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Voorwoord 
Voor u ligt het afstudeeronderzoek Beoordeling in het project Muziekmakers: een onderzoek naar 

beoordeling van muziek in het speciaal basisonderwijs, uitgevoerd in opdracht van Trias centrum 

voor de kunsten en Stichting Papageno . Tijdens mijn afstudeerstage bij Trias (februari 2013 – juni 

2013) werkte ik mee aan het opstartproces van de deelregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ in de 

gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. In de laatste maand van mijn stage is er door Trias, 

in samenwerking met Stichting Papageno, een subsidieaanvraag ingediend bij het Oranjefonds om 

het project Muziekmakers te kunnen realiseren. Deze aanvraag is gehonoreerd en het project loopt 

sinds 1 september 2013 op de twee speciaal basisonderwijsscholen die in de aanvraag zijn 

opgenomen.  

  Trias is een centrum voor de kunsten met een cultureel lesaanbod voor de gemeenten 

Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De instelling biedt diverse cursussen aan in groepsverband 

binnen verschillende kunstdomeinen, gericht op kinderen, jongeren en volwassenen. De cursussen 

kunnen gevolgd worden gedurende een aantal weken of een heel jaar. Naast het vrijetijdsaanbod 

heeft Trias ook een aanbod voor het onderwijs in de regio. Hiervoor werkt Trias samen met de 

gemeenten en andere culturele instellingen.  

  Stichting Papageno zet zich, met behulp van muziek, in voor kinderen met onder andere 

autisme. Volgens Papageno maken kinderen contact door middel van muziek en ontwikkelen ze hun 

creativiteit, wat bij kan dragen aan het verkleinen van het isolement van deze kinderen. “Papageno 

stimuleert expertise en kennisontwikkeling op het gebied van muziekeducatie en creatieve therapie 

door initiatieven op dit terrein te ondersteunen, te realiseren en erbij te adviseren.” 1 

  Een van de belangrijkste doelen van het project Muziekmakers is de inbedding van een 

doorlopende leerlijn muziek in het schoolcurriculum van de twee deelnemende speciaal 

basisonderwijsscholen. Een geschikt beoordelingsinstrumentarium voor deze muzieklessen kan deze 

inbedding ondersteunen. Beide partijen in het project, Trias en Papageno, zijn amper bekend met 

beoordeling in het speciaal basisonderwijs. Vanuit deze omissie ontstond de vraag naar een 

onderzoek omtrent een beoordelingsinstrumentarium voor het project Muziekmakers. Dit onderzoek 

is tot stand gekomen door middel van een literatuuronderzoek wat is aangevuld met een empirisch 

onderzoek gericht op het project Muziekmakers.  

  In dit onderzoek zal een eerste advies voor een beoordelingsinstrumentarium worden 

gegeven aan de betrokken organisaties. Het is in dit onderzoek de bedoeling om kennis en 

afwegingen rondom beoordeling van muziek in het speciaal basisonderwijs te vergaren, en niet om 

een volledig passend en gebruiksklaar beoordelingsinstrument aan te dragen.  

                                                           
1 Stichting Papageno. http://www.stichtingpapageno.nl/nl/over-papageno/activiteiten  

http://www.stichtingpapageno.nl/nl/over-papageno/activiteiten
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Inleiding 

Ontwikkelingen in het cultuureducatiebeleid 

 

Cultuureducatie in het primair onderwijs is onderdeel van de leergebieden kunstzinnige oriëntatie en 

oriëntatie op jezelf en de maatschappij. Scholen bieden samen met culturele instellingen een 

gevarieerd programma aan van culturele activiteiten. Het speciaal (basis)onderwijs maakt deel uit 

van het primair onderwijs.2
 

 

Cultuureducatie is sinds vele jaren een onderdeel van het schoolcurriculum in het primair onderwijs, 

waar op beleidsmatig niveau veel over gesproken is. Al in de jaren zeventig erkende men een 

problematiek rondom de helderheid en de formuleringen van de doelstellingen voor dit vak.3 Eind 

jaren tachtig werden de kerndoelen aangescherpt en kregen ze een zeer gedetailleerde omschrijving. 

Vervolgens zijn in 2006 de kerndoelen voor het laatst herzien, met als gevolg een veel globalere 

definiëring van deze kerndoelen.4  

  Deze door de overheid opgestelde kerndoelen voor cultuureducatie geven een richtlijn 

waarbinnen een kunstzinnig vak als tekenen of muziek kan worden gegeven. Door de globale 

formulering van deze kerndoelen blijft er echter veel ruimte over voor eigen invulling. De diversiteit 

in het aanbod van cultuureducatie op basisscholen is in sommige gevallen groot en de samenhang 

binnen het aanbod is niet altijd optimaal. Waar er op bepaalde scholen sprake is van continuïteit, 

bestaat het vak op andere scholen uit korte en onsamenhangende projecten met kennismaking als 

doel.5  

  Om in het vak cultuureducatie een toename van de  inhoudelijke kwaliteit te verwezenlijken, 

bood Halbe Zijlstra, destijds Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in juni 2011 de 

beleidsnota ‘Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid’ aan. Hierin introduceerde hij zijn 

visie op samenwerking tussen scholen en het culturele veld ter verbetering van de kwaliteit. De 

nadruk op verbetering van de cultuureducatie is echter niet ontstaan bij Halbe Zijlstra, maar bestaat 

al sinds de jaren tachtig. In de jaren negentig werd een grote stap gezet toen de cultuurnota ‘Cultuur 

en School’ werd geïntroduceerd door Aad Nuis, destijds staatssecretaris van Cultuur-, Kunst- en 

Mediabeleid. Een belangrijk punt in deze nota was het bewerkstelligen van de verbinding tussen de 

                                                           
2 LKCA. http://www.lkca.nl/primair-onderwijs  
3Sardes, Oberon en. "Cultuureducatie in Het Primair En Voortgezet Onderwijs: Monitor 2008-2009." Oberon, Sardes en Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten/Universiteit Utrecht, 
http://www.oberon.eu/Beheer/DynamicMedia/publicaties/Cultuurmonitor2008-2009.pdf P 9. 
4 Ibidem. 
5 Halbe Zijlstra. Beleidsnota Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid (Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, juni 2011), p 7-8. 

http://www.lkca.nl/primair-onderwijs
http://www.oberon.eu/Beheer/DynamicMedia/publicaties/Cultuurmonitor2008-2009.pdf
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onderwijswereld en de cultuurwereld, om de samenwerking te kunnen bevorderen en de kwaliteit 

van de cultuureducatie te verhogen.6  

  De nota van Nuis heeft de basis gelegd voor de daarop volgende beleidsnota’s die plannen 

bevatten rondom de ontwikkeling van cultuureducatie. Zo benoemde Ronald Plasterk, Minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2007 tot 2010, in het cultuurbeleid ‘Kunst van Leven’ uit juli 

2007, het belang van een goede samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Het doel 

hiervan was om de leerlingen op school in aanraking te laten komen met bijvoorbeeld 

muziekonderwijs, in de hoop dat zij dit zelf zouden doorzetten in hun vrije tijd.7 Als gevolg van deze 

nota van Plasterk zag men in de praktijk een toename van het aantal aanstellingen van 

cultuurcoördinatoren op scholen.  

  Zijlstra constateert echter dat de samenwerking tussen school en instelling na deze 

veranderingen nog te oppervlakkig is. In zijn optiek kan deze relatie meer diepgang en consistentie 

bevatten. Er ontbreekt volgens Zijlstra nog een fundamenteel stuk voor de verbetering en 

verankering van het cultuuronderwijs. Dit ontbrekende deel tracht hij in te vullen door duidelijkheid 

te scheppen over wat er exact van de samenwerking tussen scholen en instellingen verwacht kan 

worden in de beleidsnota ‘Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid’.8  

  Door middel van de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) wil Zijlstra een goede 

basis leggen voor cultuureducatie. Door een landelijke en samenhangende aanpak van beleid kan de 

kwaliteit van het cultuuronderwijs gewaarborgd worden. De (samengevatte) speerpunten van deze 

deelregeling zijn: 

 

 Scholen en leraren worden beter ondersteund bij het geven van invulling aan de kerndoelen 

cultuureducatie. 

 Het budget van de regeling Versterking cultuureducatie primair onderwijs (€ 10,90 per 

leerling) zal met ingang van het schooljaar 2012-2013 gedurende 4 schooljaren via de 

zogeheten “prestatiebox” worden ingezet. Dit heeft als doel scholen in staat te stellen de 

kwaliteit van cultuureducatie te versterken. 

 Educatie wordt een criterium voor de basisinfrastructuur. Instellingen moeten in hun 

aanvraag hun visie op cultuureducatie geven. 

 

                                                           
6 Michiel van der Grinten, Piet Hagenaars, Karin Hoogeveen, Claudy Oomen, Anne Luc van der Vegt, Teunis IJdens. "Pegasus’ Vlucht 
Gevolgd. Cultuur En School 1997-2007: Doelstellingen, Onderzoek En Resultaten." Cultuurnetwerk Nederland, 
http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/publicaties/pdf/cpluse21.pdf P 12-15. 
7 Ronald Plasterk. Beleidsnota Kunst van Leven: hoofdlijnen cultuurbeleid (Den Haag: Ministerie van Onderwjis, Cultuur en 
Wetenschap, juni 2007), p 24.  
8 Halbe Zijlstra. Beleidsnota Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid (Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, juni 2011), p 8. 

http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/publicaties/pdf/cpluse21.pdf
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 Rijk, gemeenten en provincies zullen in het kader van het programma Cultuureducatie met 

Kwaliteit bestuurlijke afspraken maken. Gemeenten en provincies worden uitgenodigd 

programma’s op te stellen die op lokaal niveau scholen en instellingen ondersteunen bij de 

versterking van de kwaliteit van cultuureducatie, bijvoorbeeld het werken met doorlopende 

leerlijnen. 

 Bij het Fonds Podiumkunsten en Cultuurparticipatie komt een overkoepelend programma om 

de samenhang van bestaande acties en maatregelen landelijk te kunnen bewaken. 

 De landelijke ondersteuningsstructuur voor cultuureducatie zal kleiner en efficiënter worden 

georganiseerd en beter worden aangesloten op de lokale ondersteuningsstructuur.9 

 

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap in uitvoering gebracht door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Het FCP 

behandelt de aanvragen vanuit verschillende regio’s en bekijkt of er een matchingsbijdrage 

toegezegd kan worden, waarmee de deelregeling deels gefinancierd wordt. De aanvraag wordt altijd 

ingediend vanuit een culturele instelling, aangewezen door de gemeente of provincie waarin deze 

deelregeling uitgevoerd kan worden. Deze gemeente of provincie betaalt het andere deel van de 

matchingsbijdrage waardoor het project geheel gefinancierd kan worden. Culturele instellingen 

krijgen de mogelijkheid in hun aanvraag in te zetten op de volgende, door het FCP geformuleerde, 

doeleinden:  

 

 Activiteiten gericht op de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het curriculum voor 

het leergebied kunstzinnige oriëntatie, teneinde doorgaande leerlijnen te realiseren door 

scholen die zich daarmee willen onderscheiden. 

 Activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten inclusief 

vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie. Het gaat hierbij 

zowel om pedagogisch-didactische vaardigheden als om vaardigheden in de verschillende 

kunstdisciplines en kennis over het cultureel erfgoed. 

 Activiteiten gericht op het versterken van de relatie van de school met de lokale culturele en 

sociale omgeving ten behoeve van de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen. 

Hierbij gaat het om duurzame en intensieve samenwerkingen. 

 

 

                                                           
9 Halbe Zijlstra. Beleidsnota Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid (Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, juni 2011), p 8-9. 
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 Activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen en toepassen van een instrumentarium voor 

het beoordelen van de culturele ontwikkeling van leerlingen. Hierbij wordt de leeropbrengst 

centraal gesteld en een duidelijke relatie gelegd met de kerndoelen op het gebied van 

kunstzinnige oriëntatie binnen het primair onderwijs.10  

 

Uit een plananalyse van het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) blijkt 

dat alle 53 aanvragers hebben ingezet op het eerste punt. 52 subsidieaanvragers hebben in hun 

aanvraag ingezet op het tweede punt en 45 op het derde punt. Slechts 21 aanvragers, 40%, 

verwerkten het laatste punt, gericht op beoordeling in hun aanvraag. De provincies onderscheiden 

zich hier van de gemeenten en de RAS-regio’s door een relatief hoog aandeel in dit laatste punt.11  

Gevolg van landelijk beleid voor lokaal beleid 

CmK is als landelijk beleid opgezet maar dient lokaal uitgevoerd te worden door verschillende 

scholen en culturele instellingen. De kloof tussen wat men op landelijk niveau constateert en uitvoert 

en dat waar daadwerkelijk op lokaal niveau behoefte aan is, is in het geval van CmK minimaal; uit de 

monitor 2008-2009 naar cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs is gebleken dat 

slechts een kwart van de scholen uit het onderzoek een samenhangend programma aanbiedt voor 

cultuureducatie.12 Ook blijkt uit dit onderzoek dat het nog niet vaak voorkomt dat een school en een 

culturele instelling een gezamenlijk aanbod tot stand brengen.13 Op lokaal niveau is hierdoor nog veel 

winst te behalen, waar de deelregeling CmK bij kan ondersteunen. 

  Trias centrum voor de kunsten constateerde in de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-

Voorburg een gebrek aan samenhang en inhoudelijke kwaliteit in het cultuuronderwijs. De 

deelregeling CmK bood mogelijkheden om hieraan te werken. Trias heeft de aanvraag voor 

Cultuureducatie met Kwaliteit ingediend bij het FCP, in samenwerking met de gemeente Rijswijk, de 

gemeente Leidschendam-Voorburg en de Bibliotheek aan de Vliet. Hierbij is ingezet op de eerste drie 

punten die zijn opgesteld door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De aanvraag is gehonoreerd en 

het project is inmiddels gestart op 11 scholen, verdeeld over de twee gemeentes.14 

 In de aanloop naar het opstarten van het project CmK ontdekte Trias een omissie in haar 

eigen projectplan. Tijdens het benaderen van scholen voor deelname aan de deelregeling stuitte 

Trias op een zeker enthousiasme bij twee scholen voor speciaal basisonderwijs; de Rehoboth en de 

                                                           
10 Fonds voor Cultuurparticipatie. Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie 
2013–2016 (Staatscourant: augustus 2012), p 4.  
11 LKCA. Plananalyse aanvragen matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016: Rapportage voor het Fonds voor 
Cultuurparticipatie (Utrecht, LKCA: juni 2013): p 6. 
12 Sardes, Oberon en. "Cultuureducatie in Het Primair En Voortgezet Onderwijs: Monitor 2008-2009." Oberon, Sardes en 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten/Universiteit Utrecht, 
http://www.oberon.eu/Beheer/DynamicMedia/publicaties/Cultuurmonitor2008-2009.pdf. P 23. 
13 Ibidem, p 25.  
14 Trias. Scholen Cultuureducatie met Kwaliteit zijn begonnen http://www.stichting-trias.nl/entry/336/scholen-cultuureducatie-met-
kwaliteit-zijn-begonnen 20-09-2013.  

http://www.oberon.eu/Beheer/DynamicMedia/publicaties/Cultuurmonitor2008-2009.pdf
http://www.stichting-trias.nl/entry/336/scholen-cultuureducatie-met-kwaliteit-zijn-begonnen%2020-09-2013
http://www.stichting-trias.nl/entry/336/scholen-cultuureducatie-met-kwaliteit-zijn-begonnen%2020-09-2013
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Elsenburgschool in Rijswijk. Hiernaast was echter ook sprake van een bepaalde vorm van 

terughoudendheid. De scholen spraken hun zorgen uit over de combinatie van het project en hun 

leerlingen. Het project zou meer op maat gemaakt moeten worden om geschikt te zijn voor de 

leerlingen van deze scholen.  

  In samenwerking met Stichting Papageno, die veel expertise bezit op het gebied van speciaal 

basisonderwijs, heeft Trias daarom een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds om het project 

“Muziekmakers” te kunnen verwezenlijken. Dit project is een nieuw initiatief dat er naar streeft om 

leerlingen uit het speciaal basisonderwijs toegang te bieden tot een fundamentele vorm van 

muziekonderwijs, door middel van het integreren van een doorlopende leerlijn muziek in het 

schoolcurriculum. De vorm van het project Muziekmakers sluit hierdoor aan op de deelregeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit, met als toevoeging dat het op maat is gemaakt voor het speciaal 

basisonderwijs in Rijswijk.  

 

Het project Muziekmakers 

Om het project Muziekmakers te kunnen realiseren, werken Trias en Papageno samen met twee 

speciaal basisonderwijsscholen in Rijswijk (de Rehobothschool en de Elsenburgschool). Waar Trias 

haar ervaren docenten in het vak muziek levert, biedt Papageno ondersteuning op het gebied van 

didactische kennis omtrent muziekonderwijs in het speciaal basisonderwijs. Vanuit de scholen doen 9 

groepen mee met een totaal van ongeveer 128 leerlingen tussen de 8-14 jaar. Het project omvat 

wekelijks een uur muziekles, gedurende een pilot van twee jaar. De leerlingen maken tijdens de 

lessen kennis met verschillende soorten instrumenten en kiezen in een relatief vroeg stadium een 

instrument waar ze zich meer in gaan verdiepen. 

  De twee belangrijkste doelen die het project nastreeft, zijn enerzijds het aanbieden van 

muziekonderwijs aan kinderen die hier in hun leven nog weinig mee in aanraking zijn gekomen, en 

anderzijds het leggen van een fundament bij de eigen vakdocenten muziek, wat betreft de kennis van 

het speciaal basisonderwijs. Door het opdoen van deze kennis kan Trias in de toekomst andere 

scholen en soorten leerlingen voorzien van muziekonderwijs op maat, zowel op school als in de vrije 

tijd. De vakdocenten krijgen intensieve trainingen waarin ze didactische vaardigheden voor het 

speciaal basisonderwijs opdoen. Daarnaast worden de groepsleerkrachten van de scholen betrokken 

tijdens de muzieklessen, in de hoop dat de leerlijn op die manier voortgezet kan worden wanneer het 

project stopt.15    

 

                                                           
15 Trias. Projectplan Muziekmakers in Rijswijk. Rijswijk, maart 2013, p 3-4 
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Het projectplan beoogt een zevental vaardigheden te ontwikkelen bij de leerlingen. Deze 

vaardigheden worden als volgt beschreven: 

 

- Leerlingen leren luisteren als basis van alle vormen van muzikaal gedrag. 

- De leerlingen ontwikkelen hun muzikaliteit met als doel dat zij hiermee een nieuwe 

manier ontdekken om binnen hun individuele mogelijkheden hun gevoelens, gedachten 

en ideeën uit te uitdrukken. 

- Leerlingen leren op eenvoudige wijze een instrument bespelen 

- Leerlingen leren op elkaar te reageren en samen te spelen 

- Leerlingen leren indien mogelijk een (aangepast) notenschrift 

- Leerlingen helpen elkaar, ze leren elkaar accepteren en waarderen.  

- De zelfstandigheid van de leerlingen.16 

 

Deze vaardigheden zijn een leidraad voor de lessen die worden ontwikkeld. Daarnaast geeft het 

projectplan aan dat de lessen afgestemd worden op het niveau van de leerlingen en dat het plan, 

waar nodig, aangepast wordt op deze doelgroep. 

 

Muziek in het speciaal basisonderwijs 

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is bestemd voor leerlingen die problemen ondervinden in het 

reguliere onderwijs. Deze leerlingen kampen vaak met leer- en/of gedragsproblemen en krijgen een 

plekje op het SBO. Deze SBO-scholen vallen onder dezelfde wet als de reguliere basisscholen; de Wet 

op het Primair Onderwijs, waardoor ze beide moeten voldoen aan dezelfde kerndoelen. Leerlingen 

op het SBO krijgen echter meer individuele begeleiding (onderwijs op maat) en werken in kleinere 

groepen waardoor ze de mogelijkheid hebben op hun eigen tempo deze kerndoelen te bereiken. Ook 

mogen ze uitlopen tot 14 jaar. SBO is een wezenlijk andere vorm van onderwijs dan speciaal 

onderwijs, ofwel clusterscholen. Deze scholen zijn voor lichamelijk, zintuigelijk of verstandelijk 

gehandicapte leerlingen of leerlingen met ernstige mentale problemen en/of stoornissen. Voor deze 

vorm van onderwijs gelden geheel andere maatstaven, leerprocessen en kerndoelen.17 Het 

basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs liggen dicht bij elkaar en hebben beide het doel om 

leerlingen klaar te stomen voor het voortgezet onderwijs. 

  Muziek kan in het speciaal basisonderwijs bijdragen aan een betere leeromgeving, stelt 

Marianne Wiersema, ervaringsdeskundige op het gebied van muziek in het SBO.18 Hierin beschrijft ze 

dat muziek gezien kan worden als een manier om te laten zien dat leren, dat vaak zwaar is voor 

                                                           
16 Trias. Projectplan Muziekmakers in Rijswijk. Rijswijk, maart 2013, p 8 
17 Jos Herfs. Muziek Leren: Handboek Voor Het Basis- En Speciaal Onderwijs: Koninklijke Van Gorcum, 2005. P 110. 
18 Marianne Wiersema. Vitamine M voor kinderen: muziek in het speciaal basisonderwijs (JSW: jaargang 88, nummer 7). 
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kinderen in het speciaal basisonderwijs, ook leuk kan zijn. De klasopstelling kan bijvoorbeeld 

veranderd worden (zitten in een kring) en de kinderen hoeven niet de hele les stil te zijn of te zitten. 

Wat ze hierdoor niet merken is dat verder wel alle aspecten uit de andere lessen worden 

aangehouden, zoals concentreren, opletten en wachten op de beurt. Door de andere lessituatie en 

de vrijheid die aanwezig is tijdens de muziekles kan het plezier in school bij veel kinderen weer 

versterkt worden.19 

  Dat muziekonderwijs nu nog veel te weinig wordt ingezet in het speciaal basisonderwijs is 

volgens Wiersema een kwalijke zaak. Leerkrachten voelen zich vaak niet geroepen om zich hierin te 

verdiepen en vakdocenten zijn niet altijd opgeleid om met deze groep kinderen om te kunnen gaan.20 

Trias en Stichting Papageno zetten zich door middel van het project Muziekmakers in om deze kloof 

te overbruggen. 

 

Beoordelingsproblematiek van muziekonderwijs 

In de eerder genoemde monitor 2008-2009, die de stand van zaken wat betreft cultuureducatie in 

het primair en het voortgezet onderwijs bespreekt, wordt ook gesproken over beoordeling. Op 

minder dan de helft van alle scholen worden leerlingen beoordeeld in het cultuuronderwijs. 

Wanneer dit wel gebeurt, gaat het merendeels om een geschreven beoordeling waarin de nadruk ligt 

op de creativiteit en de werkhouding van het kind. Technische vaardigheden worden minder vaak 

besproken en van cijfers geven is weinig sprake.21 Wat is de reden hiervoor? Waar zit de discrepantie 

tussen cultuureducatie en andere vakken waarin beoordeling heel anders vorm krijgt? 

  Beoordeling heeft als functie het vaststellen en waarderen van leervorderingen. Door middel 

van beoordeling kunnen leerlingen weten waar ze staan, of kan er verantwoording af worden gelegd 

naar externen zoals de ouders. Daarnaast is beoordeling een middel voor de leerkracht om het 

leerproces bij te sturen, voort te zetten of te verbeteren. Wat er beoordeeld wordt binnen rekenen 

en taal is vastgelegd aan de hand van landelijke richtlijnen en uitgebreide kerndoelen. Voor 

muziekonderwijs ligt dit anders. 

  Het muziekonderwijs kent een problematiek rondom de vraag wat beoordeeld zou moeten 

worden. De kerndoelen die zijn opgesteld door het Ministerie van OCW voor het vakgebied 

‘Kunstzinnige Oriëntatie’ in het primair onderwijs en het SBO geven hierover niet voldoende 

duidelijkheid. Deze kerndoelen zijn, in tegenstelling tot de kerndoelen van andere schoolvakken zoals 

rekenen en taal, weinig concreet uitgewerkt en bieden veel ruimte voor eigen invulling. De 

kerndoelen worden als volgt omschreven: 

                                                           
19 Marianne Wiersema. Vitamine M voor kinderen: muziek in het speciaal basisonderwijs (JSW: jaargang 88, nummer 7). 
20 Ibidem. 
21 Sardes, Oberon en. "Cultuureducatie in Het Primair En Voortgezet Onderwijs: Monitor 2008-2009." Oberon, Sardes en 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten/Universiteit Utrecht, 
http://www.oberon.eu/Beheer/DynamicMedia/publicaties/Cultuurmonitor2008-2009.pdf. P 29. 

http://www.oberon.eu/Beheer/DynamicMedia/publicaties/Cultuurmonitor2008-2009.pdf
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“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.” 22 

 

Deze kerndoelen gelden voor alle vormen van cultuureducatie, inclusief muziek. Hierdoor hebben ze 

een breed en open karakter. Zo is uit deze kerndoelen lastig af te leiden welke specifieke kennis 

leerlingen dienen te hebben aan het einde van het proces. Ook liggen de kerndoelen ver uit elkaar 

qua aard en doel. Er wordt niet specifiek ingezet op het leren van vaktechnische kennis of 

vaardigheden, maar eerder op algemene en vakoverstijgende vaardigheden.  

  Er zijn weinig richtlijnen voor datgene wat de leerlingen zouden moeten kunnen aan het eind 

van een proces, wat het lastig maakt om hierop te beoordelen. Wanneer men waarde hecht aan 

muziekinhoudelijke aspecten zoals zingen, spelen en luisteren is het nog altijd ingewikkeld te bepalen 

aan welke maatstaven de leerlingen moeten voldoen. Hoe zuiver moeten ze kunnen zingen? Of 

welke instrumenten dienen ze te herkennen door te luisteren? 

   Daarnaast kan de beoordeling tot stand komen door aspecten als inzet en gedrag mee te 

nemen in het beoordelen. In het literatuuronderzoek zal deze problematiek verder uitgediept 

worden aan de hand van bronnen geschreven door professionals op het gebied van beoordeling in 

de cultuureducatie, zoals Martin Fautley en Richard Colwell. De theoretisch onderbouwde percepties 

van deze twee auteurs zullen in dit onderzoek fungeren als leidraad voor de uiteenzetting van de 

problematiek rondom beoordeling in muziekonderwijs. 

Vraagstelling  

De problematiek die in dit onderzoek centraal staat heeft betrekking op de facetten van beoordeling 

van muziekonderwijs. Deze problematiek wordt besproken in het licht van het project 

Muziekmakers, waardoor de theorie verder toegespitst en geconcretiseerd zal worden. Het project 

Muziekmakers is een gevolg van de recente ontwikkelingen in het landelijke cultuurbeleid, en 

daarmee ook van het lokale cultuurbeleid. Als uitgangspunt voor dit project ligt de deelregeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze deelregeling heeft als belangrijkste doelstelling meer 

samenwerking tussen scholen en culturele instellingen te bewerkstelligen om zo meer inhoudelijke 

kwaliteit te kunnen genereren in het cultuuronderwijs. Deze doelstelling is tevens terug te vinden in 

het project Muziekmakers. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is beoordeling van de leerlingen 

een essentieel onderdeel. Beoordeling kan bijdragen aan het aansluiten van het project op de 

                                                           
22 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kerndoelen Primair Onderwijs. (Den Haag: DeltaHage, april 2006), p 63. 



13 
 

omschreven kerndoelen en het draagt ook bij aan de integratie van de muziekleerlijn in het 

schoolcurriculum. 

  Aan de hand van de theoretische problematiek wordt de situatie in de praktijk getoetst. 

Uiteindelijk zal er een eerste advies geformuleerd worden voor een beoordelingsinstrumentarium 

door de toevoeging van empirische onderzoeksresultaten die de wensen en visies vanuit de 

betrokkenen van het project bevatten. Om een juiste aanbeveling te kunnen doen voor een 

beoordelingsinstrumentarium wat betreft het project Muziekmakers wordt dit onderzoek geleid door 

de volgende hoofdvraag:  

 

Welke beoordelingsinstrumenten en procedures bestaan er voor muziek in het (speciaal) 

basisonderwijs, en zijn deze toepasbaar te maken op het project Muziekmakers in Rijswijk? 

Het beantwoorden van de hoofdvraag zal mogelijk worden gemaakt door het beantwoorden van drie 

verschillende deelvragen: 

 

- Welke vormen van beoordelingsinstrumenten en procedures zijn er voor muziek in het 

(speciaal) basisonderwijs en wat is bekend over de kwaliteit hiervan? 

- Welke behoeftes, visies en ervaringen zijn er vanuit de projectleiders, docenten, 

vakleerkrachten en scholen wat betreft een beoordelingsinstrumentarium voor het project 

Muziekmakers in Rijswijk? 

- Welke van de onderzochte beoordelingsinstrumenten en procedures zijn relevant voor het 

project Muziekmakers in Rijswijk, en hoe zijn deze vervolgens toepasbaar te maken? 

 

De eerste deelvraag is een gevolg van de eerste theoretische recherches die voorafgaand aan het 

onderzoek plaats hebben gevonden. Beoordeling van muziek brengt een discussierijke problematiek 

met zich mee die van belang is voor het kader waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt. Deze eerste 

deelvraag bespreekt de theoretische kennis over de beoordelingsproblematiek en creëert daarmee 

een theoretisch kader voor het verdere verloop van het onderzoek. Zo wordt door middel van deze 

deelvraag structuur en invulling gegeven aan het denkproces en de complicaties die samengaan met 

het ontwikkelen en/of adviseren van een beoordelingsinstrumentarium. Deze kennis wordt in een 

verder stadium van het onderzoek gehanteerd als kader waarbinnen de aanbeveling voor het project 

Muziekmakers kan ontstaan.  

  Om de aanbeveling niet louter uit theoretische argumenten te laten bestaan moet het 

project zelf in dit onderzoek ook een essentiële rol krijgen. Deelvraag twee is dan ook ontstaan 

vanuit de vraag naar empirische informatie. De praktijksituatie wordt hier in kaart gebracht aan de 

hand van een empirisch onderzoek. Hieruit kan opgemaakt worden in hoeverre het project 
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Muziekmakers de theorie al dan niet benadert. Door middel van de afgebakende bevindingen uit de 

eerste deelvraag en de uitkomsten van de tweede deelvraag wordt in de laatste deelvraag 

onderzocht hoe deze resultaten in relatie tot elkaar kunnen worden gebracht. Daarbij wordt tevens 

gekeken naar eventuele aanpassingen om de toepasbaarheid van de resultaten op dit casusproject te 

vergroten. Ten slotte komt de problematiek van beoordeling op het niveau van het project 

Muziekmakers hier ter sprake. 
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1. Methodische verantwoording 
 

Dit onderzoek is een kleinschalig kwalitatief onderzoek, uitgaande van een casus. De hoofd- en 

deelvragen van dit onderzoek vragen om zowel een literatuurstudie als empirische resultaten vanuit 

de praktijk.  

1.1 Literatuuranalyse 

In de literatuurstudie is gekozen voor een ‘trechter-aanpak’. Dit houdt in dat wordt gestart met het 

bespreken van een aantal toonaangevende werken met betrekking tot de problematiek rondom 

beoordeling in het muziekonderwijs. Deze werken hebben een internationaal bereik en geven een 

overkoepelende weergave van de problematiek. Vervolgens wordt een afbakening gemaakt naar een 

aantal nationale bronnen die inzicht geven in de toepassing van deze problematiek op het 

Nederlandse cultuurbeleid. Tot slot wordt geëindigd met een aantal concrete voorbeelden van 

beoordelingsinstrumenten, die van toepassing zijn op de casus. 

  De bronnen die hiervoor geraadpleegd zijn, zijn gevonden door middel van de volgende 

zoektermen of een combinatie hiervan: ‘beoordelingsinstrumenten’, ‘beoordelingsprocedures’, 

‘muziekeducatie’, ‘assessment’, ‘music education’, ‘speciaal basisonderwijs’, ‘arts education’ en 

‘beoordeling’. Voor de eerste stap in dit trechter-proces is gekozen voor de werken van Martin 

Fautley, Richard Colwell en de ‘Arts Assessment Resource Guide’ van de San Diego County Office of 

Education. Deze werken bevatten toonaangevende informatie in het discours rondom de 

beoordelingsproblematiek van muziekonderwijs. Daarbij schetsen ze een helder beeld van wat 

beoordeling exact inhoudt. De Arts Assessment Resource Guide wordt in het literatuuronderzoek 

besproken omdat het een inzichtelijke tekst is die handvatten geeft voor het invullen van de term 

‘beoordeling’. Daarnaast geeft deze een helder beeld van de onderdelen van beoordeling, waar op 

gelet dient te worden bij het creëren van een beoordelingsinstrumentarium. 

  De tweede helft van de literatuurstudie bestaat uit de bespreking van een aantal concrete 

beoordelingsinstrumenten. Hierbij is al overwegend gelet op de eventuele toepasbaarheid van het 

besproken beoordelingsinstrument op het project Muziekmakers. Zo wordt er een afbakening 

gemaakt voor het verdere verloop van het onderzoek. De beoordelingsinstrumenten worden uiteen 

gezet en getoetst aan de hand van een drietal criteria die de kwaliteit vaststellen van de 

beoordelingsinstrumenten: validiteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid.  
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1.2 Methode van dataverzameling voor empirisch onderzoek 

Het tweede deel van het onderzoek betreft een empirisch onderzoek. In dit onderzoek gestart met 

een drietal observaties tijdens lessen uit het project, op één van de twee scholen uit de casus. De 

keuze voor slechts één van de twee scholen ligt aan het feit dat er rekening moest worden gehouden 

met de scholen, de leerlingen en de vakdocenten. Niet ieder individu vindt een onbekende 

observator prettig in zijn/haar les. Op beide scholen wordt les gegeven in de volgende instrumenten: 

keyboard, viool, dwarsfluit, gitaar en slagwerk. Daarnaast worden er op de Elsenburgschool 

muzieklessen in ‘zang’ verzorgd. Er is geobserveerd tijdens de lessen op de Rehoboth in piano, 

dwarsfluit en slagwerk. 

  De observaties dienden ter voorbereiding van de diepte-interviews. Dit gold zowel voor het 

opstellen van de topiclijst als voor het genereren van achtergrondkennis van mijzelf als onderzoeker. 

Het is voor de onderzoeker van belang op de hoogte te zijn van de concrete vorm van het project 

alvorens er een diepte-interview plaats kan vinden met een betrokkene van dit project. Tijdens de 

observaties werd dan ook voornamelijk gelet op de houding van de kinderen ten opzichte van het 

vak waar ze les in kregen, de vorm van de les en de inhoud.  

  Het laatste deel van het empirisch onderzoek bestaat uit semigestructureerde interviews. De 

keuze om vijf interviews af te nemen is gemaakt om het feit dat het voor het onderzoek van belang is 

dat alle betrokken partijen gehoord worden. Voor deze interviews zijn topiclijsten opgesteld (zie 

bijlage IV) aan de hand van vier onderwerpen: speciaal basisonderwijs, muziekonderwijs, 

Muziekmakers en beoordeling in het project. Deze topiclijsten vormden een leidraad tijdens de 

interviews waarbinnen meerdere deelvragen zijn uitgewerkt. De onderdelen uit de interviews die 

betrekking hadden op het speciaal basisonderwijs en het muziekonderwijs zorgden voor het vergaren 

van algemenere informatie. De overige onderdelen gingen inhoudelijk in op beoordeling in het 

algemeen en in het betreffende project. 

  Het startpunt voor het empirisch onderzoek is de literatuurstudie die hieraan vooraf is 

gegaan. De informatie die hieruit resulteerde over de inhoudelijke aspecten van beoordeling in 

combinatie met de getoetste beoordelingsinstrumenten gaven sturing aan de diepte-interviews. De 

topiclijst kon worden opgesteld aan de hand van de theoretische resultaten in combinatie met de 

informatie uit het projectplan en de lesobservaties die hebben plaatsgevonden. Daarnaast kon er 

gericht gevraagd worden naar de opvattingen van de respondenten over de getoetste en daarmee 

relevante beoordelingsinstrumenten uit het literatuuronderzoek. In bepaalde gevallen werd de 

respondent handvatten geboden door een dergelijk getoetst beoordelingsinstrument als voorbeeld 

te benoemen in het interview.  
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De interviews zijn afgenomen in een voor de respondenten vertrouwde omgeving en duurden 30-45 

minuten. Vooraf is gevraagd of het interview opgenomen mocht worden door middel van een 

voicerecorder en is vermeld dat de gegevens vertrouwelijk behandeld zouden worden. Het interview 

is geleid door vier hoofdonderwerpen waarbinnen geen sprake was van gesloten vragen. De 

respondenten hadden alle ruimte en flexibiliteit om de vragen te interpreteren en te beantwoorden. 

Waar nodig is er doorgevraagd bij de respondenten om bepaalde onderwerpen meer uit te lichten.    

  De theoretische resultaten uit de literatuurstudie geven sturing aan het empirisch onderzoek. 

Hieruit volgen resultaten die specifiek van toepassing zijn op het project waar het in dit onderzoek 

om gaat. De theoretische informatie is ingebed in de empirische informatie waardoor de resultaten 

uit het empirisch onderzoek theoretisch verantwoord kunnen worden. Deze resultaten zullen een 

leidraad vormen voor het concluderende advies dat dit onderzoek af zal sluiten.   

1.3 Verslag selectieproces van respondenten 

De keuze voor het benaderen van de hieronder beschreven respondenten is voortgevloeid uit 

overleg met de begeleider van dit afstudeeronderzoek en de projectleiders van het project 

Muziekmakers. De keuzes voor de betreffende respondenten hadden te maken met de 

beschikbaarheden van deze respondenten, de kennis die de respondenten bezaten over beoordeling 

en de relevantie van hun medewerking voor dit onderzoek. Er zijn in totaal zeven respondenten 

persoonlijk benaderd waarvan er zes direct enthousiast waren en mee wilden werken aan het 

onderzoek. De zevende persoon, een muziekvakdocent, kon wegens tijdgebrek niet meewerken. Alle 

respondenten verhouden zich op een bepaalde manier tot het project Muziekmakers en zijn om deze 

reden benaderd. Ze zijn onder te verdelen in drie groepen: de projectleiders, de groepsleerkrachten 

en de muziekvakdocenten. Per groep is ervoor gekozen om twee mensen te interviewen om de 

verschillende visies meer draagvlak te geven. Alle respondenten zijn gevraagd naar hun visie, mening 

en ideeën wat betreft een mogelijk beoordelingsinstrumentarium voor het project Muziekmakers. 

  De twee projectleiders, afkomstig van Trias en Papageno, zijn samen geïnterviewd. Dit omdat 

de twee instellingen samen het projectplan hebben geschreven en door middel van voortdurend 

overleg dit project uitvoeren. In het interview hebben beide partijen regelmatig het woord gehad en 

vulden zij elkaar aan waar nodig. 

  De twee groepsleerkrachten die zijn geïnterviewd kwamen elk van één van de deelnemende 

scholen. Dit waren tevens de groepsleerkrachten die met hun klas meedoen aan het project 

Muziekmakers. De ene groepsleerkracht is geselecteerd op basis van het feit dat zij contactpersoon is 

vanuit de school voor de projectleiders. De andere groepsleerkracht is aangedragen door de 

contactpersoon vanuit de school.  
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De twee respondenten uit de groep van de muziekvakdocenten dienden aan drie criteria te voldoen. 

Het eerste criterium was dat de respondent geen beginnende docent was en al geruime ervaring had 

in het aanbieden van muziekonderwijs. Ten tweede was het van belang dat de respondent lesgaf in 

het project Muziekmakers. Tot slot was het gewenst dat ze hun mening goed onder woorden zouden 

kunnen brengen. Om twee docenten te vinden die voldeden aan deze criteria heeft er overleg 

plaatsgevonden met de projectleider vanuit Trias. Op basis van diens advies zijn er twee vakdocenten 

gekozen die lesgeven in de instrumenten dwarsfluit en slagwerk. Beiden zijn al lange tijd actief in het 

muziekonderwijs en hebben daarmee voldoende praktijkervaring opgedaan over de verschillende 

aspecten die aan bod zouden komen in het interview.  

1.4 Data-analyse van empirisch onderzoek 

De opgenomen interviews zijn voor de data-analyse geheel getranscribeerd. De tekstanalyse heeft 

plaatsgevonden op basis van codering waarbij is begonnen met het bepalen en afbakenen van de 

fragmenten in de tekst. Vervolgens zijn deze fragmenten nader bekeken aan de hand van de 

relevantie voor dit onderzoek. De fragmenten die wegens relevantie overbleven zijn geanalyseerd 

door middel van een open codering. Nadat alle vijf de interviews behandeld waren is de stap 

gemaakt naar het axiaal coderen. In dit proces zijn de fragmenten opnieuw bekeken en is er gezocht 

naar een overkoepelende code voor soortgelijke fragmenten. Deze codes zijn voortgekomen uit de 

topiclijst die is gebruikt bij de interviews in combinatie met het literatuuronderzoek. Vervolgens zijn 

er clusters gemaakt van de codes door hoofdcodes en subcodes van elkaar te onderscheiden. Zo is er 

een definitieve codering tot stand gekomen met overkoepelende kernthema’s. Door middel van 

selectieve codering zijn de resultaten bekeken vanuit de vraagstelling waardoor de informatie werd 

geordend en er uiteindelijk een antwoord ontstond op de deelvraag.  

 

 
 

 

 

 

 

 



19 
 

2. Beoordeling in muziekonderwijs 

In dit hoofdstuk wordt vanuit een literatuurstudie nader gekeken naar beoordeling in het 

muziekonderwijs. Na de onderstaande definiëring over wat het begrip inhoudt zullen vervolgens 

verscheidene visies op beoordeling worden besproken. Het derde onderdeel in dit hoofdstuk bestaat 

uit een uitleg over wat en door wie beoordeeld kan worden. Deze onderdelen van beoordeling zullen 

worden toegelicht aan de hand van voorbeelden. Tot slot worden er een aantal concrete vormen van 

beoordelingsinstrumenten specifieker uiteengezet. Tevens zal besproken worden wat bekend is over 

de kwaliteit van deze instrumenten aan de hand van drie kwaliteitskenmerken. Door de bevindingen 

die voortkomen uit dit theoretisch kader ontstaat een voorselectie van instrumenten die leidend 

zullen zijn in dit onderzoek. Dit hoofdstuk ligt hiermee ten grondslag aan dit onderzoek en maakt een 

theoretisch ingebed advies mogelijk voor een beoordelingsinstrumentarium voor het project 

Muziekmakers. 

2.1 Wat is beoordeling? 

Beoordeling in het onderwijs wordt voornamelijk gedefinieerd als het vellen van een oordeel over de 

voortgang van het leerproces van de leerling.23 Deze definitie impliceert dat het een situatie betreft 

waarin de één beoordeeld wordt door de ander. Beoordeling wordt daarnaast vaak beschouwd als 

het geven van cijfers. De term beoordeling gaat echter verder dan deze voor de hand liggende 

definitie en bevat nog andere complexe onderdelen.24  

  De complexiteit van de definiëring van de term beoordeling is volgens Martin Fautley, 

professor in Educatie op de Birmingham City University, de oorzaak van het debat over de 

problematiek van beoordeling in het muziekonderwijs. Beoordeling wordt op scholen nu nog vaak 

gezien als een extern proces, dat plaatsvindt naast het lesgeven. Leerkrachten en 

onderwijsinstellingen hechten veel waarde aan de formele toetsmomenten waardoor beoordeling 

ver van ze af komt te staan. Met deze formele toetsmomenten worden algemene toetsen bedoeld 

die door een externe partij zijn ontworpen en op gezette momenten in het jaar afgenomen dienen te 

worden. De resultaten van deze toetsmomenten worden bijvoorbeeld ingezet om te bepalen of de 

leerling over het algemeen het juiste niveau heeft behaald en daarmee aan de maatstaven voldoet. 

Hieruit kan een advies voortvloeien over de voortgang van de leerling. Deze aspecten maken dat 

deze vorm van beoordelen een summatieve functie dient.25  

                                                           
23 Martin Fautley. Assessment in music education (Oxford: Oxford University Press, 2010), p 2.  
24 Ibidem 
25 Ibidem 
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In het muziekonderwijs heeft dit als gevolg dat het van groot belang wordt voor de leerlingen om 

goed te presteren op dit toetsmoment. De rest van het leerproces wordt beschouwd als bijzaak.26  

  Een functie van beoordelen die naast de summatieve functie vaak van belang wordt geacht, is 

de formatieve beoordeling. Beoordeling heeft hierbij een doorlopend karakter en vindt op 

regelmatige momenten plaats, waardoor het een integraal deel van de muziekles wordt. Tijdens de 

lessen wegen de leerkrachten bijvoorbeeld constant af welk tempo ze moeten aanhouden, welke 

opdrachten geschikt zijn en welke lesstof werkt en welke niet. Al deze afwegingen kunnen gezien 

worden als beoordelingen.27 De notie van feedback is niet weg te denken bij deze functie van 

beoordeling en de feedbackmomenten zijn voor de leerling essentieel om mee te nemen in het 

daarop volgende onderdeel van het leerproces. Zo krijgt de leerling de kans om zichzelf te 

verbeteren. De leerkracht heeft een cruciale rol om de leerling te helpen verbeteren wat betreft zijn 

resultaten.28 In het beoordelingsproces dient goed gelet te worden op de afbakening van de termen 

beoordeling/afweging, vastlegging en rapportering. Deze begrippen worden nogal eens samen gezien 

als beoordeling maar het zijn drie afzonderlijke stappen in het beoordelingsproces. De term 

beoordeling staat voor het proces dat alle activiteiten bevat waarmee bewijs wordt verzameld over 

het leerproces. Vastlegging is de vervolgstap, waarin de verzamelde gegevens op een bepaalde 

manier worden genoteerd. De laatste stap bestaat uit hoe deze bevindingen vervolgens worden 

gedeeld. Dit kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer of een rapport.29 

  Twee andere functies van beoordeling zijn de diagnostische en de evaluatieve beoordeling. 

De diagnostische beoordeling overlapt in de praktijk vaak met de formatieve beoordeling, maar stelt 

de leerkracht in staat problemen op te merken bij de leerling die het leerproces of het halen van 

eventuele resultaten zouden kunnen belemmeren. In het geval van muziekonderwijs kan een 

leerkracht bijvoorbeeld constateren dat een leerling bepaalde technische vaardigheden niet onder 

de knie heeft, wat het uitvoeren van een presentatie niet ten goede komt. Er kan dan voor worden 

gekozen om muziek op een andere manier aan te leren. 30 

  Evaluatieve beoordeling stelt de school en betrokken externe partijen in staat om een beeld 

te krijgen van het niveau van de gehele school. Deze functie van beoordelen ziet men dan ook vaak 

terug bij beleidsmatige keuzes en processen binnen de school. Voor dit onderzoek is deze functie van 

beoordeling niet van toepassing.31 

 

                                                           
26 Martin Fautley. Assessment in music education (Oxford: Oxford University Press, 2010), p 2. 
27 Ibidem, p 4. 
28 ToetsSpecial. Leren van toetsen: formatieve en summatieve toetsing. 
http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/leren_van_toetsen/toetsfunctie.shtm Gepubliceerd op 31 juli 2013. 
29 Ibidem, p 5. 
30 Martin Fautley. Assessment in music education (Oxford: Oxford University Press, 2010), p 11-12. 
31 Ibidem. 

http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/leren_van_toetsen/toetsfunctie.shtm
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2.2 De problematiek van beoordeling 

Er zijn verschillende visies op hoe inhoudelijke kwaliteit kan worden toegekend aan een 

beoordelingsinstrumentarium. Pistone en Palmer Wolf beschrijven in hun handboek vijf criteria die 

een beoordelingsinstrumentarium moet kennen voordat er van kwaliteit kan worden gesproken.32 

Allereerst moeten de verwachtingen van een vooraf bepaald niveau zijn en dienen deze duidelijk 

kenbaar te worden gemaakt naar de leerling die hieraan moet voldoen. Daarnaast moet het werk dat 

de leerling aflevert op verschillende facetten te beoordelen zijn. Ook benadrukken ze het belang van 

zelfbeoordeling. Een leerling moet betrokken zijn bij zijn eigen werk door middel van zelfreflectie. 

Het vierde criterium dat ze noemen houdt in dat de beoordeling uit meerdere facetten moet 

bestaan. Wanneer het leerproces van de leerling op meerdere manieren beoordeeld wordt, worden 

meer processen en factoren gezien dan wanneer er één enkele vorm wordt gebruikt. Des te meer 

informatie over de leerling en het leerproces beschikbaar zijn, des te nauwkeuriger de beoordeling is. 

Tot slot benadrukken ze het belang van een doorgaande beoordeling. Deze vorm van beoordeling 

moet gedurende het hele leerproces plaatsvinden in plaats van eenmaal per jaar, wat een voordeel 

oplevert voor de ontwikkeling van de leerling.33 

  Richard Colwell, professor in Muziekeducatie, beschrijft in zijn publicatie de gebreken en 

complicaties van beoordeling in het muziekonderwijs, waarbij hij enige raakvlakken heeft met de vijf 

criteria van Pistone en Palmer Wolf.34 Colwell beschrijft dat een beoordelingsinstrument pas van 

hoge kwaliteit kan zijn wanneer het zeer uitgebreid is en het naar de vele facetten van leren kijkt 

zoals feiten, vaardigheden, kennis, zelfreflectie en metacognitie. Colwell beargumenteert dat er in de 

praktijk weinig tevredenheid bestaat over de bestaande beoordelingsinstrumenten, omdat ze een of 

meerdere bovenstaande criteria missen. Daarnaast sluiten de instrumenten niet aan op de leerstof 

die de leerlingen moeten leren en worden ze niet als valide beschouwd. Colwell plaatst hierbij echter 

de kanttekening dat beoordeling geen exacte wetenschap is en dat er altijd grijze gebieden blijven 

bestaan rondom dit onderwerp, wat de ruimte biedt om de beoordelingsinstrumenten te 

bekritiseren. 35  

  Het belang van beoordeling blijkt onder andere uit het feit dat het in grote mate van invloed 

kan zijn op het leerproces van de leerling, wanneer deze op een juiste manier wordt ingezet. Helaas 

wordt de waarde van beoordeling vaak nog onderschat omdat het vak muziek niet altijd een 

beoordelingsinstrumentarium kent, zoals dit in andere vakken wel het geval is.  

                                                           
32 Dennie Palmer Wolf en Nancy Pistone. Taking Full Measure: Rethinking Assessment through the Arts: College Entrance 
Examination Board, 1991. 
33 Ibidem, p 10. 
34 Richard Colwell, “Assessment’s Potential in Music Education,” in The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning: A 
Project of the Music Educators National Conference, eds. Richard Colwell en Carol Richardson (New York: Oxford University Press, 
2002). 
35 Ibidem, p 1130. 
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Dit is volgens Colwell te wijten aan het feit dat beleidsmakers op verschillende terreinen niet 

voldoende diepgang en belang erkennen van het vak, en er duidelijke richtlijnen ontbreken. Zo zijn er 

verschillende onderdelen waar belang aan kan worden gehecht in de beoordeling. Enerzijds zijn er 

bijvoorbeeld de muzikale vaardigheden van een leerling waarop beoordeeld kan worden en 

anderzijds kan de samenhang met andere intrinsieke elementen uit de lessen van belang zijn. Naast 

deze diversiteit in beoordelingsaspecten zijn er ook diverse resultaten die van belang waar waarde 

aan wordt gehecht. Het resultaat van een beoordelingsproces gericht op technische vaardigheden 

heeft een geheel andere uitkomst dan wanneer men naar de creatieve ontwikkeling van de leerling 

kijkt. De noodzaak van het ontwikkelen van een instrument dat ook de muzikale competenties van 

een leerling meet, verdwijnt hierdoor naar de achtergrond. Colwell veronderstelt hier dat het 

aannemelijk is dat wanneer er een beoordelingsinstrument met inhoudelijke kwaliteit wordt 

gecreëerd, het vak muziek als gevolg meer prioriteit zal vergaren binnen het curriculum van de 

school.36  

2.3 Beoordeling van het ‘wat’? 

Beoordeling in muziekonderwijs onderscheidt zich van beoordeling in andere vakgebieden door haar 

vormgeving. Waar er in andere vakgebieden beoordeeld wordt op cognitieve kennis, kan in het 

muziekonderwijs niet alleen gekeken worden naar de muzikale kennis die de leerlingen hebben 

opgedaan. Het proces dat ze hebben doorgemaakt en het eindproduct dat ze afleveren (muzikale 

prestaties) zijn net zo groot van belang.37 Deze intrinsieke punten waar binnen het 

beoordelingscurriculum op gelet kan worden zijn in dit onderzoek aan de orde. Beoordeling kan ook 

onderzocht worden vanuit een andere invalshoek, namelijk de problematiek rondom de 

instrumentele effecten van muziekonderwijs. Ongeacht het feit dat er in dit onderzoek voor gekozen 

is om deze problematiek buiten beschouwing te laten, is het wel noodzakelijk deze hieronder kort te 

schetsen aan de hand van een voorbeeld uit eerder onderzoek. Reden voor deze schets is dat het 

onderscheid tussen de instrumentele en intrinsieke effecten van muziekonderwijs soms vervaagt in 

de praktijk. Daarnaast wint de discussie omtrent de instrumentele effecten in de praktijk steeds meer 

aan populariteit. 

  Hans Günther Bastian, Duitse muziekpedagoog, heeft onderzoek gedaan naar het effect van 

muziek op de intelligentie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Bastian publiceerde 

zijn onderzoeksresultaten, die door Constantijn Koopman (muziekwetenschapper, muziekfilosoof en 

                                                           
36 Richard Colwell, “Assessment’s Potential in Music Education,” in The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning: A 
Project of the Music Educators National Conference, eds. Richard Colwell en Carol Richardson (New York: Oxford University Press, 
2002) P 1130. 
37 CCSESA. Arts Assessment Resource Guide (San Diego: San Diego County Office of Education, 2008) p 12. 
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muziekpedagoog) nog eens nader bekeken en uiteengezet zijn.38 Volgens Bastian zou 

muziekonderwijs bijdragen aan de volgende zaken: 

 Cognitieve vaardigheden: abstract en ruimtelijk denken, leesvaardigheid, geheugen en 

intelligentie in het algemeen, etc. 

 Sociale vaardigheden: sociabiliteit, sociale weerbaarheid, invoelingsvermogen en vermogen 

tot samenwerking, etc. 

 Emotionele balans: terugdringen van angsten, emotionele stabiliteit, etc. 

 Persoonlijkheid: zelfbewustzijn, positief zelfbeeld, etc. 

 Motivationele aspecten: concentratie, zin om te leren, actieve houding, etc. 

 Fysieke vermogens: motoriek, ademhaling, etc.39 

 

Koopman geeft in zijn kritiek hierop aan dat het ontzettend lastig is om deze zogenaamde positieve 

effecten van muziekonderwijs te beoordelen. Volgens hem ligt dit onder andere aan het 

operationaliseren van deze effecten. Het helder definiëren van bepaalde termen waarop gemeten 

wordt is vaak al een ingewikkelde eerste stap. Wanneer is een kind bijvoorbeeld sociaal-emotioneel 

ontwikkeld?40  Het is daarnaast lastig om bij het beoordelen van de sociale-emotionele status van 

een kind definitief vast te kunnen stellen dat dit een gevolg is van muziekonderwijs. Het is nooit uit te 

sluiten dat de resultaten die men heeft gemeten ook een effect kunnen zijn van andere factoren dan 

alleen het muziekonderwijs. De betrouwbaarheid van deze beoordelingen is daarom niet hoog, met 

als gevolg dat de resultaten van dit soort metingen niet als aannemelijk kunnen worden beschouwd, 

aldus Koopman.41 

 

2.3.1 Authentiek beoordelen 

Beoordeling bevat een problematiek rondom vele facetten, zoals rond de vraag op welke criteria 

uiteindelijk beoordeeld zou moeten worden. Bij beoordeling in het kunstvakonderwijs, en met name 

in het muziekonderwijs, is er vaak sprake van authentieke beoordeling, oftewel realistisch toetsen.42 

Authentiek leren en beoordelen zou leerlingen moeten motiveren en stimuleren wat betreft de 

leerprestaties. Ook zou het bijdragen aan de voorbereiding van de leerlingen op de toekomst en het 

dagelijks leven waar ze in terecht gaan komen.43  

                                                           
38 Jos Herfs. Muziek Leren: Handboek Voor Het Basis- En Speciaal Onderwijs: Koninklijke Van Gorcum, 2005. P 19-25. 
39 Ibidem, p 20. 
40 Ibidem, p 25-27. 
41 Ibidem, p 25-27. 
42 Richard Colwell, “Assessment’s Potential in Music Education,” in The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning: A 
Project of the Music Educators National Conference, eds. Richard Colwell en Carol Richardson (New York: Oxford University Press, 
2002) p 1129. 
43 Judith Gullikers, “Authentiek beoordelen: kansen voor het kunstonderwijs,” in Cultuur + Educatie Volume 31, Jaargang 11, p 38. 
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Authentieke beoordeling draagt bij aan dit leerproces van de leerling en is een interessante methode 

voor het cultuuronderwijs. Deze vorm van beoordeling komt voort uit de ontevredenheid vanuit de 

praktijk over de praktische kennis die de leerlingen op school opdoen. Waar er niets aan te merken 

viel op de theoretische onderlegging van de leerlingen, ontbrak het veelal aan praktijkkennis en 

bepaalde noodzakelijke vaardigheden.44 Beroepsbekwaamheid bestaat echter uit meerdere facetten 

dan alleen theoretische kennis over een onderwerp. Zoals de onderstaande piramide van Miller 

weergeeft, kan het leerproces onderverdeeld worden in vier lagen waarbij iedere laag een fundering 

legt voor de volgende laag.45  

 

 

 

In deze piramide is te zien dat kennis de basis is voor alle daaropvolgende processen die leiden tot 

vakbekwaamheid. Specifieke kennis over het vakgebied is waar het leerproces voor de leerling bij 

begint, aldus Miller. Vervolgens gaat het erom dat een leerling weet hoe hij of zij deze kennis in kan 

zetten in de praktijk. Deze laag is essentieel voor het tot stand komen van de laatste twee 

onderdelen van de piramide. In de derde laag van de piramide gaat het erom dat een leerling 

daadwerkelijk laat zien hoe hij of zij kennis en handelen kan combineren in bepaalde situaties. De 

leerling bereikt de bovenste laag van de piramide wanneer deze in staat is om kennis, vaardigheden 

en handelingen in te zetten in de praktijk. Deze ontwikkeling van het leerproces leidt uiteindelijk, 

volgens Miller, tot de ultieme vorm van vakbekwaamheid.46  

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
44 Judith Gullikers, “Authentiek beoordelen: kansen voor het kunstonderwijs,” in Cultuur + Educatie Volume 31, Jaargang 11, p 38. 
45 Ibidem, p 41. 
46 Ibidem, p 41-42. 
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Authentieke beoordeling is vanuit de bovenstaande visie ontstaan en neemt de vorm aan van een 

beoordeling die overeenkomt met de manier van kijken naar het werk in de dagelijkse praktijk. Een 

schriftelijke toets is daarmee voor de bovenste laag van de piramide minder authentiek omdat dit 

niet voor zal komen in de praktijk.47  

  De bovenstaande piramide laat zien dat authentiek beoordelen uitgaat van outcomegericht 

denken. Het is van belang om te beginnen bij de uitkomsten die bereikt moeten worden, en van 

daaruit inhoudelijk terug te werken naar het instructiegedeelte van de beoordeling. Iedere laag van 

de piramide onderscheidt zich inhoudelijk van de andere lagen en dient middels een specifiek 

instrument beoordeeld te worden. De geschikte toets wordt dus bepaald vanuit de beoogde 

uitkomst. Deze uitkomst bestaat uit verschillende onderdelen die allen vragen om verschillende 

beoordelingsinstrumenten.48 De meeste schoolvakken zijn echter inputgericht, waarin wordt 

uitgegaan van de visie op wat de leerlingen zouden moeten leren en waarin het beginpunt ligt bij het 

studiemateriaal en de instructies. Er wordt in deze vorm van beoordeling dan ook regelmatig 

getoetst of dit lesmateriaal wordt beheerst door de leerlingen. Van een controle of de kerndoelen 

met deze lesmethodes bereikt worden is weinig sprake.49  

  De eerste stap in authentieke beoordeling is, in het geval van muziekonderwijs in het primair 

onderwijs, het vaststellen van de kerndoelen van muziek. Dit zijn de ‘outcomes’ waarvan wordt 

verwacht dat de leerlingen ze hebben bereikt na de lesperiode. Deze uitkomsten kunnen 

onderverdeeld worden aan de hand van de piramide van Miller. Deze verdeling vraagt om 

verschillende beoordelingsinstrumenten die samen alle lagen dekken. Een specifieke toets kan 

ontwikkeld worden aan de hand van vijf dimensies die staan voor een kwalitatieve vorm van 

authentieke beoordeling: 50 

 

1. Taak: de toetsopdracht(en) die de leerling moet uitvoeren tijdens de toets 

2. Omgeving: de fysieke omgeving waarin de leerling de toetsopdracht moet uitvoeren 

3. Sociale context: de interactie(on)mogelijkheden in de toetssituatie 

4. Vorm: de manier van toetsen; de toetsmethode, onafhankelijk van de inhoud 

5. Resultaat/Criteria: de output die uiteindelijk wordt beoordeeld (product/proces) en de punten 

waarop deze prestatie beoordeeld wordt 51 

 

 

 

                                                           
47 CCSESA. Arts Assessment Resource Guide (San Diego: San Diego County Office of Education, 2008) p 11-12. 
48 Judith Gullikers, “Authentiek beoordelen: kansen voor het kunstonderwijs,” in Cultuur + Educatie Volume 31, Jaargang 11, p 42. 
49 Ibidem, p 39-40. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem, p 39-45. 



26 
 

De hoofdgedachte achter deze vijf dimensies is dat er een beoordelingssituatie wordt gecreëerd die 

overeenkomt met een situatie uit de beroepspraktijk. De leerling komt bij deze vorm van beoordeling 

voor een opdracht te staan die wat betreft de omstandigheden voldoet aan een realistische situatie. 

Met behulp van de opgedane kennis uit de lessen kan de leerling deze opdracht tot een goed 

resultaat brengen.52  

 

2.3.2 Voorbeeld I van uitgewerkte leerdoelen ter beoordeling: TULE 

Naast de authentieke vorm van beoordelen zijn er ook andere mogelijkheden om 

beoordelingscriteria tot stand te laten komen. Fautley bespreekt in zijn eerder geciteerde publicatie 

dat beoordelingscriteria aan de hand van leerdoelen kunnen worden opgesteld.53 Het voordeel 

hiervan is dat deze leerdoelen gemakkelijk overgenomen kunnen worden als criteria, wanneer deze 

zorgvuldig zijn uitgewerkt. Het nadeel is dat het louter handhaven van deze leerdoelen mogelijk 

andere leerprocessen kan buitensluiten die niet in deze leerdoelen worden vernoemd.54 Een 

voorbeeld waarbij de beoordeling voortkomt uit gestelde leerdoelen is de TULE, ook wel 

tussendoelen en leerlijnen genoemd. Dit landelijke model is ontwikkeld door de Stichting Leerplan 

Ontwikkeling (SLO) in opdracht van het Ministerie van OCW. Deze inhouden en activiteiten, zoals 

geformuleerd door het SLO, zijn uitwerkingen van de kerndoelen die als richtlijn kunnen dienen om 

een doorlopend lessysteem op te zetten voor een bepaald vak. Dit is ook uitgewerkt voor het vak 

‘Kunstzinnige Oriëntatie’, waar muziek onder valt. De kerndoelen voor dit vakgebied, zoals hieronder 

beschreven, zijn voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 inhoudelijk uitgewerkt.  

 

“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.” 55 

 

Ieder kerndoel is in combinatie met de leeftijdsgroep geoperationaliseerd in een aantal concrete 

leerdoelen. Bij het eerste en derde kerndoel ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaktechnische 

vaardigheden en kennis voor verschillende doeleinden. In het geval van muziek betreft dit kennis en 

vaardigheden die puur met muziek te maken hebben. Wanneer de muzieklessen bijvoorbeeld als 

uitgangspunt ‘luisteren’ hebben, worden de leerlingen in groep 5/6 gestimuleerd om de muziek te 

                                                           
52 CCSESA. Arts Assessment Resource Guide (San Diego: San Diego County Office of Education, 2008) p 11-12. 
53 Martin Fautley. Assessment in music education (Oxford: Oxford University Press, 2010). 
54 Ibidem, p 93-94. 
55 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kerndoelen Primair Onderwijs. (Den Haag: DeltaHage, april 2006), p 63. 
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analyseren aan de hand van hun kennis over vorm- en klankeigenschappen. Maar wanneer de 

leerlingen tijdens de lessen een instrument leren bespelen wordt er in deze groepen aangestuurd op 

de ontwikkeling van praktische vaardigheden door middel van ritme, toonhoogte en in de maat 

blijven. 56  Deze competenties kunnen gemeten worden door middel van luistertoetsen, individuele 

presentaties en klassikale opdrachten.  

  Voor het tweede kerndoel zien we weer andere vormen wat betreft de lesinhoud. Hier draait 

het meer om het beoordelen van elkaars werk, met als gevolg kennis te verwerven over andere visies 

en vormen. De nadruk ligt ook op het leren onderbouwen van dat wat je gemaakt hebt als leerling. In 

dit geval kan de beoordeling afgeleid worden van leerdoelen die betrekking hebben op de klassikale 

vorm van de lessen. Er kan beoordeeld worden aan de hand van de manier waarop de leerlingen 

elkaars werk beoordelen en of ze hun eigen werk kunnen presenteren en uitleggen (kennis en 

bewustzijn van dat wat ze gemaakt hebben). Hier zijn ook leerdoelen voor geformuleerd in de 

TULE.57  

 

2.3.3 Voorbeeld II van uitgewerkte leerdoelen ter beoordeling: Mocca 

Een initiatief tot het integreren van muziekonderwijs op lokaal niveau is het zogenoemde 

‘raamleerplan’ van Mocca, een expertisenetwerk voor cultuureducatie in Amsterdam. Deze 

doorlopende leerlijn is tevens ontwikkeld in het kader van de deelregeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit. In deze leerlijn wordt nauwkeurig de structuur van muziekonderwijs besproken aan de 

hand van het, door de SLO ontworpen, Klank-Vorm-Betekenis-model (KVB-model) en de vijf 

domeinen, ook wel de vijf vormen van muzikaal gedrag genoemd, waarbinnen kinderen zich muzikaal 

ontwikkelen (zingen, luisteren, spelen, bewegen, lezen en noteren).58 Deze twee modellen samen 

zien er als volgt uit:59  

                                                           
56 SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. TULE: inhouden en activiteiten. 
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L55-Gr78-Leraar.html  
57 Ibidem. 
58 Mocca, expertisenetwerk cultuureducatie. Raamleerplan Muziek. P 4-5. 
59 Ibidem. 

http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L55-Gr78-Leraar.html
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Over de combinatie van deze twee modellen wordt het volgende gezegd: 

 

- Kinderen ontwikkelen zich zingend: ze leren hun stemmen kennen en beheersen, ze leren een 

repertoire aan liederen. Zingend beleven en ervaren zij de taal van muziek. 

- Kinderen luisteren naar muziek: ze luisteren naar zichzelf en naar anderen. Luisterend 

ontdekken zij de muzikale wereld met zijn ritmen, melodieën, klanken, klankkleuren, verhalen 

en composities. Ze ontdekken dat muziek iets met hen doet. 

- Kinderen spelen muziek: met hun eigen lichaam (bodysounds), met allerlei materialen die 

kunnen klinken en met instrumenten. Ze ontdekken dat zij iets met muziek kunnen doen. 

- Kinderen bewegen op muziek: muziek zet kinderen aan tot bewegen. Het is daarom goed om 

kinderen te laten bewegen op muziek. Ze kunnen de muziek dan ervaren en er zich van 

bewust worden. 

- Kinderen lezen en noteren muziek: als kinderen muziek op verschillende manieren lezen en 

noteren, krijgen zij inzicht in de structuur ervan, leren ze beter luisteren, kunnen zij andere 

muziek zingen en spelen, en kunnen zij eigen muziekstukjes ‘componeren’.60 

 

Dit raamwerkplan is opgebouwd vanuit de landelijke kerndoelen en spitst zich steeds meer toe door 

middel van vermogens en domeinen, tot er concrete leerdoelen uit voort komen. Alle domeinen 

vallen onder het vermogen om te creëren, echter het domein ‘luisteren’ wordt onder het receptief 

vermogen gekaderd. Daarnaast hanteert Mocca nog het reflectief en het presenterend vermogen in 

haar raamleerplannen waarbinnen leerlingen aan verschillende doelen moeten kunnen voldoen. Een 

raamleerplan voor een bepaalde leeftijdsgroep bestaat daarmee uit vier vermogens die de leerlingen 

dienen te ontwikkelen waar de vijf domeinen van muzikaal gedrag in zijn ondergebracht. Daaronder 

hangen meerdere uitgewerkte leerdoelen die ondergeschikt zijn aan de vijf domeinen en handvatten 

bieden voor het bereiken van de vier vermogens. Hierdoor kunnen deze vermogens afzonderlijk van 

elkaar beoordeeld en eventueel bijgestuurd worden. Er wordt op deze manier getracht het 

leerproces en de beoordeling zo zuiver mogelijk te houden. In bijlage I is een voorbeeld te vinden van 

het raamleerplan voor groep 5-6.61  

  Opmerkelijk is dat de nadruk bij ieder raamleerplan (80% van de leertijd) ligt op de 

vermogensvorm ‘creërend vermogen’. Onder dit vermogen worden tevens vier van de vijf domeinen 

geschaard. De leerdoelen die hierbij zijn uitgewerkt zijn alle vaktechnisch van aard.62 Dat houdt in dat 

de leerlingen worden geacht een divers scala aan zowel muzikale vaardigheden, als kennis te 

                                                           
60 Mocca, expertisenetwerk cultuureducatie. Raamleerplan Muziek. P 5. 
61 Ibidem, p 11-17. 
62 Ibidem, p 8.  
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bezitten. De inhoud van de beoordeling is hiermee domein-specifiek en legt de nadruk op een 

beoordeling aan het eind van het proces.   

2.4 Beoordeling door wie?  

Door wie er beoordeeld wordt heeft op de eerste plaats te maken met de doelen die gesteld worden 

aan de beoordeling. De bekende maar ook eenzijdige vorm van beoordelen is die van de leerkracht 

over de leerling. De leerkracht beoordeelt de leerling op basis van een aantal aspecten, en maakt 

deze beoordeling op een later moment kenbaar. Als gevolg hiervan blijft er weinig ruimte over voor 

de leerling om iets tegen deze beoordeling in te brengen wanneer hij of zij het niet eens is met de 

beoordeling. De mogelijkheid voor de leerling om bepaalde resultaten toe te lichten is hier in geringe 

mate aanwezig. 

  Een manier om de beoordeling kritischer en doordachter te laten zijn, is het toegankelijk 

maken van de beoordeling voor de leerling. Deze vorm van beoordeling heet ‘onderhandelde 

beoordeling’ en ontstaat wanneer de leerkracht de criteria waar op gelet zal worden tijdens de 

beoordeling, deelt met de leerling. De leerling krijgt vervolgens de mogelijkheid hierop te reageren 

door in de lessen te laten zien op welke manier hij of zij met deze criteria omgaat, wat de leerling een 

voordeel geeft. De leerkracht kan vervolgens de inzet van de leerling afwegen tegenover het 

eindresultaat om zo tot een beoordeling komen. Deze vorm van beoordelen is transparanter voor de 

leerlingen omdat ze van tevoren weten waar ze aan toe zijn, waardoor er geen onverwachtse 

beoordelingen kunnen plaatsvinden. De leerkracht geniet bij deze vorm van beoordelen het voordeel 

dat er een moment is om terug te wijzen in het geval dat de leerling en/of de ouders het niet eens 

zijn met de beoordeling.63  

  Een tweede optie voor de docent om de beoordeling transparant te maken is zelfbeoordeling 

van de leerling, door middel van bijvoorbeeld een beoordelingsformulier. De leerling wordt zo 

gedwongen op zichzelf en het proces te reflecteren waar hij of zij vervolgens lering uit kan trekken. 

De leerkracht kan in dit ontwikkelingsproces van de leerling een rol spelen door diens eigen 

beoordelingsformulier te vergelijken met het formulier van de leerling en hier in overleg met de 

leerling conclusies aan te ontlenen.64  

  Tot slot is er nog de beoordeling door de klasgenoten, ofwel door ‘peers’. Deze manier is 

geschikt om leerlingen extra te motiveren het uiterste uit zichzelf te halen tijdens het leerproces. 

Omdat het leeftijdsgenoten zijn door wie de leerlingen worden beoordeeld kan het te confronterend 

zijn om dan een negatieve beoordeling terug te krijgen. Om dit te voorkomen zal de leerling zich 

extra goed inzetten. Daarnaast is het voor de leerkracht interessant om te zien welke verschillende 

                                                           
63 CCSESA. Arts Assessment Resource Guide (San Diego: San Diego County Office of Education, 2008) p 29. 
64 Ibidem, p 27-28. 
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opvattingen er zullen zijn over het werk en de werkhouding van een leerling. Uiteraard is deze vorm 

van beoordelen niet waterdicht maar het kan een aantal perspectieven bieden die de leerkracht in 

zijn overwegingen mee kan nemen. Meerdere visies zorgen ervoor dat een beoordeling minder 

subjectief wordt dan wanneer deze gebaseerd wordt op één visie.65  

2.5 Kwaliteitskenmerken van beoordeling 

Een beoordelingsinstrument kan op kwaliteit getoetst worden aan de hand van een aantal 

kwaliteitskenmerken. Deze kenmerken bepalen de hoogte van de kwaliteit maar zijn niet per 

definitie een middel om een instrument goed of af te keuren. Dit hangt af van het belang en het 

bewustzijn van de betekenis van deze kenmerken.  

  Validiteit is het eerste en meest complexe kenmerk. Een beoordelingsinstrument is valide 

wanneer het daadwerkelijk dat meet wat het beoogt te meten.66 Een voorbeeld is het meten van de 

ontwikkeling van de creativiteit van de leerling als gevolg van muziekonderwijs. Dit kan worden 

gemeten door speciaal ontwikkelde testen die de mate van creativiteit van een leerling aangeven. 

Wanneer deze beoordeling echter onderdelen bevat waarmee de mate van inzet van de leerling 

wordt gemeten, zal dit nauwelijks van invloed zijn op de meting van creativiteit. De mate van inzet 

kan wellicht bijdragen aan de ontwikkeling van de creativiteit maar dat is niet wat werd beoogd te 

meten. Het instrument is in dat geval niet gekwalificeerd voor een valide meting. 

  Betrouwbaarheid wordt toegekend aan een instrument wanneer het na een aantal metingen 

onder dezelfde omstandigheden eenzelfde nauwkeurige uitkomst meet. Het instrument is dan 

stabiel na meerdere metingen en dus niet afhankelijk van het toeval.67 Een voorbeeld van een manier 

van beoordelen in het muziekonderwijs die in mindere mate betrouwbaar is, is het beoordelen van 

een eindpresentatie als enige vorm van beoordeling. Een leerling kan tijdens een eindpresentatie 

door verschillende factoren als zenuwen en faalangst een slechte prestatie leveren terwijl het in de 

les altijd voldeed aan de verwachtingen. Door deze matige eindprestatie wordt de leerling negatief 

beoordeeld, terwijl deze wellicht na een tweede eindpresentatie minder last heeft van de zenuwen 

en beter presteert. Het meetinstrument houdt hier echter geen rekening mee en is daarmee in 

mindere mate betrouwbaar. 

  Bruikbaarheid is het laatste kwaliteitskenmerk. Een meetinstrument is bruikbaar wanneer het 

voldoet aan de wensen en de behoeften van degene die het inzet.68 Zo kan de leerkracht beoordelen 

om een indruk te krijgen van waar de leerlingen staan in het leerproces zodat hij of zij door middel 

van de resultaten van de beoordeling het proces eventueel kan bijschaven of niet. Een tussentijdse 

                                                           
65 CCSESA. Arts Assessment Resource Guide (San Diego: San Diego County Office of Education, 2008) p 29. 
66 Martin Fautley. Assessment in music education (Oxford: Oxford University Press, 2010), p 24-26. 
67 Ibidem, p 23-24.  
68 Ibidem, p 26-27. 
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beoordeling die in de lijn ligt van de tussendoelen en einddoelen kan als bruikbaar worden 

beschouwd. Een beoordeling van een opdracht waarbij de leerlingen een beoordeling krijgen op 

basis van de uitvoering zal minder bruikbaar zijn.  

2.6 Concrete vormen van beoordelingsinstrumenten 

Er zijn diverse beoordelingsinstrumenten voor muziek te vinden die ook toepasbaar zijn op het 

speciaal basisonderwijs. Hieronder wordt een kleine selectie van instrumenten besproken die van 

belang zijn voor dit onderzoek. 

 

2.6.1 Praktijkonderzoek speciaal (basis)onderwijs 

Beoordeling dient als middel om leerprocessen en resultaten vast te stellen en te waarderen. Marijke 

Smedema heeft een onderzoek uitgevoerd dat een aantal raakvlakken heeft met dit onderzoek. In 

haar praktijkonderzoek zocht ze naar antwoorden op de volgende vragen, door middel van 

interviews met muziekvakdocenten:69  

 

- Hoe legt een vakleerkracht de vorderingen bij het vak muziek vast in de onderwijsverslagen 

van leerlingen uit de bovenbouw van het speciaal (basis)onderwijs (welke aspecten worden 

beoordeeld en op welke wijze komt de beoordeling tot stand)?  

- Hoe waardeert de vakleerkracht zijn beoordelingssysteem en welke onderdelen zouden 

verbeterd kunnen worden? 

 

Alle respondenten uit dit kwalitatieve onderzoek hanteerden een onderzoeksverslag welke dienst 

doet als een ontwikkelingsverslag voor de ouders over hun kind. In dit onderwijsverslag is ook een 

speciaal deel te vinden voor de muzieklessen. De geanalyseerde onderwijsverslagen bevatten 

maximaal drie onderdelen. Het eerste onderdeel wordt het scoringssysteem genoemd en houdt bij 

hoe leerlingen scoren op een aantal items. Het tweede onderdeel bespreekt de werkwijze en de 

organisatie van de lessen en het derde onderdeel bestaat uit een persoonlijk verslag over de leerling. 

Niet alle onderdelen komen altijd tegelijk voor in een onderwijsverslag. Voor dit onderzoek laat ik het 

tweede deel buiten beschouwing.70  

  Smedema bespreekt drie vormen die worden gebruikt door de respondenten om hun 

leerlingen te scoren. Alle drie deze vormen zijn gebaseerd op observaties. Een observatie is 

omvangrijker dan bijvoorbeeld een momentopname zoals een schriftelijke toets, gezien het feit dat 

een leerkracht door middel van observaties aspecten op kan merken in de ontwikkeling van de 
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voor de Kunsten. 
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leerling, die anders wellicht onopgemerkt waren gebleven. Observaties zijn een veel gebruikt middel 

in het primair onderwijs en kunnen plaatsvinden aan de hand van een kijkwijzer, een checklist en/of 

een Likertschaal.71  

  De eerste groep respondenten uit het onderzoek van Smedema neemt de leerlijnen van de 

Centrum Educatieve Dienstverlening (CED) leerlijnen als basis. Deze leerlijnen zijn uitwerkingen van 

de kerndoelen Muziek in het speciaal onderwijs. Deze zijn niet van toepassing op het speciaal 

basisonderwijs omdat dit een andere vorm van onderwijs is die om andere richtlijnen vraagt. Deze 

leerlijnen bevatten een bijbehorend programma waarin de vakdocenten het niveau kunnen 

bijhouden van de leerlingen. Deze vorm van beoordelen is voor dit onderzoek niet van toepassing en 

wordt verder niet besproken. Een tweede instrument om leerlingen te scoren is het 

‘bolletjessysteem’. Hierin worden de leerlingen op verschillende aspecten beoordeeld door middel 

van het aanvinken van een bolletje door de vakdocent. Het aantal bolletjes loopt van één tot vier 

waarbij vier gedefinieerd wordt als ‘heel goed’ en één houdt in ‘niet behandeld’. Een voorbeeld van 

het bolletjessysteem is te vinden in bijlage II. De aspecten waarop de leerlingen beoordeeld worden 

kunnen in dit geval door de leerkracht bepaald worden. De onderdelen uit het voorbeeld in de bijlage 

komen echter veel voor (TULE gaat ook uit van deze onderdelen). Het derde scoringssysteem dat 

Smedema bespreekt is gebaseerd op woorden en wordt hier voor het gemak het ‘woordsysteem’ 

genoemd. De leerkracht kiest twee termen uit een lijst van acht, die van toepassing zijn op de 

leerling. De ene term gaat over inzet/houding en de andere term over de muzikale vaardigheden. De 

termen hebben alle een zo min mogelijk negatieve invalshoek. Het doel van dit instrument is om 

opbouwende kritiek te geven.72  

  In zowel het gebruik van de CED-leerlijnen als het bolletjessysteem wordt veelal uitgegaan 

van de kerndoelen en de leerlijnen, aldus Smedema. Dit om structuur te geven aan de beoordeling 

en te weten waar naartoe gewerkt moet worden. Schriftelijke toetsen worden niet veel ingezet 

omdat het te veel tijd zou kosten. Het beoordelingsproces krijgt daarentegen vorm door het 

administreren van de voortgang en de beoordelingsresultaten van de leerlingen. De leerlingen die 

door middel van de CED tussendoelen worden getoetst, vormen hun eigen referentie. Het huidige 

niveau van de leerlingen wordt dan vergeleken met de vorige beoordeling. Smedema definieert dit 

als ipsatief beoordelen. De andere groep vakdocenten beoordeelt de leerlingen aan de hand van het 

niveau van de groep. Dit noemt men norm-referenced beoordelen. Om bepaalde leerlingen hierin 

niet tekort te doen worden er ook regelmatig elementen als inzet en houding meegenomen bij deze 

vorm van beoordelen.73  

                                                           
71 CCSESA. Arts Assessment Resource Guide (San Diego: San Diego County Office of Education, 2008) p 25. 
72 Marijke Smedema, 2013. “Beoordelen van muziek in het speciaal (basis)onderwijs.” Praktijkonderzoek, Amsterdamse Hogeschool 
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73 Ibidem, p 15-22. 
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De mate van bruikbaarheid van de twee beoordelingsinstrumenten scoort bij de respondenten niet 

hoog. Volgens hen is de beoordeling nu nog te algemeen, de onderwerpen die hierin becijferd 

worden zijn nog niet helder genoeg geformuleerd en de instrumenten vragen om een 

uitkristallisering. De validiteit van een instrument gebaseerd op observatie, zoals het 

bolletjessysteem, is lastig te bepalen. Colwell schrijft hierover dat een valide observatie voort moet 

vloeien uit een zeer specifieke theorie waarop de observatie is gebaseerd. Daarnaast moet deze 

observatie niet alleen aansluiten op de wensen van de gebruiker, maar ook op degene die erdoor 

beoordeeld wordt. Dat wat geobserveerd wordt moet een reflectie zijn van dat wat degene die 

geobserveerd wordt, verwacht dat geobserveerd zal worden.74  

 

2.6.2 Rubric SLO 

De rubric is ontworpen om de mate van de vakinhoudelijke vaardigheden van de leerling te 

beoordelen. Dit instrument richt zich op het proces en maakt daarmee de leerontwikkeling van de 

leerling kenbaar. SLO beschrijft de rubric als een middel om deelvaardigheden te beoordelen om 

daarmee tot het einddoel te komen. 

  Het opstellen van een rubric begint door de leerinhouden van de lessen te bepalen. Het is 

van belang om de deelvaardigheden bondig te houden en het aantal niet te groot te laten worden. 

Per vaardigheid zijn maximaal zes deelvaardigheden voldoende. De laatste stap is het verdelen van 

een deelvaardigheid in vier niveaus. Deze beginnen bij een kwalitatief hoogstaand niveau en lopen in 

drie stappen terug naar een laag niveau. Per niveau kan er, afhankelijk van de wens van de gebruiker, 

een beoordeling aan gekoppeld worden. Dit kan een cijfer zijn maar er kan ook een verdeling 

gemaakt worden in goed, ruim voldoende, voldoende en matig. Uiteindelijk kan de beoordelaar aan 

de hand van de uitkomsten van de deelvaardigheden en de vaardigheid het totaal beoordelen met 

een van de vier bovenstaande rapporterende termen. Een voorbeeld van een rubric van SLO voor 

cultuureducatie in het VMBO is te vinden in bijlage III. 

  Rubrics zijn tevens geschikt om in te zetten voor zelfbeoordeling bij de leerlingen en 

groepsbeoordeling. Ook kunnen rubrics gemaakt worden voor specifieke opdrachten en/of 

tussentijdse beoordelingen. Daarnaast kunnen ze ingezet worden bij de ‘onderhandelde 

beoordeling’, aangezien deze duidelijk aangeeft waar op beoordeeld kan worden. Wanneer de rubric 

vooraf kenbaar wordt gemaakt aan de leerlingen, zullen deze zich bewuster zijn van het doorlopen 

van het leerproces. Daarmee krijgen ze meer inzicht en de kans om een goede beoordeling te 
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behalen.75 De validiteit van een rubric kan hoog worden wanneer deze genoeg ruimte biedt voor het 

uitdiepen van een vaardigheid in verschillende te beoordelen elementen. Wanneer ieder onderdeel 

een heldere beoordeling krijgt die bestaat uit verschillende stappen, is de kans groot dat er gemeten 

wordt wat men beoogt te meten. De bruikbaarheid van dit instrument zit in het feit dat de rubric 

gemakkelijk aan te passen is aan verschillende kerndoelen, leerlijnen en de gewenste beoordeelde 

punten. De betrouwbaarheid van het instrument is wat lastiger te bepalen. Wanneer de rubric door 

zowel de leerling als de docent wordt ingevuld is de betrouwbaarheid groter dan wanneer deze 

alleen door de docent is ingevuld. Grote verschillen kunnen zo opgemerkt en besproken worden, wat 

het leerproces van de leerling ten goede zou kunnen komen.76  

  Een nadeel van de rubric is dat de diversiteit van de beoordeling achteruit gaat. Het is een 

gestandaardiseerde manier van beoordelen die al snel op een vast stramien uitkomt en weinig 

ruimte overlaat voor eigen invulling. Dit zou ook af kunnen doen aan de bruikbaarheid van het 

instrument.77  

 

2.6.3 Cultuurportfolio 

Tot slot is er nog het portfolio. De Vereniging van Cultuurprofielscholen beschrijft een specifieke 

versie van dit instrument, het Cultuurportfolio. Een portfolio is een verzameling van bewijsstukken 

van dat wat de leerling bereikt heeft. Het geeft inzicht in de ontwikkeling van de leerling en geeft 

tevens het laatste niveau/eindniveau van de leerling weer.78 Daarmee kan het ingezet worden voor 

zowel formatieve als  summatieve beoordeling. In het geval van de summatieve beoordeling kan het 

portfolio worden ingezet als beoordelings- of presentatiefolio in plaats van als procesfolio.  

  De Vereniging van Cultuurprofielscholen noemt de volgende vraagstukken waar rekening 

mee gehouden moet worden wanneer men voor een portfolio als beoordelingsinstrumentarium 

kiest: 

 

• Wat wordt het doel van het portfolio?  

• Welke inhoud komt in aanmerking voor het portfolio?  

• Over welke periode van de schoolloopbaan loopt het portfolio?  

• Welke begeleiding krijgt de leerling bij het opbouwen van zijn portfolio?  

• Hoe wordt de inhoud van het portfolio beoordeeld?  

                                                           
75 SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Rubrics als beoordelingsinstrument voor vaardigheden (Enschede: SLO, 
2006), p 12. 
76 CCSESA. Arts Assessment Resource Guide (San Diego: San Diego County Office of Education, 2008) p 25. 
77 Richard Colwell, “Assessment’s Potential in Music Education,” in The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning: A 
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2002) p 1135. 
78 Vereniging voor cultuurprofielscholen. Cultuurportfolio en beoordeling. P 1. 
(http://www.cultuurprofielscholen.nl/sites/default/files/cultuurprofelscholen/cultuurportfolioenbeoordeling_1.pdf) 
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Wat zijn de voordelen van het cultuurportfolio tijdens het leerproces?  

• De ontwikkelingslijn van de leerlingen wordt zichtbaar.  

• De leerling krijgt aandacht voor het (eigen) ontwikkelproces en leert hierdoor bijsturen.  

• De leerling ziet de waarde van het bewaren van bewijsstukken.  

• De leerling is zelf verantwoordelijk.  

• De leerling leert keuzes maken en documenteren.  

• Het portfolio vervult een rol bij de toelating naar vervolgopleiding of werk.79  

 

In een portfolio kan ook een rubriek of een ander beoordelingsformulier zitten maar belangrijk is dat 

het werk van de leerling zichtbaar is. De leerling heeft immers een wezenlijke rol in de selectie van de 

bewijsstukken. Reflectie door de leerling op zichzelf en op zijn leerproces is dan ook een aspect dat 

altijd samenhangt met het portfolio. 80 

 Een cultuurportfolio, zoals benoemd hierboven, kan drie vormen aannemen: 

ontwikkelingsportfolio, beoordelingsportfolio of een presentatieportfolio. Kenmerken van deze drie 

vormen zijn hieronder te vinden. Deze drie vormen kunnen uiteraard ook gecombineerd worden. 

Wel is het van belang dat hier een heldere keuze in wordt gemaakt. 

  

Ontwikkelingsportfolio Beoordelingsportfolio Presentatieportfolio 

• De leerling legt zijn  

ontwikkeling vast 

• De leerling wordt gedurende  

het proces steeds meer  

verantwoordelijk 

• De leerling analyseert zijn  

zwakke en sterke kanten.  

• De leerling laat zich door 

eigen  

evaluatie en beoordeling sturen  

in zijn leerproces 

• De docent, medeleerlingen of  

anderen beoordelen het proces 

• De docent, medeleerlingen of  

anderen beoordelen het  

product 

• De beoordeling vindt zowel  

tussentijds als aan het einde  

van een leertraject plaats 

• De leerling presenteert een  

selectie van het werk (dat laat  

zien wat hij waard is) 

• De presentatie vindt vooral  

aan het einde van een  

leertraject plaats 

• De presentatie kan voor de  

docent/begeleider,  

medeleerlingen, externen of  

een vervolgstudie zijn  

bedoeld 81 

 

 

                                                           
79 Vereniging voor cultuurprofielscholen. Cultuurportfolio en beoordeling. P 1. 
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De leerling en de docent hebben zogezegd beiden een rol in het creëren van een portfolio. De 

leerling is verantwoordelijk voor de invulling en geeft reflectie op zijn eigen werk/proces. De 

leerkracht begeleidt de leerling hierbij en bewaakt tevens de leerlijn. Daarnaast heeft de leerkracht 

ook een beoordelende rol. Deze deelt hij met de leerling door hem of haar hierin te begeleiden met 

bijvoorbeeld reflectie- en evaluatieopdrachten, maar uiteindelijk beoordeelt de leerkracht.  

  De invoer van het cultuurportfolio vraagt om een doordachte opbouw waarbij rekening 

gehouden moet worden met onderdelen zoals het tijdspad waar het portfolio betrekking op heeft. 

Wanneer het gaat om de beoordeling van het portfolio moet er met meer kwesties rekening 

gehouden worden. Voordat er beoordeeld kan worden moet er allereerst bepaald worden waarom 

er beoordeeld wordt. Dit kan om de ontwikkelingen van de leerling als individu gaan, maar het kan 

ook betrekking hebben op de ontwikkeling van de leerlijn. Daarnaast moet er nagedacht worden 

over de periode waarover de beoordeling zal gaan. Een portfolio kan een geschikt middel zijn om 

diverse tussentijdse beoordelingen, zoals rubrics, te bewaren. Vervolgens kan deze verzameling in 

het portfolio in zijn geheel worden beoordeeld voor een eindbeoordeling. Tot slot is het noodzakelijk 

om af te stemmen welke elementen in het portfolio terecht komen en waarop de leerling uiteindelijk 

beoordeeld zal worden.82  

  Een portfolio is een zeer breed in te vullen instrument dat vele kansen biedt, maar door de 

uitgebreidheid ook weinig specificiteit kan kennen. Om het portfolio betrouwbaar te maken is 

bewaking door de leerkracht van een uitermate groot belang. De leerling dient goed begeleid te 

worden in de keuzes die gemaakt worden en de leerkracht moet de leerling objectief kunnen 

begeleiden. Van bruikbaarheid is wel in hoge mate sprake wanneer we kijken naar het portfolio. 

Door de ruimte voor eigen invulling is dit instrumentarium voor vele gebruikers interessant. Of het 

valide ligt aan welke functie het portfolio krijgt. Wordt het ingezet om een leerproces in kaart te 

brengen dan is het redelijk valide, mits de juiste keuzes zijn gemaakt door de leerkracht en de 

docent.  
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3. Resultaten empirisch onderzoek 

Dit empirisch onderzoek is gestart vanuit een drietal observaties. Deze worden hieronder besproken, 

waarna vervolgens de resultaten uit de diepte-interviews uiteen worden gezet. De resultaten van de 

diepte-interviews zijn tot stand gekomen door middel van een coderingsproces waarin de tekst 

geanalyseerd is met behulp van subcodes en hoofdcodes. Deze resultaten worden in dit hoofdstuk 

besproken aan de hand van de kernthema’s Muziekmakers en Beoordeling.  

3.1 Observatie in de les 

Het projectplan van Muziekmakers bevat diverse informatie die voor dit onderzoek bruikbaar is, 

zoals de gestelde leerdoelen en de praktische informatie. Wat echter nog niet direct duidelijk wordt 

na het bestuderen van het projectplan, is hoe de lessen zelf inhoudelijk vorm krijgen. Het is van 

belang op de hoogte te zijn van inhoudelijke lesinformatie om een mogelijk 

beoordelingsinstrumentarium voor het project nauwkeurig te kunnen onderzoeken op de 

toepasbaarheid. Daarnaast kan deze inhoudelijke kennis bijdragen aan het structureren van de 

diepte-interviews. Een manier om deze informatie te verzamelen is door het uitvoeren van een 

aantal observaties gedurende de lessen van het project. 

  De keuze voor de lessen waarin de observaties hebben plaatsgevonden is steekproefsgewijs 

gemaakt. Op een van de twee basisscholen uit het project is geobserveerd in de lessen slagwerk, 

piano en viool. In de lessen slagwerk en viool viel op dat de nadruk voornamelijk lag op kennismaking 

met het instrument. Hoewel er wel kleine, eenvoudige liedjes werden gerepeteerd, draaide het 

grootste deel van de les om het ontdekken en ervaren van het instrument. Daarnaast werd ingezet 

op het stimuleren van de leerling in diens mate van zelfvertrouwen en inzet. Er werd gewerkt aan het 

creëren van een gevoel van trots bij de leerlingen wat betreft de eigen prestaties. Om dit te bereiken, 

zijn de groepen niet groter dan vijf leerlingen en is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.  

  Het op de juiste manier uitvoeren van technische muzikale vaardigheden was van minder 

belang dan het creëren van een goed gevoel bij de leerling over de les en de geleverde prestaties. De 

leerling moet vertrouwd raken met zijn of haar eigen vaardigheden en met het instrument, voordat 

er gericht kan worden op het ontwikkelen van de technische vaardigheden. De term ‘plezier’ heeft 

een leidende rol in de muzieklessen van het project Muziekmakers. 

3.2 Kernthema I: Muziekmakers 

Het eerste kernthema wat een deel van de empirische onderzoeksresultaten overkoepeld, is het 

project Muziekmakers. Ter illustratie van de resultaten worden hieronder enkele citaten uit de 

interviews weergegeven. 
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3.2.1 Speciaal basisonderwijs 

Een van de eerste vragen in het interview had betrekking op de kenmerken van het speciaal 

basisonderwijs (SBO). De geïnterviewde muziekvakdocenten beschouwen het SBO als onderwijs op 

maat. De kinderen die hier les krijgen beschrijven ze als ‘speciaal’. De geïnterviewde 

groepsleerkrachten beamen dat het een onderwijsvorm op maat is, die veel regels kent. De leerling 

krijgt onderwijs op zijn/haar eigen niveau in een tempo dat bij deze leerling past. De klassen zijn 

kleiner en op leeftijd ingedeeld. Bepaalde vakken, zoals rekenen en taal, volgen kinderen buiten hun 

eigen klas, samen met leerlingen van hetzelfde niveau uit andere klassen. Waar de 

muziekvakdocenten deze kinderen ‘speciaal’ noemen, bespreken de groepsleerkrachten en de 

projectleiders deze kinderen als kinderen met gedrags- en leerproblemen. 

  De projectleiders spreken uit dat zij de werkdruk altijd hoog achten in het SBO. Hiervoor 

geven ze als reden dat dezelfde kerndoelen gehaald moeten worden als in het regulier onderwijs, 

maar dat het tempo vaak lager ligt. Er blijft op deze manier weinig tijd over voor leerkrachten om 

zich in andere zaken te verdiepen, zoals muziekonderwijs. 

  Daarnaast kwam de rol van de groepsleerkracht in het SBO ter sprake. Alle partijen 

benadrukten dat deze rol bepalend is voor het leerproces van de leerling. De manier waarop de 

leerkracht lesgeeft kan een leerling motiveren of ontmoedigen. De leerkracht zet zich in voor het 

creëren en in stand houden van een goed klasklimaat. Ook de muziekdocenten hebben hier een 

belangrijk aandeel in, wat ze zich realiseren. 

“De leerkracht mag nooit de dupe zijn van de muziekles. Want wanneer de lesdynamiek wordt 

veranderd bij Muziekmakers, is dit natuurlijk in het nadeel van de groepsleerkracht.” 

3.2.2 Doel muziekonderwijs 

Volgens de projectleiders is muziek iets waarmee ieder kind in aanraking moet komen. 

Muziekonderwijs leert leerlingen hoe leuk het is om muziek te maken en kan bijdragen aan hun 

ontwikkeling op allerlei terreinen. Het hoofddoel van de muziekvakdocenten is dat de leerlingen er 

plezier in hebben om muziek te maken. Dit is volgens de groepsleerkrachten ook het doel van 

muziekonderwijs. Daarnaast benadrukken de muziekvakdocenten de kracht van muziekonderwijs als 

hulpmiddel in de communicatie van, naar en door leerlingen.  

“Het vraagt hele andere dingen van kinderen dan andere vakken die zich alleen maar op het 

cognitieve richten. Muziekonderwijs vraagt dingen van ze die soms vanuit het gevoel moeten komen, 

of juist werken op het gevoel en/of de emotie.” 

Zowel de groepsleerkrachten als de muziekvakdocenten beargumenteren dat muziekonderwijs een 

manier is om op een leuke manier iets te leren. Zo kan samenwerken in de muziekles geoefend 
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worden door middel van leukere vormen dan de ordelijke vormen die de leerlingen kennen uit 

andere vakken. De leerlingen leren dan op een andere manier, wat het leerproces makkelijker en 

leuker kan maken. Een van de muziekdocenten bespreekt daarnaast zijn idee over hoe 

muziekonderwijs kan helpen om het ‘oubollige imago’ van muziek te laten verdwijnen. Tot slot 

beschrijft een van de groepsleerkrachten het feit dat muziekonderwijs, in haar ogen, een 

vakoverstijgende functie kan hebben. Zo kan lezen bijvoorbeeld gecombineerd worden met het leren 

van liedjes.  

3.2.3 Doel en opzet Muziekmakers 

De geïnterviewde projectleiders beschrijven het doel van Muziekmakers aan de hand van de doelen 

die omschreven zijn in het projectplan. Het belangrijkste doel is dat ieder kind de kans moet krijgen 

om een instrument te leren bespelen. Daarnaast is deskundigheidsbevordering een belangrijk doel 

van het project. Deze ontwikkeling wordt bewerkstelligd bij zowel de muziekvakdocenten als bij de 

groepsleerkrachten. De muziekvakdocenten krijgen trainingen op het gebied van lesgeven aan deze 

speciale doelgroep wat de deskundigheid op het gebied van didactische vaardigheden zal vergroten. 

Bij de groepsleerkrachten is er een gebrek aan kennis van muziekonderwijs en hoe een 

groepsleerkracht bij kan dragen aan de muzieklessen op school. Tijdens het 

deskundigheidsbevorderingstraject worden de leerkrachten dan ook onder andere gericht op de 

manier waarop de muziekles doorgevoerd kan worden in andere lesuren. 

  De groepsleerkrachten zien het doel van zowel het project Muziekmakers als andere vormen 

van muziekonderwijs als dezelfde: het hebben van plezier tijdens het maken van muziek. Zowel de 

geïnterviewde projectleiders als een van de groepsleerkrachten zien het project als een mogelijkheid 

om kinderen een kans te bieden die ze, gezien hun achtergrond, anders wellicht nooit zullen krijgen. 

De vakdocenten zien deze lessen bovendien als middel om muziek laagdrempelig te maken. De 

lessen fungeren als schakel tussen muziek, muziek maken, het instrument en het notenschrift. Door 

deze onderdelen minder abstract te maken, wordt muziek voor alle leerlingen toegankelijk. 

  De opzet van de lessen bestaat uit kleine stapjes waarmee het niveau wordt opgebouwd. De 

lessenreeks is gestart met een aantal introductielessen die in het teken stonden van algemene 

muzikale vorming. Een klas wordt vervolgens gesplitst in vier kleine groepjes, die ieder een 

instrumentale les naar keuze krijgen. 

  Op dit moment wordt toegewerkt naar de zogenaamde ‘samenspeellessen’. De 

muziekvakdocenten krijgen alle ruimte om de lessen zelf in te richten, uiteraard naar het niveau van 

de leerlingen. Ze geven aan dat het leren van muziektheorie niet belangrijk is, maar dat het 

instrument puur dient als middel om muziek mee te maken. Dit gebeurt eerder op basis van gevoel 

en gehoor dan op basis van noten lezen vanaf een blad. De groepsleerkrachten voegen weinig aan 
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deze visie toe, mede omdat ze niet altijd in alle lessen aanwezig zijn. De muziekdocenten leiden de 

les zelfstandig en de groepsleerkracht is op de achtergrond aanwezig. Wel is de houding van de 

groepsleerkracht tegenover de muziekles van belang voor de houding van de leerlingen in deze 

lessen. De verdeling tussen de groepsleerkrachten en de muziekvakdocenten tijdens de muziekles 

wordt door beide partijen als zeer prettig ervaren. De muziekvakdocenten geven wel aan het lastig te 

vinden dat er weinig ruimte is voor reflectie en evaluatie met, door en voor de leerkrachten. 

3.2.4 Voortgang en visie Muziekmakers 

Alle partijen geven aan, erg tevreden te zijn over de voortgang tot nu toe. Er komen van 

verschillende kanten goede berichten, aldus de projectleiders. Zowel de groepsleerkrachten als de 

vakdocenten zien verandering bij de leerlingen en zien vooral het plezier dat ze erin hebben. Wel 

spreekt een van de groepsleerkrachten haar zorgen uit over de voortgang van de 

deskundigheidsbevordering van de groepsleerkrachten op het gebied van muziekonderwijs, omdat 

deze voor haar gevoel nog niet goed tot zijn recht komt. De informatie is voor haar nog niet concreet 

genoeg en de vorm sluit niet aan bij haar verwachtingen. De onzekerheid over de voortzetting van de 

leerlijn na afloop van de pilot doet dit gevoel niet ten goede. 

  Deze onzekerheid over de toekomst speelt bij alle respondenten. Het vervolg van dit project 

na de pilot van twee jaar is nog niet bepaald. Wel zijn de projectleiders ervan overtuigd dat er 

verdieping plaats moet vinden. Dit willen ze graag zien op het gebied van creativiteit. Daarnaast 

willen ze meer inzetten op het bevorderen van de muzikaliteit bij de groepsleerkrachten, omdat ze 

merken dat hier momenteel nog niet genoeg aandacht voor is. Het is de wens van alle respondenten 

om het project van continuïteit te voorzien, om het muziekonderwijs daarmee meer te integreren in 

het schoolcurriculum. 

3.3 Kernthema II: Beoordeling in het project 

Alle respondenten hebben ervaring met beoordeling van leerlingen, maar niet altijd in het 

muziekonderwijs. Zo hebben de groepsleerkrachten enkel ervaring met beoordeling in andere 

vakken. Iedere respondent benadrukt hoe belangrijk het is om bij de beoordeling uit te gaan van 

hetgeen het kind al kan, in plaats van het negatieve te accentueren. Er wordt altijd geprobeerd om 

aan alle feedback een positieve draai te geven.  

3.3.1 De concrete problematiek van beoordeling in dit project 

De vraag waarom men bij dit project zou moeten beoordelen wordt direct opgeworpen en 

beantwoord door de projectleiders. Zij zien deinvoering van een beoordelingsinstrument als een 

hulpmiddel om een doorlopende leerlijn muziek in te bedden in het schoolcurriculum. Het vak 

muziek krijgt op deze manier een serieuze toon, waardoor het meer gezien zal worden als een 
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volwaardig vak dat bestaat naast de andere vakken. De muziekvakdocenten pleiten voor beoordeling 

om dezelfde reden: 

“En beoordeling is een aanvulling op de dagelijkse educatie die ze krijgen.” 

Tegelijkertijd benoemen zowel de projectleiders als de muziekvakdocenten ook de keerzijde van 

beoordeling. Het kan remmend werken op kinderen, wanneer de beoordeling op een verkeerde 

manier wordt gebracht. Beide groepen respondenten zijn daarom geen voorstander van het geven 

van cijfers. Deze worden namelijk altijd onderling vergeleken, wat voor een onzekere leerling fataal 

kan zijn voor het plezier en de inzet in de muziekles. Dat beoordeling motiverend moet werken is een 

punt wat alle respondenten beamen. De groepsleerkrachten hanteren dit uitgangspunt ook bij de 

beoordeling van de andere vakken. Er wordt altijd opbouwende feedback gegeven, omdat ze zien dat 

dit werkt. Volgens de groepsleerkrachten maken positieve woorden enthousiasme los bij de 

leerlingen waardoor ze de goede dingen vasthouden en de minder goede dingen proberen te 

verbeteren. 

  Wat er dan precies beoordeeld zou moeten worden, ligt gecompliceerder. De projectleiders 

zien graag dat er beoordeeld wordt op meer dan alleen inzet, zoals nu vaak het geval is. De voorkeur 

ligt dan bij vakoverstijgende competenties die een beter beeld geven van de ontwikkeling van de 

leerling, zoals samenwerken en creativiteit. Ook vinden ze de beoordeling van technische 

vaardigheden wél van belang omdat dit volgens hen een wezenlijk onderdeel is van de inhoud van de 

lessen. De muziekvakdocenten bepalen idealiter zelf het niveau dat als maatstaf zal dienen tijdens de 

beoordeling aan de hand van het klassenniveau. De projectleiders zien echter liever dat de leerlingen 

worden beoordeeld op basis van de ontwikkelingen die ze doormaken vanuit hun eigen niveau. Er 

wordt dan gestart vanaf een beginniveau waar de beoordelingen mee vergeleken kunnen worden 

gedurende het proces. Dit past beter bij de doelstelling van het SBO om onderwijs op maat te 

genereren.  

  Tot slot wordt er door de muziekvakdocenten de voorkeur uitgesproken voor een formatieve 

beoordeling. Zo kunnen zij als docent ook lering trekken uit het leerproces en krijgt de leerling eerder 

een kans om zichzelf extra te kunnen motiveren op basis van de beoordeling. De groepsleerkrachten 

staan hier ook positief tegenover. 

3.3.2 Wie beoordeelt (voor) wie? 

Alle respondenten zijn van mening dat de beoordeling door de muziekvakdocenten moet gebeuren. 

Zij hebben het beste zicht op de ontwikkeling van de leerlingen in de muziekklas en op deze manier 

stijgt de werkdruk van de groepsleerkracht niet. Bij de muziekvakdocenten bestaat de wens om de 

definitieve beoordeling kort af te kunnen stemmen met de groepsleerkracht, omdat deze meer 
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achtergrondkennis bezit over de leerlingen. Een van de muziekvakdocenten is erg positief over 

zelfreflectie door de leerlingen. De resultaten van deze zelfreflectie kunnen volgens hem uiteindelijk 

meegewogen worden in de definitieve beoordeling. De projectleiders sluiten zich hierbij aan met als 

opmerking dat beoordeling in de eerste plaats altijd in dienst moet staan van de ontwikkeling en 

motivatie van de leerling. Daarnaast is beoordeling ook een vorm van verslaggeving naar externen, 

zoals ouders.  

3.3.3 Vorm van beoordelen 

Alle respondenten zijn tegen beoordelen door middel van cijfers. Het zogenaamde ‘woordrapport’ is 

een betere optie omdat hierin de positieve feedback tot zijn recht kan komen. Dit benadert de 

beoordelingsvorm die al gebruikt wordt op de twee SBO-scholen uit de casus.  

“Dus we hebben nog een ouderwets rapport met goed, ruim voldoende, voldoende, zwak en matig. 

Maar geen onvoldoende, dat zit er niet bij. En ruimte voor opmerkingen.” 

Zowel de groepsleerkrachten als de muziekvakdocenten en de projectleiders zijn allemaal voor een 

beoordeling die een combinatie van instrumentele en intrinsieke aspecten van muziekonderwijs 

bevat. Ze benoemen hier inzet, samenwerking, creativiteit en technische vaardigheden. Onder 

creativiteit verstaan ze vaardigheden als improviseren en in kunnen springen op bepaalde aspecten 

uit de les. De projectleiders zien graag dat uit de beoordelingen een woordrapport voortvloeit waarin 

alle vier de aspecten ter sprake komen. Dit zou mogelijk zijn in de, door hen geformuleerde, tip en 

top. De ‘tip’ is een opmerking in het woordrapport dat iets aanstipt wat nog verbeterd kan worden 

door de leerling. De ‘top’ is het laatste dat wordt gezegd in het rapport en benoemt een onderdeel 

dat de leerling goed kan. Deze vorm neemt echter meer ruimte in beslag dan er nu is in de standaard 

schoolrapporten. Een optie zou volgens de projectleiders kunnen zijn om een eigen rapport of een 

inlegblad te creëren voor muziek. Een van de twee scholen heeft een leerlingvolgsysteem. Daar zou 

de beoordeling van het muziekonderwijs eventueel ook in opgenomen kunnen worden. 

  De beoordeling komt volgens de muziekvakdocenten tot stand uit observaties gedurende de 

lessenreeks. Dit vinden ze het meest aansluiten bij de rest van het onderwijs. Eindtoetsen en diverse 

tussentoetsen zouden te arbeidsintensief worden, omdat het muziekonderwijs maar uit één lesuur 

per week bestaat. Hier waarschuwen de projectleiders ook voor. 

  Een van de groepsleerkrachten bespreekt nog haar houding tegenover het portfolio. Deze 

vorm van beoordeling is voornamelijk bedoeld om een leerproces in kaart te brengen en eventueel 

over te brengen naar de ouders. De groepsleerkracht staat hier positief tegenover omdat het een 

uitgebreid beeld geeft van de ontwikkeling van het kind. Daarnaast stelt het kind dit portfolio zelf 

samen, waardoor het een mening vormt en reflecteert.  
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3.4 Algemene bevindingen 

Uit de vergelijking tussen de verschillende groepen respondenten komt een aantal algemene 

bevindingen die voor dit onderzoek interessant zijn. Allereerst kan geconstateerd worden dat de 

noodzaak van muziekonderwijs verschilt per respondentengroep. De projectleiders en 

muziekvakdocenten wijzen deze noodzaak voornamelijk toe aan het leerproces van de leerling. De 

groepsleerkrachten hebben een minder duidelijk geformuleerde visie over de noodzaak van 

muziekonderwijs. Zij zien muziekonderwijs eerder als ‘iets leuks’ dan als een vak dat serieus 

genomen dient te worden. Dit impliceert een afstand tussen de groepsleerkrachten en het 

muziekonderwijs, ondanks het feit dat het project deze afstand probeert te overbruggen. 

  Daarnaast is het opvallend dat de respondenten nauwelijks de technische vaardigheden en 

kennis benoemen als een onderdeel van de muzieklessen en/of de beoordeling. De vorm waarin de 

leerlingen het instrument leren bespelen alsmede de sociale aspecten die aan bod komen, worden 

belangrijke geacht dan hetgeen ze uiteindelijk kunnen reproduceren op het instrument. De muziek 

technische vaardigheden worden tijdens de interviews als laatste onderdeel van de beoordeling 

benoemd, of komen helemaal niet aan bod. De feitelijke kennisverspreiding over muziek of het 

instrument dat bespeeld wordt, komt überhaupt niet ter sprake. Uit de observaties bleek echter wel 

dat hier veel aandacht aan wordt besteed in de les. 
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4. Beoordeling & Muziekmakers 

Fautley verdeelt beoordeling, zoals eerder besproken, in de onderdelen afweging, vastlegging en 

rapportering. Deze drie onderdelen moeten afzonderlijk bepaald en ingevuld worden.83 In de 

afweging, het eerste onderdeel, wordt bepaald welke functie de beoordeling zou moeten hebben. Bij 

de vastlegging gaat het erom op welke manier de beoordelingsgegevens verzameld worden en de 

rapportering houdt de wijze in waarop deze verzamelde gegevens in kaart worden gebracht. Voor 

het project Muziekmakers zijn deze drie onderdelen hieronder uitgewerkt aan de hand van de 

bevindingen uit het empirisch onderzoek met de respondenten.  

4.1 Afweging: functie van beoordeling 

Wanneer we naar de resultaten van het empirisch onderzoek kijken, zien we bij de respondenten 

een voorkeur voor een formatieve functie van beoordeling. Nergens wordt door de respondenten 

gesproken over beoordeling als middel om een eindadvies te kunnen geven. Eerder spreekt men van 

beoordeling om de leerling tussentijds bij te kunnen sturen en te blijven stimuleren. Ook noemt men 

beoordeling een hulpmiddel voor de leerkracht om het leerproces scherp te kunnen blijven zien. In 

het geval van Muziekmakers lijkt het ook van belang dat de beoordeling een diagnostische functie 

heeft. De respondenten leggen de nadruk op het feit dat de leerlingen van het speciaal 

basisonderwijs behoefte hebben aan intensieve begeleiding en ondersteuning. Wanneer een 

muziekvakdocent hierop aansluit door diagnostische beoordeling in te zetten, verhoogt men de 

kansen op een goed resultaat voor de leerling. 

  Een andere functie die beoordeling volgens de projectleiders zou moeten hebben, is 

vergroting van het aanzien van het vak muziek. Een geschikt beoordelingsinstrumentarium zou het 

vak een serieuzer karakter geven, waardoor het beter geïntegreerd kan raken in het 

schoolcurriculum. In de literatuur wordt ook op deze manier gesproken over het effect van 

beoordeling op het vak muziek. Colwell is met zijn theorie hierover al geciteerd in het eerste 

hoofdstuk van dit onderzoek.84 

  Tot slot komt uit de interviewresultaten naar voren dat er waarde wordt gehecht aan een 

beoordelingsinstrumentarium dat de leerlingen zal motiveren. Colwell zegt hierover in het eerste 

hoofdstuk dat deze motivatie, als gevolg van beoordeling, tevens het leerproces kan stimuleren. De 

keerzijde is dat wanneer de beoordeling onjuist wordt ingezet en/of uitgevoerd, dit een negatief 

                                                           
83 Martin Fautley. Assessment in music education (Oxford: Oxford University Press, 2010), p 5. 
84 Richard Colwell, “Assessment’s Potential in Music Education,” in The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning: A 
Project of the Music Educators National Conference, eds. Richard Colwell en Carol Richardson (New York: Oxford University Press, 
2002) p 1130. 
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effect kan hebben op de leerling.85 De respondenten spraken hierover ook hun angst uit tijdens de 

interviews. In het geval van het SBO ligt dit nog iets gecompliceerder, omdat hier veel faalangstige 

kinderen les krijgen die onzeker zijn over hun leerprestaties. In de ontwikkeling en het gebruik van 

een beoordelingsinstrumentarium voor het project Muziekmakers moet rekening worden gehouden 

met de invloed van een beoordelingsinstrumentarium op de leerlingen. 

 

4.1.1 Authentieke beoordeling  

In muziekonderwijs heeft beoordeling vaak een authentieke vorm. Er wordt hierbij uitgegaan van een 

outcomegericht denkproces.86 In het geval van Muziekmakers kan deze vorm van denken op zijn 

plaats zijn. De leerlingen op het SBO dienen namelijk dezelfde kerndoelen te bereiken met een iets 

lager tempo dan in het reguliere onderwijs. Volgens de respondenten is dit soms een pittige opgave. 

Een geschikte optie zou dan zijn om terug te werken vanaf de kerndoelen, naar een leerproces met 

de daarbij behorende leerdoelen en tussendoelen die op maat gemaakt zijn voor de SBO-leerlingen. 

Zo krijgen zij volledig de kans en ruimte om deze kerndoelen op hun eigen tempo te behalen.  

  Een kanttekening hier is dat het een ingewikkelde opgave is om vanuit deze kerndoelen terug 

te werken. De kerndoelen zijn erg algemeen van aard en geven veel ruimte voor eigen invulling. Dit 

kan enerzijds een voordeel zijn voor het SBO, maar anderzijds brengt dit ook het gevaar dat er 

bepaalde stappen over het hoofd worden gezien. De leerdoelen die zijn opgesteld door het SLO, de 

TULE, kunnen in een bewerkte vorm een oplossing bieden voor dit probleem. Deze kerndoelen zijn 

namelijk uitgewerkt voor het regulier onderwijs, maar kunnen door middel van een aantal 

aanpassingen uiteindelijk aansluiten bij het curriculum van het SBO. De respondenten geven aan dat 

de bestaande leerdoelen en kerndoelen zeker haalbaar zijn voor de SBO-leerlingen, mits er een 

ander tempo wordt aangehouden en de leerlingen meer begeleiding ontvangen. Deze aanpassing in 

tempo en begeleiding kunnen gefaciliteerd worden in het project Muziekmakers.  

 

4.1.2 Niveau van beoordeling 

De TULE kan voor het project Muziekmakers als voorbeeld genomen worden bij het bepalen van de 

leerdoelen. Wel is het nog van belang af te stemmen op basis van welk niveau de leerlingen 

beoordeeld zullen worden. Uit de antwoorden van de projectleiders kwam naar voren dat de 

leerlingen beoordeeld zouden moeten worden op de ontwikkelingen in hun eigen niveau. Zoals 

Smedema beschreef wordt dit ipsatief beoordelen genoemd. Er zou dan een nulmeting gedaan 

moeten worden om het startniveau van de leerlingen te bepalen op het gebied van de vier 

                                                           
85 Richard Colwell, “Assessment’s Potential in Music Education,” in The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning: A 
Project of the Music Educators National Conference, eds. Richard Colwell en Carol Richardson (New York: Oxford University Press, 
2002) p 1130. 
86 Judith Gullikers, “Authentiek beoordelen: kansen voor het kunstonderwijs,” in Cultuur + Educatie Volume 31, Jaargang 11, p 39-40. 
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vaardigheden. Vervolgens moeten alle volgende beoordelingen afgewogen worden tegenover dit 

startniveau, om zo de vooruitgang te bepalen. Op basis van die vooruitgang kan een beoordeling 

toegekend worden. 

  Een andere optie is om de leerdoelen te formuleren aan de hand van de zeven vaardigheden 

die omschreven staan in het projectplan van Muziekmakers: 

 

- Leerlingen leren luisteren als basis van alle vormen van muzikaal gedrag. 

- De leerlingen ontwikkelen hun muzikaliteit met als doel dat zij hiermee een nieuwe 

manier ontdekken om binnen hun individuele mogelijkheden hun gevoelens, gedachten 

en ideeën uit te uitdrukken. 

- Leerlingen leren op eenvoudige wijze een instrument bespelen 

- Leerlingen leren op elkaar te reageren en samen te spelen 

- Leerlingen leren indien mogelijk een (aangepast) notenschrift 

- Leerlingen helpen elkaar, ze leren elkaar accepteren en waarderen.  

- De zelfstandigheid van de leerlingen.87 

 

Deze vaardigheden kunnen verder uitgewerkt of samengevoegd worden tot een aantal leerdoelen 

die als leidraad kunnen dienen voor de beoordeling.  

4.2 Vastlegging van de beoordeling 

Na de bovenstaande eerste stap in het beoordelingsproces, volgt de stap die concretiseert hoe de 

vastlegging vorm zal krijgen. De respondenten uit het onderzoek gaven aan graag een beoordeling te 

zien die opgedeeld is in vier onderdelen: inzet, samenwerking, creativiteit en muzikale vaardigheden. 

Daarnaast lieten de respondenten een positieve houding zien ten opzichte van zelfreflectie door de 

leerlingen, maar wordt de mening gedeeld dat de muziekvakdocent de uiteindelijke beoordeling 

dient te bepalen. 

  Een geschikt middel om de resultaten op deze onderdelen en op deze manier vast te leggen 

zou de rubric kunnen zijn. De vier vaardigheden kunnen onderverdeeld worden in deelvaardigheden 

die ieder beoordeeld kunnen worden door middel van vier kwaliteitsaanduidingen. De projectleiders 

stonden echter, om verschillende redenen, niet geheel positief tegenover deze vastlegging. Ze 

verwachten dat een rubric te arbeidsintensief is voor de muziekvakdocenten, onder andere omdat 

de muziekles maar één uur per week beslaat. Daarnaast wordt het ingewikkeld bevonden om 

leerlingen cijfers te geven voor bepaalde deelvaardigheden die ze wellicht helemaal niet beheersen. 

                                                           
87 Trias. Projectplan Muziekmakers in Rijswijk. Rijswijk, maart 2013, p 8. 
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Een Likertschaal zou in dit geval meer van toepassing zijn, waarbij de leerlingen worden beoordeeld 

op de mate waarin een uitspraak op hen van toepassing is. De insteek blijft dat beoordeling altijd de 

vorm van positieve feedback moet hebben. Deze Likertschaal kan dan de vorm aannemen van de vier 

vaardigheden, eventueel ook onderverdeeld in vier deelvaardigheden. In deze vastleggingen komen 

geen cijfers aan bod maar uitspraken die allen, van positieve aard kunnen zijn. Voor de zelfreflectie 

wordt een Likertschaal daarom ook interessant bevonden door de projectleiders. Een vakdocent en 

de leerling kunnen deze Likertschaal beiden invullen. Uiteindelijk kunnen deze door de vakdocent 

met elkaar vergeleken worden om zo een goede afweging te maken voor het definitieve resultaat. 

Wanneer deze twee schalen ver uit elkaar liggen, kan dit betekenen dat de vakdocent een 

problematische diagnose moet stellen over de leerling of het leerproces moet bijsturen. Dit sluit aan 

op de functie van beoordeling waar het project Muziekmakers naar streeft.  

 

4.2.1 Toepassing instrumentarium Smedema op Muziekmakers 

Het instrumentarium dat onderzocht is door Smedema kan, afgaande op de resultaten uit de 

interviews, op enige wijze aansluiten bij het project Muziekmakers. De vastlegging vindt in haar 

onderzoek plaats door middel van een bolletjessysteem of met behulp van het woordsysteem. Het 

bolletjessysteem lijkt op een Likertschaal maar is minder arbeidsintensief en kent geen 

deelvaardigheden maar louter hoofdvaardigheden. De onderdelen samenwerken, inzet, creativiteit 

en muzikale vaardigheden kunnen hier beoordeeld worden op een schaal van één tot vier. Eén 

betekent hier ‘niet behandeld’, twee betekent ‘moet nog aan gewerkt worden’, drie staat voor ‘gaat 

al goed maar kan nog beter’ en vier betekent ‘het gaat goed’.88 Dit kost weinig tijd in het verzamelen 

van resultaten en kan in principe zo overgenomen worden in de rapportering. Het is daarmee zeker 

geschikt voor het project Muziekmakers. Wel is het zo dat dit een vrij algemene beoordeling is 

waarin weinig ruimte is voor specificatie. De validiteit van dit instrument is daarnaast niet hoog 

omdat op basis van één term lastig vastgesteld kan worden dat dit ook daadwerkelijk dat meet wat 

het zo moeten meten. Buiten het feit dat dit systeem een zeer algemeen karakter heeft sluit het wel 

aan op de wensen van de respondenten en is het gemakkelijk in gebruik. Uiteindelijk kan dit 

instrument ook ingezet worden op het gebied van zelfreflectie, wat een positief gegeven is gezien de 

belangstelling vanuit de respondenten hiervoor. 

4.3 Rapportering van de beoordeling 

Voor de rapportering in het project Muziekmakers biedt het onderzoek van Smedema, naast de 

mogelijkheden voor vastlegging, ook een optie. De respondenten hebben allen aangegeven de 

                                                           
88 Marijke Smedema, 2013. “Beoordelen van muziek in het speciaal (basis)onderwijs.” Praktijkonderzoek, Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten. P 13-14. 
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voorkeur te geven aan een (woord)rapport. Dit omdat het aansluit bij de twee scholen uit de casus, 

maar ook omdat het veel ruimte biedt voor een positieve insteek. Een woordrapport kan door middel 

van de juiste formulering op een positieve manier bepaalde kritiek overbrengen. Een leerling wordt 

volgens de projectleiders door deze positieve inslag gemotiveerd om zichzelf te verbeteren aan de 

hand van het rapport.  

  Daarnaast kan het woordsysteem dat besproken is in Smedema’s onderzoek worden 

toegepast op het project Muziekmakers. Drie van de zes respondenten gaven in het interview 

expliciet aan, graag te werken met een tip en een top in de beoordeling. De overige drie 

respondenten gaven dit impliciet in hun antwoorden aan door te spreken over positieve feedback en 

ruimte voor opmerkingen. De tip en de top houden twee opmerkingen in: de tip is van opbouwende 

aard en beschrijft wat nog beter zou kunnen bij de leerling. Deze tip en top zouden geformuleerd 

kunnen worden aan de hand van twee termen die een vakdocent kiest uit de vier vaardigheden: 

samenwerking, inzet, muzikale vaardigheden en creativiteit. De vakdocent kiest bijvoorbeeld twee 

vaardigheden die het meest van toepassing zijn op de betreffende leerling en bespreekt deze in het 

rapport vanuit een tip en een top. 

  Het woordrapport zou de meest geschikte optie voor rapportering zijn in deze casestudy, 

maar er is aangegeven dat meegaan in de schoolrapporten ook een mogelijkheid is. Een kanttekening 

van de projectleiders hierbij is dat de mogelijkheid tot het geven van een onvoldoende voor hen nog 

steeds geen gewilde optie is. De wens zou zijn om een inlegblad te creëren, dat ingevoegd kan 

worden in het rapport. Op dit aparte muziekrapport komen de vier hoofdvaardigheden terug en leest 

men een tip en een top.  

  Het portfolio is voor deze casestudy geen optie. De respondenten zien hier weinig in: de 

verhouding tussen lestijd en beoordelingstijd zou op deze manier helemaal scheef komen te liggen. 

Wanneer er meer lestijd zou zijn, of in ieder geval meer werkuren voor de vakdocent, zou een 

portfolio wel een nuttig alternatief zijn. Zelfreflectie staat in deze vorm van rapportering bovenaan. 

Leerlingen in het SBO zijn, zo zeggen de muziekvakdocenten, vaak al teleurgesteld geweest over hun 

prestaties in andere vakken. Wanneer ze mogen verzamelen waar ze trots op zijn en zo zelf (kunnen 

laten) zien wat ze bereikt hebben kan dit voor een stimulans in het leerplezier zorgen. 
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Conclusie, reflectie & aanbevelingen 

In dit onderzoek is in kaart gebracht welke problematiek gerelateerd is aan beoordeling in het 

muziekonderwijs. Vervolgens is in een casestudy onderzocht wat een mogelijk 

beoordelingsinstrumentarium zou kunnen zijn voor het project Muziekmakers. In deze conclusie zal 

antwoord gegeven worden op de hoofdvraag, door middel van de besproken resultaten uit de 

verschillende deelvragen. Hierna volgt een reflectie op de geconcludeerde bevindingen, waarna ten 

slotte aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek naar een beoordelingsinstrumentarium 

voor het project Muziekmakers. 

Conclusie 

Uit de eerste deelvraag is gebleken dat er een groot aantal verschillende theorieën bestaat over de 

diverse aspecten van beoordeling, zoals waarom en wat er beoordeeld wordt. Het is belangrijk dat in 

het beoordelingsproces kleine maar nauwkeurige stappen moeten worden gezet, alvorens direct met 

het beoordelen zelf begonnen wordt. Uitgebreide en heldere denkprocessen dienen vooraf te gaan 

aan het ontwikkelen van een kwalitatief goed beoordelingsinstrument. Een kanttekening uit het 

theoretisch kader die op het bovenstaande van toepassing is komt van Colwell. Hij beargumenteert 

dat er grijze rondom beoordeling zullen blijven bestaan die lastig ingevuld kunnen worden, aangezien 

beoordeling geen exacte wetenschap is.  

  Uit het theoretisch kader is tevens gebleken dat er een aanbod bestaat van richtlijnen die 

men in acht kan nemen bij het starten van een beoordelingsproces. Zo kunnen de drie onderdelen 

afweging, vastlegging en rapportering, zoals geformuleerd door Fautley, aan worden gehouden om 

het beoordelingsproces helder en concreet te houden. Daarnaast zijn er verschillende uitgewerkte 

beoordelingsinstrumenten en/of uitgewerkte leerdoelen in omloop die als inspiratie kunnen dienen 

voor een nog te ontwikkelen beoordelingsinstrumentarium. 

  In het empirische onderzoek is gepoogd te achterhalen wat de vraag van de betrokken 

partijen is, wat betreft een beoordelingsinstrumentarium voor het project Muziekmakers. De 

respondenten gaven aan zij uit ervaring de ipsatieve beoordeling kennen en hier de voorkeur aan 

geven. Over het algemeen zijn de respondenten op zoek naar een instrumentarium dat door de 

vakdocent ingevuld kan worden en niet te arbeidsintensief is. Hun wens is om te beoordelen op 

creativiteit, samenwerken, inzet en muzikale vaardigheden. Daarnaast bleek dat het instrument een 

formatieve functie zou moeten hebben en dat het voornamelijk een motiverend effect op de leerling 

moet hebben. Er is tot nu toe nog weinig nagedacht over de manier waarop de beoordeling tot stand 

zou moeten komen. 
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Het beoordelingsinstrument uit het onderzoek van Smedema is mogelijk een interessante optie voor 

het project Muziekmakers. Dit onderzoek is uitgevoerd in het speciaal (basis)onderwijs met de 

nadruk op het speciaal onderwijs, wat maakt dat er over bepaalde facetten van deze doelgroep al is 

nagedacht. Hierdoor heeft het instrumentarium onder andere potentie om met de nodige 

aanpassingen toegepast te kunnen worden in het project Muziekmakers. Helaas mankeert het in 

bepaalde onderdelen nog aan specificiteit in dit beoordelingsinstrumentarium. 

  Wat het daarnaast bemoeilijkt om een concreet advies te kunnen formuleren voor een 

beoordelingsinstrumentarium voor Muziekmakers, is dat in het project weinig concrete 

beschrijvingen en gedachten bestaan over het niveau waarop, en door middel van welke 

tussendoelen, beoordeeld dient te worden. Richtlijnen voor beoordeling ontbreken, evenals tussen- 

en einddoelen. Ook zijn de ideeën over beoordeling van de respondenten veelal opsommingen van 

middelen waar men ervaring mee heeft. 

  Dit duidt op een kloof tussen theorie en praktijk. Wellicht wordt deze kloof vergroot door het 

feit dat de voorzetting van het project, zowel inhoudelijk als in de vorm, nog niet zeker is. Het is 

daardoor ingewikkeld om einddoelen te stellen waar de beoordeling  op toegespitst kan worden. Wel 

kunnen de zeven vaardigheden die het project bij de leerlingen beoogt te ontwikkelen als richtlijn 

fungeren voor het formuleren van einddoelen, waaruit vervolgens concrete leerdoelen gerealiseerd 

kunnen worden.  

 

- Leerlingen leren luisteren als basis van alle vormen van muzikaal gedrag. 

- De leerlingen ontwikkelen hun muzikaliteit met als doel dat zij hiermee een nieuwe 

manier ontdekken om binnen hun individuele mogelijkheden hun gevoelens, gedachten 

en ideeën uit te uitdrukken. 

- Leerlingen leren op eenvoudige wijze een instrument bespelen 

- Leerlingen leren op elkaar te reageren en samen te spelen 

- Leerlingen leren indien mogelijk een (aangepast) notenschrift 

- Leerlingen helpen elkaar, ze leren elkaar accepteren en waarderen. 

- De zelfstandigheid van de leerlingen.89 

 

Zoals eerder genoemd is tijdens het empirisch onderzoek naar voren gekomen dat idealiter 

beoordeeld zou moeten worden op de punten creativiteit, samenwerken, inzet en muzikale 

vaardigheden. Afgezien van inzet, zijn deze drie punten te herleiden tot de in het projectplan 

omschreven vaardigheden. Een heldere formulering van de te behalen leerdoelen, als gevolg van de 

                                                           
89 Trias. Projectplan Muziekmakers in Rijswijk. Rijswijk, maart 2013, p 8. 
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kerndoelen in combinatie met deze zeven vaardigheden is voor deze drie punten hiermee haalbaar. 

Inzet is echter problematischer om op te beoordelen. Het is opvallend dat dit aspect in geen van de 

bovengenoemde zeven vaardigheden terug te vinden is, maar dat het wel als eerste punt werd 

opgeworpen door alle respondenten tijdens de diepte-interviews. Allereerst zal de term inzet in het 

project Muziekmakers dus gedefinieerd moeten worden. Vervolgens moet bepaald worden in welke 

mate de inzet met een voldoende kan worden beoordeeld.  

  De conclusie is dat er een kloof bestaat tussen de beoordelingstheorie en de 

beoordelingspraktijk. Deze kloof wordt enigszins opgevuld door het zevental vaardigheden die in het 

projectplan omschreven staan. Deze vaardigheden bieden een richtlijn, van waaruit leerdoelen 

ontwikkeld kunnen worden die aansluiten bij de kerndoelen. Wel ontbreekt een visie op hoe de term 

inzet ingevuld moet worden in het project Muziekmakers. Een voorlopig advies naar aanleiding van 

dit onderzoek zou zijn om in het project Muziekmakers een beoordelingsinstrumentarium toe te 

passen dat in ieder geval een formatieve functie heeft. Daarnaast kunnen de vier overkoepelende 

vaardigheden uit het empirisch onderzoek, samen met de zeven vaardigheden uit het projectplan 

worden uitgewerkt tot heldere leerdoelen. Deze leerdoelen kunnen beoordeeld worden door middel 

van een Likertschaal of het bolletjessysteem uit het onderzoek van Smedema. De beste optie voor de 

rapportering van de beoordelingsresultaten is op dit moment het woordrapport. 

Reflectie 

Het resultaat van dit onderzoek heeft een andere vorm dan in eerste instantie werd verwacht. 

Allereerst is in het begin van het proces de keuze gemaakt om in het theoretisch kader teksten te 

verwerken die betrekking hebben op de beoordeling van muziek in het primair onderwijs. Deze 

werken, waaronder die van Fautley en Colwell, bevatten informatie die de lading van dit onderzoek 

dekt en geven een helder beeld van de problematiek rondom beoordeling. Aangezien het SBO 

dezelfde kerndoelen heeft als het reguliere onderwijs, zijn de nu gebruikte teksten grotendeels ook 

van toepassing op het SBO. In vervolgonderzoek zou het een optie kunnen zijn om een afbakening te 

maken tussen literatuur omtrent het primair onderwijs en het speciaal basisonderwijs. In dit 

onderzoek is de noodzaak van muziekonderwijs in het speciaal basisonderwijs wel aan bod gekomen, 

maar de beoordeling hiervan kan nog verder uitgediept worden.  

  Verder is gedurende de uitvoering van dit onderzoek, met name tijdens het empirische 

gedeelte, een kloof ontdekt tussen de theorie en de praktijk. Na het uitvoeren van de diepte-

interviews bleek dat er nauwelijks een visie bestond over hoe een valide, betrouwbare en bruikbare 

beoordeling tot stand kan komen. Opvallend daarbij is dat ook de groepsleerkrachten, die dagelijks 

te maken hebben met beoordeling, weinig opvattingen hebben over een handzaam 

beoordelingsinstrument. De respondenten hebben wel wensen en ideeën over beoordeling, maar 
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deze zijn minimaal uitgewerkt. Deze ideeën en wensen liggen bovendien ver van de theorie af, wat 

een juiste aanbeveling voor een beoordelingsinstrumentarium bemoeilijkt.  

  Door de problematische kloof tussen theorie en praktijk kan het doel van dit onderzoek om 

een heldere en concrete aanbeveling te doen voor een mogelijk beoordelingsinstrumentarium voor 

het project Muziekmakers, niet geheel worden behaald. Er is wel een voorlopig advies geformuleerd, 

maar voordat dit advies uitgebreider en gegronder kan worden, moeten er eerst andere stappen 

worden gezet. 

Aanbevelingen 

Tot slot zijn er een aantal aanbevelingen die de moeite waard zijn om mee te nemen in 

vervolgonderzoek en/of in de ontwikkeling van het project. Ook al is dit geen onderzoek dat een 

gebruiksklaar beoordelingsinstrumentarium heeft afgeleverd, kan het wel worden beschouwd als 

een inspiratiebron voor de organisaties, Trias en Stichting Papageno, om ideeën en informatie op te 

doen omtrent het onderwerp beoordeling. Op dit moment is dat vanuit mijn optiek ook nog niet 

geheel mogelijk. Er zullen eerst stappen op inhoudelijk niveau moeten worden gezet in het project. 

De leerdoelen zullen geformuleerd en meer uitgediept moeten worden, omdat dit de basis is van 

waaruit verder gewerkt kan worden in het beoordelingsproces. Zo zal ook de vaardigheid inzet helder 

gedefinieerd moeten worden en is een integratie van de vier genoemde onderdelen uit het empirisch 

onderzoek in het project noodzakelijk. 

  Uiteraard is dit ingewikkeld en tijdrovend, gezien het feit dat het project een pilot is van twee 

jaar. Het is een optie om hiervoor een bestaande uitwerking van de kerndoelen, zoals de TULE, als 

inspiratiebron te gebruiken. Om in de toekomst de inbedding van de leerlijn van dit project in het 

schoolcurriculum te verbeteren, wordt het van belang geacht om een degelijk 

beoordelingsinstrumentarium in het project te integreren. Het niveau van het project kan op deze 

manier alleen maar stijgen, en het muziekonderwijs in het speciaal basisonderwijs ten goede komen.  
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Bijlage II 
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Bijlage III 

Een opdracht tijdens een projectweek waarbij leerlingen in samenwerking met een andere jaargroep een 

podiumpresentatie moesten voorbereiden met als thema: Subculturen. Dit thema kon op verschillende manieren 

en bij verschillende disciplines worden uitgewerkt.  

 

 Goed Voldoende Onvoldoende 

Stripverhaal 

maken 

Het stripverhaal is goed als 

het ontworpen figuurtje 

steeds terugkomt en er een 

goed verhaal is. 

Er is gebruik gemaakt van 

kleuren. 

De subcultuur moet duidelijk 

naar voren komen. 

Het stripverhaal is 

voldoende als het 

stripfiguurtje steeds 

terugkomt en er een 

verhaal in zit. 

Er is niet zoveel tijd 

besteed aan de uitwerking. 

Het stripverhaal maakt niet 

duidelijk welke subcultuur 

belicht wordt. Er is geen goed 

verhaal en er is niet veel werk 

besteed aan de uitwerking. 

Kleding en 

attributen 

De subcultuur is goed te 

herkennen. Het materiaal is 

goed gekozen en verwerkt. 

De verdeling van de 

werkzaamheden binnen het 

groepje waren goed. 

De subcultuur is te 

herkennen. Het materiaal is 

goed gekozen en werkt. De 

werkverdeling in het 

groepje liet te wensen over. 

Het is niet duidelijk wat de 

subcultuur is. Het werk 

verdeling was slecht. Het 

resultaat van de kleding en 

attributen is niet af. 

Verslag Er zijn foto's/filmbeelden van 

het hele project. 

Van de foto's/filmbeelden is 

een mooie presentatie 

gemaakt. 

Er zijn foto's/filmbeelden 

van bijna het hele project. 

Er is een presentatie van 

gemaakt. 

Er zijn weinig 

foto's/filmbeelden. Er is geen 

presentatie gemaakt. 

Tekenen 

Strip 

De subcultuur is te 

herkennen. Het verhaal 

heeft een begin en einde, en 

is goed te begrijpen. Er is 

veel aandacht besteed aan 

de uitwerking. 

De subcultuur is te 

herkennen. Het verhaal te 

begrijpen. Er is aandacht 

besteed aan de uitwerking. 

De subcultuur is niet duidelijk. 

De uitwerking is slordig en/of 

niet aanwezig. 

Handvaardigheid 

Modeshow 

De subcultuur is te 

herkennen. De kleding en 

attributen zijn netjes 

gemaakt/het materiaal is 

goed gebruikt. De 

samenwerking in de groep 

verliep goed (taakverdeling). 

De subcultuur is te 

herkennen. De kleding en 

attributen zijn gemaakt. De 

samenwerking in de groep 

verliep redelijk 

(taakverdeling, planning). 

De subcultuur is niet te 

herkennen. De kleding/ 

attributen zijn slecht gemaakt. 

De samenwerking verliep 

slecht. 

Muziek: 

presentatie 

subcultuur 

De subcultuur is goed 

uitgelegd in een muziekstuk 

en achtergrondinformatie. 

De samenwerking verliep 

goed. 

De subcultuur is uitgelegd 

in een muziekstuk en 

achtergrondinfo. De 

samenwerking verliep 

redelijk.  

De subcultuur is slecht 

uitgelegd. Er was geen 

muziek. Stuk aanwezig. De 

samenwerking verliep slecht. 

Verslag De presentatie geeft een 

beeld van het hele 

werkproces. Er is veel 

aandacht besteed aan de 

afwerking van de 

presentatie. 

De presentatie geeft een 

beeld van het werkproces. 

Er is aandacht besteed aan 

afwerking van de 

presentatie. 

De presentatie geeft geen 

overzicht van het werkproces. 

Er is weinig geen aandacht 

besteed aan de presentatie. 

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. "Rubrics als beoordelingsinstrument voor vaardigheden." Enschede: SLO, 2006. 
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Bijlage IV 

Interview topics 

 

1. Speciaal basisonderwijs 

 Kenmerken 

 Doelstelling 

 Toespitsing op school 

 Rol groepsleerkracht 

2. Muziekonderwijs 

 Noodzaak 

 Rol in onderwijs 

 Doel 

3. Muziekmakers 

 Opzet 

 Doel 

 Verhouding groepsleerkracht/muziekvakdocent 

 Verwachtingen 

 (gewenste) Resultaat 

 Visie, voortgang en mening  

4. Beoordeling in project 

 Visie op beoordeling. Hoe gaat dit in het algemeen en bij andere vakken?  

 Beoordeling en speciaal basisonderwijs. Wat werkt? Wat is de persoonlijke 

opvatting? 

 Belang van beoordeling in het muziekonderwijs. Al ervaring met beoordeling in het 

muziekonderwijs? Was die vorm van muziekonderwijs anders dan dit project? 

Positieve en negatieve punten van die beoordeling. 

 Wat moet er beoordeeld worden in dit project? Wat wil men weten? Waarom? 

(doel, functie, voor wie) 

 Wat is gewenst qua tijdsvorm, en waarom?  

 Wat is gewenst wat betreft wie beoordeelt, en waarom? (rol van leerkracht, 

vakdocent, leerlingen, zelfbeoordeling) 

 Wat is gewenst wat betreft de middelen waarmee gemeten wordt? Middels welke 

tools wordt er het liefst gemeten en waarom? (toetsen, vragenlijsten, portfolio, 

rubriek, etc) 

 Wat is gewenst voor de rapportering van de beoordeling? 

 Aan welke kwaliteitscriteria moet het beoordelingsinstrument voldoen en hoe 

definieert men deze? (betrouwbaarheid, validiteit, bruikbaarheid) 

 

 


