je kunt zingen en een ritme maken tegelijkertijd. Als je leerlingen dit 
kunnen zijn ze op een andere manier met muziek bezig. Ze zijn geconcentreerd en 
gefocust, hoewel ze toch niet te veel na hoeven te denken. Ze werken goed samen, 
luisteren naar elkaar en maken muziek.  
 

Tot slotTot slotTot slotTot slot        
Samen muziek maken in de muziekles deden ze deze keer embodied. Een manier 
waarbij ze dieper en anders leren, omdat verschillende vaardigheden gecombineerd 
worden met elkaar. Maar vooral omdat de afzonderlijke vaardigheden eerst 
geïncorporeerd waren, om vervolgens samen te kunnen incorporeren.  
Om muziek te maken of er naar te luisteren heb je je lijf nodig. Wordt het niet eens 
tijd dat onze voetjes ook gaan bewegen? Bewegen op muziek is voor de meeste 
leerlingen een automatisme. Waarom buiten wij dat als muziekdocenten dan niet uit? 
Waarom zouden wij dat niet kunnen gebruiken? Op deze manier blijven we dicht bij 
hun leefwereld en kunnen we hen zoveel meer leren over de basis van muziek.  

Elly GerritsenElly GerritsenElly GerritsenElly Gerritsen----KornetKornetKornetKornet    
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