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VERANTWOORDING KEUZE ‘BEPERKING’ 
 
Binnen de tijdelijke projecten van het Deeltijds Kunstonderwijs wordt er gesproken over ‘personen 
(kinderen) met een handicap, met een beperking, met speciale noden, …’.  
Men zal kunnen zien dat er doorheen de scriptie bewust gekozen wordt voor de benaming ‘personen 
met een beperking’. We vinden het van belang de keuze te verifiëren alvorens de kaders en het 
onderzoek weergegeven worden.  
 
Terminologie  
In de scriptie wordt er geprobeerd een zo correct en respectvol mogelijk taalgebruik te hanteren. 
Woordgebruik heeft namelijk een impact op onze mentaliteit, voorstellingen, vooroordelen, waarden 
en normen. De manier waarop begrippen gebruikt worden beïnvloeden de beeldvorming van mensen 
(GRIP, n.d.). Ook al hebben we het over dezelfde persoon, toch heeft ‘de persoon met een handicap’ 
een positievere connotatie dan ‘de gehandicapte’. Er wordt met meer respect gekeken naar de 
personen; er wordt een nadruk gelegd op de persoon zelf als medeburger.  
 
Het Nederlandse taalgebied heeft al een positieve evolutie waargemaakt. Zo werd in Vlaanderen in 
1987 in een decreet een verschuiving ingevoerd van ‘gebrekkigen’ over ‘gehandicapten’ naar 
‘personen met een handicap’ (Vlaamse Raad, 1987). Een nieuwe evolutie is dat er door sommigen 
gesproken wordt over ‘personen met een functiebeperking’ of ‘personen met een functieprobleem’ 
(GRIP, n.d.). Er werd besloten deze definiëring te gebruiken aangezien het een nieuwe stroming 
vertegenwoordigt, hoewel deze term nog niet erg ingeburgerd in ons dagelijks taalgebruik.  
 
Zoals hierboven blijkt is er niet één algemeen geldend begrip. De WHO bevestigt dat en zegt dan ook 
dat er moet geluisterd worden naar hoe mensen met een beperking/handicap zelf willen aangesproken 
worden. Ze hebben zelf het recht om te kiezen hoe ze genoemd worden (GRIP, n.d.).  
Om eenvormigheid binnen deze scriptie te garanderen, wordt er voor gekozen te spreken over 
‘personen met een (functie)beperking’.  
Deze keuze wordt hieronder verder toegelicht. De discussie is echter nog niet afgerond, de benaming 
is nog steeds in evolutie en staat voortdurend ter discussie. 
 
Personen met een (functie)beperking  
De International Classification of Functioning, Disability and Health van de WHO gebruikt de term 
‘functioneringsprobleem, -beperking’ om een meerdimensioneel verschijnsel aan te duiden dat 
voortkomt uit de interactie tussen mens en omgeving. Het gebruik ‘personen met 
(functie)beperkingen’ betreft een bredere groep mensen dan ‘personen met een handicap’ (GRIP, n.d.). 
 
De definitie van ‘beperking’ volgens de Standaardregels van de Verenigde Naties (1994) luidt als 
volgt: 

‘De term ‘beperking’ is een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende functiebeperkingen die 
onder de bevolking van elk land ter wereld voorkomen. Mensen kunnen gehandicapt zijn vanwege een 
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lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke stoornis, medische omstandigheden of een psychische 
aandoening. Deze stoornissen, omstandigheden of aandoeningen kunnen blijvend of tijdelijk zijn’. 

 
De definitie van ‘functioneringsprobleem’ van het verdrag van de Verenigde Naties voor gelijke 
rechten van personen met een handicap (2006) gaat als volgt:  

Personen met een functioneringsprobleem zijn onder andere zij die fysieke, verstandelijke, intellectuele 
of zintuigelijke langetermijnstoornissen hebben die in interactie met verscheidene barrières hun 
volledige en effectieve participatie in de maatschappij op gelijke voet met anderen kunnen belemmeren. 

 
In de scriptie zal het doorgaans gaan over personen met een mentale beperking wanneer er over 
personen met een beperking gesproken wordt. 

 



 vii

INLEIDING  
 

In de zoektocht naar het bestaan van een inclusieve werking in muziekacademies werd er opgemerkt 
dat het een zeer nieuw gegeven is; het is een nog zeer onontgonnen gebied.  
In de loop van de jaren werd er al veel stilgestaan bij de meerwaarde van muziek bij personen met een 
beperking. Veelal wordt echter bij het spreken over het muziekaanbod voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking verwezen naar slechts drie verschillende vormen, met name muzikale 
activiteiten, orthoagogische muziekbeoefening en muziektherapie (Schalkwijk, 1988). De 
muziekbeleving van personen met een beperking wordt vaak in hulpverlenende context gezien.  
Het is nog maar recent dat men denkt aan de inclusieve benadering van personen met een beperking in 
het kunstcircuit, met name podium- en beeldende kunsten. 
Daarenboven is er ook niet veel specifiek wetenschappelijke literatuur te vinden over inclusief 
muziekonderricht. Er is wel literatuur beschikbaar over inclusief onderwijs, inclusieve 
vrijetijdsbesteding en over het muziekaanbod voor personen met een (verstandelijke) beperking. 
Daarom werd het hier als een zeer boeiend gegeven gevonden om verder uit te diepen. Zo vond ook 
minister Vandenbroucke dat er verder onderzoek moet gebeuren naar de inhoud en organisatie van 
kunstopleidingen voor personen met een beperking (Commissie voor Onderwijs, Vorming, 
Wetenschap en Innovatie, 2008). 
 
In de uiteenzetting zal er consequent gesproken worden over ‘muziekscholen’ en niet over 
‘muziekacademies’ of ‘conservatoria’. Daarmee willen we ervoor zorgen dat er geen onderscheid 
ontstaat tussen beiden in functie van het onderzoek. 
Bij de leerkrachten van de tijdelijke projecten wordt ook  steevast ‘leerkrachten’ gebruikt om zo geen 
onderscheid te moeten maken tussen muziektherapeuten en muziekpedagogen.  
Wanneer er gesproken wordt over ‘reguliere leerlingen’ betreft het de leerlingen zonder beperking. 
 
De opbouw van de scriptie verloopt als volgt: er wordt begonnen met het conceptueel kader, gevolgd 
door het methodologisch kader, dan de onderzoeksresultaten en als afsluiter de discussie, beperkingen 
in het onderzoek en conclusie. 
Het conceptueel kader, het eerste hoofdstuk, omvat een maatschappelijk kader, een cultureel kader, 
een muzisch kader en een algemeen structureel kader van het DKO. Dit alles is er om de positie van 
het onderzoek beter te kunnen duiden. 
Het tweede hoofdstuk, het methodologisch kader, verantwoordt de keuze van de leerkrachten; 
expliciteert de keuze van het onderzoek met de daaraan gekoppelde kwaliteitscriteria en belicht dan de 
werkwijze. 
De resultaten van het onderzoek worden beschreven in het derde hoofdstuk. 
Er wordt afgesloten met een discussie van de onderzoeksresultaten, gevolgd door de beperkingen in 
het onderzoek en de conclusie. 
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HOOFDSTUK 1 
 CONCEPTUEEL KADER 

 
1.1 MAATSCHAPPELIJK KADER 
Het ‘maatschappelijk emancipatorische aspect’ van cultuur- en kunsteducatie wordt langzaamaan steeds 
belangrijker. Ook in het DKO wordt dezelfde trend opgemerkt (DKO, 2008). 
In het rapport  ‘Verdieping/Verbreding, Perspectieven voor inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds 
kunstonderwijs’ dat in december 2008 uitkwam, werd de vernieuwingsgedachte van het DKO 
uitgebreid beschreven. Zo zijn de beleidsverantwoordelijken (directies, inrichtende machten, koepels, 
gemeenschapsonderwijs) zich bewust van de maatschappelijke betekenis van het DKO en zijn ze ervan 
overtuigd dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen aan dit soort onderwijs moeten 
kunnen deelnemen. Dit rapport kwam er deels door het rapport van professor Anne Bamford. Hier 
wordt straks verder op ingegaan. De vernieuwingen in het DKO worden in een volgend hoofdstuk 
verder behandeld. Dit hoofdstuk belicht het maatschappelijk kader. 
 
 
1.1.1 Diversiteit  
Vandaag de dag worden de verschillen tussen mensen eerder als waardevol dan als bedreigend 
ervaren. Diversiteit wordt de norm (Van Gennep, 2000). Mensen met een beperking worden niet 
langer herleid tot hun beperking; ze worden als unieke persoonlijkheden, met sterke en zwakke kanten 
gezien net als iedereen. Ze maken automatisch en integraal deel uit van deze samenleving en nemen er 
een evenwaardige plaats in, zij het als een te onderscheiden deelgroep (Kennes, 2001). 
 
In de maatschappij krijgt diversiteit steeds meer een positieve bijklank en de overheid biedt voor 
organisaties, projecten en personen ruggensteun door o.a. het opzetten van het gelijke kansendecreet, de 
niet-discriminatiewetgeving, financiële ondersteuning voor inclusie, …(VVA, n.d.). 
 
Diversiteit kan men in het licht van een recent model zien: het cultureel model. Het model gaat uit van 
het uitgangspunt ‘similar but different’. Het feit dat de persoon anders is staat ook toe anders te zijn. 
Personen met een beperking zijn gelijkwaardig maar ook verschillend en dat verschil moet in onze 
samenleving gezien worden als een meerwaarde in plaats van een ‘beperking’ (Devlieger, Rusch & 
Pfeiffer, 2003). 
 
Dat de stroming van meer divers kijken niet evident is in het DKO wordt hieronder verduidelijkt. Het 
culturele en kunstenaanbod in de vrije tijd wordt namelijk nog vaak vooral bevolkt door kinderen uit de 
meer gegoede klasse, zo ook in het DKO (DKO, 2008). 
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1.1.2 Rapport Bamford: aanzet tot vernieuwing  
In september 2007 verscheen het onderzoek ‘Kwaliteit en consistentie. Kunst- en cultuureducatie in 
Vlaanderen’, van professor Anne Bamford van the University of the Arts uit London (Bamford, 2007). 
Het DKO vormde een onderdeel van het onderzoeksopzet. 
Eén van de conclusies van het rapport van Bamford was dat het DKO-publiek weliswaar groot, maar 
weinig divers is. Jongeren met een minder kansrijk thuismilieu of met speciale noden zijn opvallend 
ondervertegenwoordigd in de Vlaamse academies (DKO, 2008). 
Deze conclusie deed in de sector heel wat stof opwaaien. Het DKO heeft nooit de intentie gehad 
bewust groepen uit te sluiten.  
 
Mede door de aanzet van het rapport van Bamford streeft het DKO er nu steeds meer naar om de 
doelgroep te verbreden. Het DKO ziet diversiteit als een meerwaarde en wil de armen openen voor 
iedereen ongeacht zijn of haar afkomst, mogelijkheden of beperkingen. 
Het is echter geen eenvoudige opdracht om diversiteit te brengen in het DKO. Er zijn wel veel goede 
voorbeelden te vinden in de nieuwe stroming van het DKO. Zo proberen verschillende conservatoria, 
academies voor Muziek, Woordkunst en/of Dans en enkele academies voor Beeldende Kunst hun 
doelgroep te verruimen. In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op de conservatoria en 
muziekacademies die openstaan voor jongeren met een beperking. 
 
 
1.1.3 Integratie - inclusie 
‘Het volgen van muzieklessen op de muziekschool is voor mensen met speciale noden een belangrijke 
meerwaarde in het kader van normalisatie en integratie van personen met een beperking in onze 
samenleving’ (Bijzonder Muzikaal, n.d.). Sinds de opgang van het burgerschapsparadigma spreekt men 
echter minder over integratie maar meer over inclusie.  
Het ‘burgerschapsparadigma’ ontstond eind jaren tachtig en is door Van Gennep in de loop van de jaren 
negentig in ons taalgebied geïntroduceerd (Van Gennep, 2008). Van Hove spreekt eerder over ‘het 
nieuwe paradigma’ omdat het de opvolger is van het ontwikkelingsparadigma (waar de nadruk op 
normalisatie ligt) (Van Gennep, 2008; UCOT, 2003). Naast Van Gennep en Van Hove zijn er nog vele 
andere auteurs die het nieuwe paradigma benaderd hebben; steeds met dezelfde onderliggende 
gedachte. Deze omvat dat personen met een beperking aanzien moeten worden als volwaardige burgers 
(UCOT, 2003). De paradigma’s hebben verschillende namen: ondersteuningsparadigma’, ‘person-
centered planning’, … (UCOT, 2003). Het paradigma wordt in dit onderzoek gelezen als het 
‘burgerschapsparadigma’. 
Deze relatief nieuwe stroming in de orthopedagogiek stelt de perspectieven van personen met een 
beperking op de voorgrond. Hierin wordt er echter een stapje verder gegaan dan integratie; men 
probeert steeds naar een meer inclusieve maatschappij te gaan. Bij het integratieparadigma ligt de 
verantwoordelijkheid tot aanpassen aan de maatschappij en de norm bij de mensen met een beperking; 
de maatschappij zelf wordt niet in vraag gesteld. Bij het inclusieparadigma echter past de samenleving 
zich aan aan de personen met een beperking, aan de mensen die anders zijn. De maatschappij zelf wordt 
in vraag gesteld. Momenteel staat de maatschappij op het punt mensen met een beperking te 
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‘includeren’. Ze worden beschouwd als volwaardige burgers en het is evident dat ze erbij horen op alle 
mogelijke gebieden (Meirens, 1998; Van Gennep, 2000). Iedere burger moet de kans hebben om 
evenwaardig deel te nemen aan elke activiteit die toegankelijk is voor het publiek, en dit vanuit zijn 
eigen keuze (GRIP, n.d.). 
 
 
1.1.4 Volwaardig burgerschap - inclusie 
Aangezien volwaardig burgerschap en inclusie de kernbegrippen zijn waarin we de scriptie willen 
kaderen wordt er hier verder op ingegaan. 
 
Het burgerschapsparadigma houdt in dat mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving 
moeten kunnen leven als gelijkwaardige burgers (Van Gennep, 1997). Het zijn mensen die in deze 
samenleving geboren zijn en daarom dezelfde rechten en plichten hebben als alle andere burgers. Het 
houdt ook in dat ze vanwege hun beperkingen ondersteuning nodig hebben om te kunnen participeren 
in het maatschappelijk leven (Van Gennep, 2000). Mensen met een beperking willen gezien worden als 
volwaardige burgers en willen behandeld worden met respect en gelijkheid (van de Ven et al., 2005). 
Onder ‘maatschappelijk leven’ kan verstaan worden: ‘het meedoen aan alle aspecten van het sociaal-
maatschappelijk leven’, zoals liefdadigheidsinstellingen, dienstverlenende instellingen, of professionele 
sociale organisaties (WHO, 2001).  
 
Inclusie is een proces dat wordt doorgedreven op alle levensdomeinen van het maatschappelijk leven. 
Personen met een beperking moeten in het eigen gezin, de gewone school en in gewone arbeidssituaties 
en op gewone plaatsen van vrijetijdsbesteding – zoals de plaatselijke muziekschool hier – 
ondersteuning kunnen krijgen (Maes, Bruyninckx &Goffart, 2003). 
Inclusie reikt dus verder dan enkel het onderwijsgebied zoals het vaak gedacht wordt.  Onderwijs heeft 
een voortrekkersrol te vervullen. Zo kan inclusief onderwijs de motor zijn voor het realiseren van een 
meer inclusieve samenleving (Maes, 2004).  
Reinders benadrukt het belang van de rol van de omgeving daarin. Personen met een handicap moeten 
meer de gelegenheid krijgen om optimaal in de samenleving te participeren. Het leven in de 
samenleving in plaats van in instituties geeft meer eigen ruimte, meer privacy en vrijheid (Reinders, 
2001). Eriksson, Welander en Granlund stellen dat inclusie iets is dat in het kind zijn micro-omgeving 
plaats vindt en dat het meer een sociaal dan een academisch doel heeft voor de kinderen met een 
beperking (Eriksson, Welander & Granlund, 2007).  
 
Van Hove ligt in dit nieuw (burgerschaps)paradigma een extra nadruk op het gedachtegoed van de 
mensenrechten (UCOT, 2003). De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) 
bekrachtigt dat personen met een beperking burgers zijn zoals iedereen en alle rechten dus ook voor hen 
gelden. Zo zegt het paradigma dat alle mensen gelijkwaardig zijn en ieder individu het recht heeft om 
zich te ontplooien om ten volle te kunnen genieten van datgene wat de maatschappij hen te bieden heeft 
(VLOR, 1998).  
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Men kwam echter tot de constatatie dat de rechten van personen met een beperking niet genoeg 
gewaarborgd waren door de UVRM. Ze waren niet afdwingbaar. Op 13 december 2006 werd er een  
nieuw bindend Verdrag voor Gelijke Rechten van Personen met een Handicap goedgekeurd door de 
VN. Deze Conventie voor Rechten van Personen met een Handicap van 2006 is wel bindend en 
afdwingbaar en wil bevorderen dat personen met een beperking van alle mensenrechten kunnen 
genieten op een manier die rekening houdt met hun noden en hun specifieke situatie (GRIP, 2006). 
 
Nog steeds worden deze rechten in de praktijk echter nog niet maximaal gerealiseerd. Het recht op 
lidmaatschap van een organisatie leidt nog niet altijd tot daadwerkelijk lidmaatschap van gewone 
verenigingen door mensen met een beperking (Schuurman, 2002). Daarom wordt het in deze scriptie zo 
interessant gevonden om concrete voorbeelden te belichten die streven naar burgerschap voor mensen 
met een beperking.  
De betrokken leerkrachten geven de kinderen met een beperking de kans om zich muzikaal te 
ontplooien in een reguliere muziekacademie. Ook minister Frank Vandenbroucke is ervan overtuigd dat 
personen met een beperking het recht hebben om een kunstopleiding te volgen. Volgens hem is het 
erkennen van dat recht echter onvoldoende om het DKO voor die leerlingen toegankelijk te maken. 
Zowel de academies als de overheid moeten maatregelen nemen om kwaliteitsvol kunstonderwijs voor 
die groep te verzekeren (Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie, 2008).  
 
Hieronder worden de projecten in de muziekscholen bekeken vanuit een inclusieve positionering: als 
inclusief onderwijs en als inclusieve vrijetijdsbesteding. Het is echter niet de bedoeling om het 
muziekonderricht voor kinderen met een beperking in een vakje stoppen, want onderwijs en 
vrijetijdsbesteding zijn in het deeltijds kunstonderwijs met elkaar verbonden. We willen echter nagaan 
welke plaats het juist inneemt. 
 
 
1.1.5 Als inclusief onderwijs 
Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs dat gericht is op een optimale 
persoonlijkheidsontwikkeling. De mogelijkheden en beperkingen die eventueel aanwezig zijn, de 
onderwijsstructuur, de onderwijsvorm of het onderwijsniveau waarin het kind zich bevindt mogen geen 
belemmerende factor spelen. (Maes, 2004). Inclusief onderwijs gaat uit van het idee dat alle kinderen 
onderwijs kunnen volgen in een gewone school. Er moet een zinvol curriculum voor elke leerling zijn, 
een flexibele school- en klasorganisatie en er moet ondersteuning zijn waar het nodig is (VLOR, 1998). 
Elk kind heeft dus ook recht op DKO.  
 
Wat inclusief werken betreft, zegt het OVSG dat het DKO zal kunnen leren van de manier waarop dit in 
het leerplichtonderwijs ingevuld wordt (OVSG, 2008). In de toekomst zal dit een prominente plaats 
moeten innemen. Het inclusief leerplichtonderwijs heeft namelijk al een duidelijke positionering die 
een goede ondersteuning kan bieden in de toekomst voor het DKO. 
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1.1.6 Als inclusieve vrijetijdsbesteding  
Inclusieve vrijetijdsbesteding wordt door Dattilo (2002) gedefinieerd als ‘individuen met en zonder een 
beperking die zich samen bezighouden met  recreatieve bezigheden’. 
 
Het burgerschapsmodel – hierboven besproken – streeft ernaar personen met een beperking deel te laten 
nemen aan het vrijetijdscircuit. Net zoals iedereen hebben personen met een beperking namelijk ook 
behoefte aan vrije tijd. Het is belangrijk dat kinderen met een beperking ook de mogelijkheid hebben 
om een hobby te beoefenen (Van Gennep, 1997).  Met muzieklessen wordt de basis gelegd voor een 
zinvolle invulling van de vrijetijdsbesteding (Strijkbos, 2006). 
 
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind beschrijft het recht op vrije tijd, 
ontspanning en culturele activiteiten naar keuze (Verhellen & Vanthuyne, 1998). Kinderen met een 
verstandelijke beperking hebben ook het recht om deel te nemen aan activiteiten binnen het reguliere 
vrijetijdsaanbod (Scheirlinck, 2007). In de VN ‘Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ 
van 2006 wordt benadrukt – en afdwingbaar gemaakt –  dat personen met een beperking recht hebben 
op vrijetijdsbesteding. Zo spreekt men in artikel 30 van de nieuwe VN Conventie over ‘participation in 
cultural life, recreation, leisure and sport’ (United Nations, 2006). 
 
In de beleidsnota 2004-2009 over sport en cultuur van minister Anciaux wordt benadrukt dat 
vrijetijdsbesteding – niet specifiek gericht op personen met een beperking –  bijdraagt  tot de  
maatschappelijke integratie. Arbeid en school worden aanzien als de belangrijkste middelen om 
integratie en sociale participatie te bewerkstelligen, maar ook terreinen in de vrijetijdssfeer krijgen 
steeds meer aandacht. Een gezonde vrijetijdsbesteding draagt bij tot het verhogen van de creativiteit; 
meer zelfvertrouwen; relationele vaardigheden en het vermijden van sociale uitsluiting en 
vereenzaming (Anciaux 2004). 
 
Er is dus nood aan meer inclusieve werkingen – zoals het in de beschreven projecten reeds gebeurt. 
Personen met een beperking hebben nauwelijks toegang tot gewone voorzieningen. Maar heel weinig 
personen zijn lid van een reguliere vrijetijdsbesteding. Er bestaat echter een groot aanbod van 
vrijetijdsbestedingen voor personen met een beperking maar deze worden meestal exclusief voor 
personen met een beperking georganiseerd. Er zijn ook vaak vrijetijdsbestedingen die door de instelling 
of dagcentra zelf voorzien worden. De meeste personen met een beperking die deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten zijn lid van verenigingen die zich uitsluitend richten op personen met een 
beperking (SCP, 2002). 
 
Het pleiten voor het openstellen van muziekscholen voor iedereen kent al een lange adem. Zo pleitte De 
Bruijn (1994) ervoor in 1994 om personen met een beperking muziekles te laten volgen. Ook in de 
scriptie van Boone (2001) werd aangehaald dat weinig personen met een mentale beperking muziekles 
volgen in de muziekschool. Ze wenste dan ook dat men in de toekomst een onderzoek zou opstarten 
naar het meer inclusief werken in de muziekscholen. De toekomst van 2001 is nu. Er is al een vorm van 
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inclusief werken op gang gebracht maar ook deze scriptie is er een oproep om in de toekomst te 
bekijken of er meer en op grotere schaal inclusief gewerkt kan worden. 
 
 
1.1.7 Houding naar personen met een beperking 
Bij het leven in de samenleving hebben we zowel te maken met mensen met een beperking (hun 
noden, wensen, beperking) als met de ‘lokale’ samenleving (haar kenmerken en bereidheid of 
weerstand om mensen met een beperking in haar midden op te nemen). De attitude van de niet-
beperkte leden van de gemeenschap ten opzichte van de mensen met een beperking is zeer belangrijk. 
Een inclusieve gemeenschap veronderstelt dat attitudes ten opzichte van mensen met een beperking 
positief zijn (Schuurman, 2002). 
 
Het inclusief onderwijs, vrijetijdsbesteding, … kan ook gezien worden als iets dat bijdraagt tot een 
meer verdraagzame maatschappij. Door samen met personen met een beperking om te gaan leren 
mensen om op een andere manier te kijken naar personen met een beperking. De personen met een 
beperking worden als volwaardige partners gezien, met veel mogelijkheden. De vooroordelen naar 
personen met een beperking worden zo gereduceerd (Scheirlinck, 2007). 
 
Bracke schreef dat de houding van de lesgever bij het werken aan sociale inclusie zeer belangrijk is. 
Deze moet geloven dat mensen met een beperking waardevol kunnen zijn en dat het sociaal netwerk 
ook van even groot belang is als voor mensen zonder beperking. Door zelf op een positieve manier om 
te gaan met verschillen, kinderen op gepaste informele momenten de nodige informatie te geven en 
een positief sociaal klimaat te proberen creëren, werk je een positieve beeldvorming in de hand 
(Bracke, 2004). 
 
 
 
1.2 CULTUREEL KADER 
Er bestaan onnoemelijk veel definities van cultuur. Zo wordt in het eindrapport van de Commissie 
Cultuur-Onderwijs cultuur omschreven als een ‘sociaal gedeeld betekenisfonds waaruit we putten 
wanneer we denken, handelen of communiceren’. Mensen geven betekenis aan de werkelijkheid al 
denkend, handelend en al communicerend. Cultuur maakt interactie mogelijk tussen mensen onderling 
en tussen mensen en dingen. Cultuur omvat bijgevolg zowel taal en muziek, beelden, gebaren, fysieke 
objecten kennis, opvattingen, normen, … (Commissie Cultuur-Onderwijs, 2008). In een meer 
sociologische betekenis kunnen we cultuur bekijken als de leefstijl van een samenleving, samengesteld 
uit een mix van subculturen met hun geloven, gewoonten en gebruiken waaraan mensen hun identiteit 
ontlenen (UNESCO, 2002). Het DKO zegt ook dat er via kunst en door kunst in het DKO aan 
zelfontplooiing van ieder individu wordt gewerkt en er kansen gegeven worden om levenslang en 
levensbreed te leren (OVSG, 2008).  
Volgens de Raad voor Cultuur is het culturele de dimensie in de maatschappij die een omgang zoekt 
met diversiteit. Dit omvat alles wat niet gevat, gesystematiseerd en beheerd kan worden. Ze pleit 
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daarom ook voor een inclusieve visie. De Raad voor Cultuur moedigt de overheid aan daarin reflexief 
te zijn door vernieuwende, open initiatieven te steunen. (Raad voor Cultuur, 2005).  
 
 
1.2.1 Kunst en cultuur en mensen met een beperking 
Uit het bovenstaande kan er afgeleid worden dat het dus belangrijk is dat personen met een beperking 
kunnen deelnemen aan de culturele activiteiten rondom zich. In de loop van de jaren is in publicaties en 
in de pers een toenemende interesse voor creaties van personen met een beperking waar te nemen(Van 
de Sompele, 2008).  
Van de Vijver (2005) wijst echter op dat de vraag: ‘Zijn personen met een beperking tot kunstproductie 
in staat?’ geen vraag is over kunst maar over de persoon zelf. De kern van deze vraag verwijst naar de 
aanvaarding van de persoon met een beperking als volwaardig individu door de maatschappij en 
specifiek door de kunstwereld. 
 
Er is dus nog steeds een kloof op te merken tussen mensen met een beperking en de wereld van de 
kunst en de cultuur. Vaak gaan kunst en cultuur en mensen met een beperking in onze samenleving 
gescheiden wegen. In de kunst- en cultuurwereld is men nog vaak van mening dat mensen met een 
beperking vooral leuke dingen moeten maken/doen in sociale werkplaatsen, tehuizen of zorgcentra 
(Van de Sompele, 2008).  
Vele kunstopleidingen zijn niet toegankelijk voor personen met een beperking. Er zijn initiatieven 
nodig om deze kloof te dichten (Van de Sompele, 2008). In deze scriptie worden dan ook de mooie 
initiatieven uitgebreid bekeken die er in het  DKO zijn – meer specifiek de muziekscholen.  
 
 
1.2.2 Kunst en therapie  
Muziek, dans, drama en theater waren in het verleden vooral therapeutisch georiënteerd (Ineland, 
2005).  Zo kan je ook opmerken dat als je literatuur omtrent raadpleegt –  meer bepaald muziek –  en 
personen met een beperking je meestal terecht komt bij muziektherapie. Vandaag de dag is er ook 
steeds meer– naast de therapeutische invalshoek – oog voor het artistieke discours voor personen met 
een beperking. Bij het beleven van muziek in artistieke omgevingen wordt de focus dus niet op 
muziektherapie en muziek als medium gelegd maar op het beleven van de muziek als doel zelf. Ineland 
(2005) beweert dat de culturele activiteiten in het Disability Studiegebied vaak nog beleefd wordt onder 
zekere institutionele regels. 
 
Het is volgens Ineland niet altijd makkelijk om uit te maken of de cultuurbeleving van personen met 
een beperking meer een artistieke logica betreft of eerder een therapeutische logica.  
De artistieke logica, die de verwachtingen van de personen met een beperking gidst van buiten de 
organisatie, plaatst het ‘product’ op de voorgrond. Deze focust op de culturele en creatieve dimensie.  
Werken met muziek is hier een doel op zich. De therapeutische logica benadrukt het proces en de 
relationele dimensie van beïnvloeding en/of verandering van de menselijk verstand en gedrag. Het 
werkt binnen het veld van de sociale instellingen (Ineland, 2005). 
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1.2.3 Kunst- en cultuureducatie 
Wanneer we het hebben over het onderrichten van muziek aan kinderen met een beperking kan er 
gesproken worden over educatie. Hieronder worden de termen cultuureducatie en kunsteducatie verder 
belicht.  

Cultuureducatie omvat alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel ingezet wordt. 
Het wordt in de praktijk gehanteerd als verzamelbegrip voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-
educatie. In het algemeen laat cultuureducatie mensen kennismaken met kunst- en cultuuruitingen en 
verdiept hen daarin. Onder cultuureducatie kan men dus ruim ‘het kennismaken met of het zich 
verdiepen in kunst’ verstaan maar ook ‘het genieten, leren beoordelen en zelf beoefenen’ hoort daarbij 
(Cultuurnetwerk Nederland, n.d.). 

Kunsteducatie kan gezien worden als een onderdeel van cultuureducatie. Via kunsteducatie maken 
mensen kennis met kunst en kunnen zij hun kunstzinnige talenten ontwikkelen. Kunsteducatie omvat 
alle kunstvormen: muziek, dans, theater, beeldende kunst, architectuur, film, fotografie, literatuur; niet 
alleen traditionele maar ook moderne vormen als popmuziek, gaming, creatieve nieuwe media, mode, 
design, enzovoorts. Kunsteducatie schoolt amateurkunstenaars en professioneel kunstenaars 
(Cultuurnetwerk Nederland, n.d.). 
 
Bamford (2007) benadrukt hierbij dat iedereen recht heeft op kunst- en cultuureducatie. Ze zegt dat dit 
ideaal steunt op de filosofie dat socialisatie in kunst en cultuur leidt tot sociale integratie. Dit wordt 
gezien worden als een noodzakelijke voorwaarde voor een democratische maatschappij. 
Kunst- en cultuureducatie moet plaats vinden in de volledige breedte van de bevolking. Kunst- en 
cultuurinstellingen (zoals muziekscholen) worden verondersteld actief contact te zoeken met allerlei 
groepen in onze samenleving waarbij voor een deel een specifieke benadering heel relevant blijkt 
(OMB Nederland, n.d.). 
 
 
1.2.4 Vlaams cultuurbeleid 
Het Vlaamse cultuurbeleid wil zoveel mogelijk burgers bereiken. Minister Anciaux (2004) meldt dat 
voor het verwerven van culturele competenties het onderwijs een belangrijke en bepalende partner 
blijft. Ook educatie in een niet-formele context draagt bij tot actief en bewust burgerschap, tot meer 
zingeving en maatschappelijk begrip, tot een ongedwongen en tegelijk toch vormende 
vrijetijdsbesteding, tot het plezierig verkennen van de eigen creatieve mogelijkheden.  
Kunst- en cultuureducatie moeten ook in andere sectoren, zoals de podiumkunsten een belangrijke 
plaats innemen. De aandacht voor educatie mag niet verstarren tot een academisch gebeuren (Anciaux, 
2004). 
Deeltijds kunstonderwijs voor personen met een beperking valt tussen een niet-formele context en 
onderwijs en valt onder de sector van de podiumkunsten. Het is dus ook een belangrijke partner van 
het Vlaams cultuurbeleid. 
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De Raad voor Cultuur benadrukt dat er een cultuurbeleid op meerdere sporen moet gevoerd worden. 
Enerzijds moet er een beleid komen dat een zo breed mogelijk spoor beoogt dat zoveel mogelijk 
mensen op zoveel mogelijk manieren met zoveel mogelijk en zo divers mogelijke culturele activiteiten 
in aanraking laat komen. Anderzijds moet er een impulsbeleid komen dat erop focust om bijzondere 
maatschappelijke situaties, bepaalde sectoren of doelgroepen, te betrekken en te laten groeien (Raad 
voor Cultuur, 2007). 
De bijzondere projecten in de muziekacademies kunnen geplaatst worden onder het impulsbeleid. De 
bedoeling is dat kinderen met een beperking die deelnemen aan de muziekactiviteiten in de academie 
kunnen doorgroeien. 
 
Podiumkunsten en muziek is wellicht de best ontwikkelde sector in het kunstenbeleid. Er is een zeer 
veelzijdig aanbod dat nationaal en internationaal grote indruk maakt. Zo beschrijft het Vlaams 
cultuurbeleid dat het de uitdaging wordt om onder andere de diversiteit van het aanbod te stimuleren 
en de leefbaarheid van de disciplines te verzekeren (Anciaux, 2004). In een volgend deel wordt 
ingegaan hoe het DKO de diversiteit aanwakkert. 
 
 
 
1.3 MUZISCH KADER 
Sinds de jaren zeventig en tachtig bestaat het besef dat muziek zowel in onderwijs- als in 
hulpverleningssituaties als een zeer krachtig middel ingezet kan worden (OMB Nederland, n.d.). 
Kunst wordt meestal gezien, zoals we hierboven reeds meldden, al hulpmiddel voor mensen met een 
beperking. Bijgevolg wordt kunst vaak gelinkt aan muziektherapie (Crutchfield & Epstein, 2000).  
Kunst (muziek) hoeft echter niet altijd een medium te zijn; het kan ook een doel op zich hebben. In de 
muziekacademies wordt muziek eerder als doel dan als middel gezien. Daar wordt in het 
onderzoeksdeel op ingegaan.  
 
Muziekonderricht aan personen met een beperking wordt voornamelijk gegeven in dagcentra, 
organisaties speciaal voor personen met een beperking en instellingen. In de meeste dagcentra voor 
mensen met een beperking neemt muziek een belangrijke plaats in aan de hand van ateliers, 
activiteiten, therapiesessies, …Maar het beleven van muziek blijft voor deze mensen meestal iets 
tussen de muren van de centra, instellingen,…  
Het is belangrijk om deze belevenis voor hen ook door te trekken naar de ruimtes waar ze hun 
muziekinteresse kunnen delen met andere mensen, met en zonder beperking. Muziekonderricht voor 
personen met een beperking is zoals we zien nog eerder beperkt. 
 
 
1.3.1 Meerwaarde van muziek 
Muziek is zeer dierbaar voor iedereen, zowel voor mensen met als voor mensen zonder beperking. 
Bouteloup en Chabrol (2005) benadrukken dat kinderen met een beperking het recht hebben om van 
muziek te houden, om muziek te bespelen en ervan te genieten. Iedereen neemt op zijn of haar manier 
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deel aan muziek. Het kan gezien worden als ontspanning, als vrijetijdsbesteding of als 
beroepsbezigheid (Michel, 1985). Dit geldt ook voor personen met een beperking.  
Muziek kan in ons iets teweeg brengen. Het kan ons enerzijds activeren en anderzijds tot rust brengen; 
muziek kan ons doen dromen maar ook sombere gevoelens, gevoelens van afkeer in ons opwekken. 
Muziek kan heel verschillende effecten hebben (Ter Burg, 1985).  
Ook Ten Kate (1998)  beschreef dat muziek ons energie kan geven en ons kan aanzetten tot bewegen, 
dat het ons in bepaalde gemoedstemmingen kan brengen; dat het op een levendige manier 
herinneringen kan oproepen; dat het ons een gevoel van samenhorigheid kan geven; … Het kan dus de 
manier waarop mensen voelen, denken en handelen veranderen. Het maken van muziek helpt de 
creativiteit van kinderen met een beperking te ontwikkelen (Bouteloup & Chabrol, 2005). 
 
Muzieklessen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en de kwaliteit van het 
bestaan van mensen met verstandelijke beperkingen. Door in groep te musiceren kunnen de kinderen 
een samenhorigheidsgevoel krijgen wat de interpersoonlijke betrokkenheid vergroot (Peremans, 
2006). Muziekbeoefening heeft aantoonbare effecten op de cognitieve, motorische en sociaal-
emotionele ontwikkeling van deze mensen. Ook Fockema Andreae en Steenhuis (1977) verkondigen 
dat muziek invloed kan hebben op de psychische – en daarmee in zekere zin ook op de lichamelijke – 
gesteldheid van de mens. 
 
 
1.3.2 Soorten muziekbeoefening (Schalkwijk, 1988; Bijzonder 
Muzikaal, n.d.) 
Er zijn drie vormen van muziekaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze vormen 
worden voornamelijk, zoals hierboven vermeld is, gebruikt in de hulpverlening. De verschillende 
vormen zijn: muzikale activiteiten, orthoagogische muziekbeoefening (OMB) en muziektherapie. 
Deze verschillende vormen werden door Schalkwijk (1988) gemaakt in de jaren tachtig en worden bij 
ons en in Nederland nog vaak gebruikt. Peter Mak vulde deze indeling verder aan met 
muziekonderwijs. Dit vormt een buitenbeentje aangezien het vaak exclusief in muziekscholen gegeven 
wordt (Bijzonder Muzikaal, n.d.).  
Zoals Peremans (2006) onderzocht in haar scriptie zijn er in de praktijk overlappingen in de ‘hokjes’ te 
bemerken. Bovendien is elke lesgever anders, legt hij/zij zijn persoonlijkheid erin. Ook Schalkwijk 
wijst erop dat de verschillende soorten in theorie gescheiden zijn maar dat ze in de praktijk elkaar 
kunnen overlappen (Schalkwijk, 1988). Er kan dus gezegd worden dat een onderverdeling handig is 
maar dat er kritisch naar gekeken moet worden.  
Hieronder zal het verschil tussen muzikale activiteiten, OMB, muziektherapie en muziekonderwijs 
gegeven worden.  
 

• Muzikale activiteiten 
Bij muzikale activiteiten is de belangrijkste doelstelling dat de persoon in kwestie plezier beleeft aan 
het maken van muziek zonder dat de intentie er is om muziekles te geven. Er is geen enkel opzet van 
het geven van muziekles, maar enkel het samen muziek maken telt. De activiteiten verlopen meestal in 
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groep. Er worden geen specifieke individuele (therapeutische of orthoagogische) doelstellingen 
vooropgesteld. De deskundigheid van een muziektherapeut wordt niet vereist. 
 

• Orthoagogische muziekbeoefening 
Orthoagogische muziekbeoefening is een vorm van hulpverlening waarin geprobeerd wordt om via 
muziek het functioneren van de persoon in kwestie te verbeteren. Meestal worden er voor elke persoon 
afzonderlijke doelstellingen vastgelegd. Er wordt geleerd door de muziek waarbij het komen tot een 
eindproduct ondergeschikt is aan het ontwikkelen en stimuleren van de sociale vaardigheden, het 
ontwikkelen en stimuleren van cognitieve vaardigheden, het ontwikkelen en stimuleren van motorische 
vaardigheden en de persoonlijke groei. Enkel muziektherapeuten zijn bevoegd om dit te geven. 
 

• Muziektherapie 
Muziektherapie neemt een belangrijke plaats in in het geven van muziek aan personen met een 
beperking, voornamelijk vanuit het hulpverleningsperspectief bekeken. Muziek wordt hier gezien als 
het medium dat gebruikt wordt om een psychisch proces op gang te brengen. Per persoon worden 
individuele doelstellingen opgemaakt. Er wordt niet naar een muzikaal product gewerkt. 
Muziektherapie wordt enkel gegeven door muziektherapeuten. 
 

• Muziekonderwijs. 
Muziekonderwijs kan omschreven worden als het leren bespelen van een instrument, het stimuleren en 
bevorderen van muzikale vaardigheden en het realiseren van muzikale leerdoelen. Muziek maken is 
het doel op zich. In de projecten wordt het muziekonderwijs in de meeste gevallen benoemd als 
orthoagogische muzikale vorming (OMV). 

 
 
 

1.4 ALGEMEEN STRUCTUREEL KADER DKO (DKO, 2008) 
Hieronder wordt de structuur van het DKO besproken en worden de vernieuwingen die op til gebracht 
zijn belicht. Het rapport ‘Verdieping/Verbreding, perspectieven voor inhoudelijke vernieuwing van het 
deeltijds kunstonderwijs’ (DKO, 2008) wordt hier gebruikt als basiswerk voor dit deel. Dit rapport 
verscheen in december 2008. 
Het is meer dan gewenst om deze uitgebreide schets te maken aangezien de projecten in het licht van 
het DKO, meer bepaald de muziekacademies, geplaatst worden. Daarenboven bestaat de kans dat de 
projecten officieel ingebed raken in de structuur van het DKO. 
 
 
1.4.1 Hedendaagse situatie DKO 
In het rapport van het DKO wordt weergegeven hoe de situatie nu is. Het aanbod van het DKO is zeer 
goed verspreid. Zo zijn er momenteel in het totaal 1250 vestigingsplaatsen of leslocaties in 263 van de 
308 Vlaamse en Brusselse gemeenten. Het huidige DKO telt vier studierichtingen: Muziek, Beeldende 
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Kunst, Woordkunst en Dans. De studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans vallen onder de 
noemer podiumkunsten. In Vlaanderen en Brussel zijn er zo 101.  
 
In deze scriptie wordt er op de studierichting Muziek gefocust. De studierichting Muziek bevat 
volgende indeling: lagere graad (vanaf 8 jaar), middelbare graad (vanaf 12 jaar), hogere graad (vanaf 
15 jaar) en de specialisatiegraad.  
 
Hierboven werden enkele cijfers weergegeven om aan te tonen dat de muziekschool een gekend 
fenomeen is waar zowat iedereen al eens van gehoord heeft, kennis mee gemaakt heeft of zelf aan deel 
genomen heeft. Deze bereikbaarheid maakt dat iedereen er in principe gebruik van zou kunnen maken. 
Dit is echter nog niet volledig het geval. In het rapport wordt ook weergegeven dat de sociale en 
etnisch-culturele diversiteit van het leerlingenpubliek over het algemeen vrij beperkt is; dit hoewel 
iedereen er wel achterstaat.  
Sinds de jaren negentig zijn beleidsverantwoordelijken zich volop bewust van de maatschappelijke 
betekenis van de sector en is men van mening dat het moet openstaan voor iedereen. Iedereen met 
interesse voor kunstbeoefening moet welkom zijn in het DKO; zowel diegenen die wensen door te 
stromen naar het hoger onderwijs als diegenen die het puur als vrijetijdsbesteding willen beleven. 
 
Nu nog steeds heerst er echter vaak nog een passief gelijke onderwijskansenbeleid.  Zoals het rapport 
ook aangeeft kan men zich ook afvragen in hoeverre academies het bereiken van kansengroepen tot 
een kerntaak beschouwen. De kans bestaat dat ze het zien als iets dat bovenop hun gewone werking 
komt en enkel te realiseren valt mits bijkomende middelen. Om dit te weten te komen is er hiervoor 
verder onderzoek nodig. 
 
In deze scriptie beperken we ons echter tot het bereiken van personen met een beperking. In Imago 
(OVSG, 2008) en in de persmap van het OVSG (2008) worden enkele academies naar voren gebracht 
die openstaan voor personen met een beperking. Vier academies voor Muziek, Woordkunst en Dans 
en acht academies voor Beeldende Kunst proberen hun doelgroep te verruimen en worden dan ook 
door de Vlaamse overheid gesteund. Het onderzoek beperkt zich tot de muziekscholen die een meer 
actief gelijke onderwijskansenbeleid voeren naar personen met een beperking. Daarbij beperkt zij zich 
niet enkel tot de scholen die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden maar richt het zich ook 
tot de muziekscholen die lokaal gesteund worden. 
 
Er bestaan ook mooie voorbeelden van het brengen van diversiteit in academies voor andere 
kansengroepen aanwezig (zoals het betrekken van personen met verschillende etnische en 
opleidingsachtergronden), maar daar wordt in deze studie niet verder op ingaan. 
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1.4.2 Nieuwe evoluties in het DKO (nadruk op 
muziekscholen) 
Hierboven werd er beschreven dat het DKO steeds meer naar het verbreden van zijn doelgroep streeft. 
De evolutie van zijn maatschappelijke opdracht wordt hieronder kort beschreven.  
 
Vóór 1990 was de muziekacademie er voor een zeer beperkt publiek. Het DKO was gericht op 
‘solistische uitmuntendheid’ waardoor enkel de zeer muzikaal begaafde personen de opleiding 
afmaakten (Wet regeling DKO, 1955; Ministerieel besluit,1962). 
 
Op 31 juli 1990 ontstond het decreet betreffende het Onderwijs II. Dit bracht een grote verandering en 
hervorming van het DKO met zich mee. Zo waren de doelstellingen (Decreet Onderwijs II, 1990) de 
volgende: 

- Het bieden van een artistieke vorming, aanvullend op het voltijds dagonderwijs, dat al dan 
niet simultaan gevolgd wordt 

- Het vormen van de kunstliefhebber in de zin van kunstbeoefenaars 
- Het voorbereiden op het hoger kunstonderwijs 

In dit decreet werden de krijtlijnen van de structuur en de principes voor de organisatie vastgesteld. De 
uitvoering en uitwerking van het decreet werden weergegeven in twee organisatiebesluiten: het besluit 
over Beeldende Kunst en over Muziek, Woord en Dans. In deze scriptie wordt er gefocust op het 
tweedegenoemde besluit. Dit besluit van de Vlaamse Regering behandelde zaken zoals 
opleidingsaanbod, toelatingsvoorwaarden en de berekeningswijze van de lesurenpaketten. 

Dit decreet is nog steeds van kracht hoewel er zekere verschuivingen opvallen. Zo meldde ook 
Vermeiren M., raadgever van minister Vandenbroucke F., in 2008 in haar toespraak dat de kunstscène 
geëvolueerd is. De nadruk daarbij gaat voornamelijk naar de verandering van de maatschappelijke 
context van de laatste twee decennia (Vermeiren, 2008). Zo moedigde Bamford  in haar rapport aan, 
zoals het in het ‘maatschappelijk kader’ al aangestipt werd, dat het DKO zijn doelgroep moet 
verbreden. Het rapport-Bamford beseft echter wel dat het geen makkelijke opdracht zal zijn om zowel 
verdiepend als verbredend te werken (Bamford, 2007). In deze scriptie wordt de nadruk gelegd op de 
verbreding van de doelgroep, met name het bieden van een opleiding voor leerlingen met een 
beperking. 

De dubbele finaliteit van de DKO-opleidingen kan omschreven worden als ‘het zo goed mogelijk 
begeleiden van talent’ (verdiepen) en ‘de culturele participatie van zoveel mogelijk mensen 
bevorderen’ (verbreden). In het decreet van 1990 werden voornamelijk de doelstellingen om 
verdiepend te werken benadrukt. Er werd in de loop van de jaren steeds meer nadruk gelegd om ook 
meer verbredend te werken.  
 
Het uitgangspunt is culturele emancipatie van zoveel mogelijk mensen, ook mensen met een 
beperking. Het ‘elitaire’ onderwijsaanbod evolueerde – en is nog steeds aan het evolueren – naar een 
meer toegankelijk onderwijsaanbod. 
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Verdieping       Verbreding 
talentontwikkeling van enkelen  vs.  culturele emancipatie van zoveel mogelijk  

mensen 
(kunst als maatschappelijke hefboom) 

 
individuele dimensie van het leren  vs. sociale dimensie van het leren 
(ontwikkelen van eigen persoonlijkheid)   (als burger participeren aan de maatschappij) 
 
ontwikkelen van vaardigheden en kennis  vs. ontwikkelen van attitudes 
education in the arts      education through the arts (Bamford) 
 
 
1.4.3 Tijdelijke projecten in het DKO 
Hierboven kan men zien dat er zin is voor vernieuwing in het DKO. Academies kunnen echter geen 
nieuwe opleidingen of aanpassingen van opleidingen aan specifieke doelgroepen organiseren die niet 
in de regelgeving van het decreet voorkomen. Men probeert dan het aanbod te verbeteren en uit te 
breiden door te werken met tijdelijke projecten die als het goed zit structureel worden ingebed.  
De geïnteresseerde academies richten een aanvraag aan de Vlaamse overheid. Sinds maart 2007 
bestaat er een besluit over de organisatie van tijdelijke projecten in het DKO waarin de doelstellingen, 
voorwaarden en procedures beschreven zijn (Vlaamse Regering, 2007). 
Er zijn drie soorten van tijdelijke projecten: inhoudelijk vernieuwende, organisatorisch vernieuwende 
en doelgroepspecifieke. Zo zijn verschillende muziekscholen die personen met een beperking 
betrekken in hun werking voorbeelden van doelgroepspecifieke tijdelijke projecten die gesubsidieerd 
worden door de Vlaamse overheid. Er zijn er echter ook enkele die subsidies krijgen van hun 
stad/gemeente. 
Er wordt over tijdelijke projecten gesproken omdat ze een looptijd van vier jaar hebben. Na vier jaar 
worden ze geëvalueerd om ze eventueel organiek te maken. De criteria daarbij zijn: maatschappelijke 
behoefte, de doelgroep, de structuur en de inhoud van de opleiding en de artistiek-pedagogische 
kwaliteit (OVSG, 2008).  
 
 
1.4.4 Werkgroepen in het DKO  
Om deze vernieuwingen in het DKO goed te sturen zijn er sinds van het schooljaar 2007-2008 
werkgroepen opgestart. Zo werd in het begin van dat schooljaar een werkgroep inhoudelijke 
vernieuwingen in het DKO in leven geroepen door minster van Onderwijs en Vorming, 
Vandenbroucke. De aanleiding van deze werkgroep was het rapport Bamford. Uit deze werkgroep 
ontstond het rapport ‘Verdieping/Verbreding, perspectieven voor inhoudelijke vernieuwing van het 
deeltijds kunstonderwijs’ dat hier al meerdere keren aangehaald werd. 
 
Per domein (beeldende kunst, muziek, drama/woord en dans) werden er ook subwerkgroepen 
opgestart. De projecten van dit onderzoek vallen onder de subwerkgroepen ‘leerlingen met speciale 
noden’. Meer specifiek maken ze deel uit van de werkgroep ‘leerlingen met speciale noden in de 
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muziekscholen’. Deze werkgroepen ging van start in oktober 2008 onder leiding van Wim Smet, 
pedagogisch begeleider van het OVSG. Het opzet van de werkgroepen is om expertise uit te wisselen 
tussen de betrokken leerkrachten en gelijktijdig een goed beeld te krijgen van hoe de opleidingen voor 
leerlingen met speciale noden in het DKO er moeten uitzien. De werkgroep ‘leerlingen met speciale 
noden in de muziekscholen’ zal zich bezighouden met de het uitwerken van de aanpassingen van de 
leeromgeving die nodig zijn om leerlingen met speciale noden een kwaliteitsvolle kunstopleiding aan 
te bieden. 
Het is de bedoeling dat er in mei 2010 een rapport gemaakt wordt dat kan bezorgd worden aan de 
Vlaamse Regering. Tot dan toe blijven de projecten verlengd (Vlaamse Regering, 2008). 
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HOOFDSTUK 2 
METHODOLOGIE 

 
2.1 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 
In het theoretisch kader werd aangetoond dat de maatschappij steeds meer ruimte creëert en wil 
creëren voor personen met een beperking om ‘inclusiever’ te werken op verschillende terreinen. Dit is 
ook voelbaar in de kunst- en cultuursector.  
Het DKO is zich bewust van deze maatschappelijke verschuiving en heeft de laatste jaren vele 
structurele veranderingen doorgevoerd. Er zijn nog veel nieuwe zaken op til. Men kan stellen dat het 
DKO zich in een pioniersstadium bevindt. De tocht naar steeds meer divers onderricht aanbieden is 
gestart.  
 
Met dit onderzoek willen we deze boeiende tocht ondersteunen. Er wordt geprobeerd een bijdrage te 
leveren aan het komende decreet dat hopelijk een plaats zal geven aan personen met een beperking 
binnen het DKO. Het is minister Vandenbroucke’s hoop dat de expertise die opgebouwd wordt via de 
tijdelijke projecten een bron van inspiratie zal zijn wanneer het uiteindelijke organieke kader 
vastgelegd zal worden (Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie, 2008). We 
zitten op een keerpunt waar het pionierswerk van verschillende tijdelijke projecten verder moet 
geconcretiseerd worden om te kunnen groeien. Dit werd door de minister bevestigd op de 
commissievergadering in januari 2008 (Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en 
Innovatie, 2008). 

‘Gezien hun maatschappelijke relevantie moeten de kunstopleidingen voor personen met een handicap 
in het DKO zeker blijven bestaan, maar grondige bijsturingen zijn noodzakelijk. Verder onderzoek over 
de inhoud en organisatie van kunstopleidingen voor personen met een handicap is volgens de inspectie 
absoluut noodzakelijk alvorens deze opleidingen een definitieve plaats in het DKO kunnen verwerven.’ 

 
In dit onderzoek worden de beleving en de invulling van de leerkrachten van de projecten in de 
muziekacademies nagegaan. Het is allemaal nog relatief onontgonnen terrein en onderzoek is zeker 
welkom. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt dan ook:‘hoe beleven de leerkrachten de 
projecten en hoe vullen ze die in?’. Er worden ook voorstellen gedaan om de werking van de lessen te 
optimaliseren. 
 
Deze scriptie kan dus een meerwaarde bieden voor de verdere uitbouw van het inclusief werken in 
muziekacademies. Zoals al eerder aangehaald is, zijn er tijdens het maken van deze scriptie enkele 
mensen uit het werkveld samengebracht in een werkgroep om een rapport te schrijven. De hoop is er 
dat de resultaten van deze studie hierin een plaats zullen vinden. De voorzitter van de werkgroep – 
Wim Smet – was dan ook bij de opstarting van dit onderzoek betrokken. 
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2.2 VERANTWOORDING KEUZE LEERKRACHTEN 
De leerkrachten van de projecten hebben een belangrijke rol bij het uittekenen van het decreet en de 
richtlijnen naar de toekomst toe. Het zijn pioniers en moeten zelf veel ontdekken en uitzoeken. Ze zijn 
slechts met enkelen en beschikken over relevante informatie die moet gebundeld worden. Met deze 
informatie moet men rekening houden bij het uittekenen van het beleid, wil inclusief werken in 
muziekscholen succesvol zijn. Het perspectief van de leerkrachten leek ons dus uitermate interessant. 
Inhoudelijke vernieuwing valt of staat namelijk met de competenties en positieve kijk van de lesgever.  
 
De stem van de leerkrachten wordt gehoord in de jonge werkgroep er rond maar niet alle leerkrachten 
van de projecten zijn in deze werkgroep aanwezig. Sommige leerkrachten kunnen door verplichtingen 
niet aanwezig zijn, anderen hebben er geen weet van aangezien ze geen deel uitmaken van de officiële 
projecten. Het leek een meerwaarde te zijn om naast het groepsgericht werken in de werkgroep 
individuele gesprekken te hebben met de leerkrachten.  
 
De verschillende muziekscholen werken totnogtoe afzonderlijk hun projecten uit. Het leek ons boeiend 
om deze allen samen te brengen en zo de individuele ideeën en voorstellen te bundelen. De bedoeling 
is echter niet om de verschilpunten te benadrukken maar om te zien welke mogelijkheden er allemaal 
zijn. Het kan nuttig zijn voor de verschillende muziekscholen om eens te zien wat er in de andere 
muziekscholen heerst, hoe de collega’s het beleven, hoe ze de structuur invullen, … Op deze manier 
kan ieder leren van elkaar en zo kritisch naar hun eigen lessen kijken. 
 
 
2.3 KEUZE VAN ONDERZOEK 

• Kwalitatief onderzoek 
Bij kwalitatief onderzoek wordt er overwegend gebruik gemaakt van gegevens van kwalitatieve aard 
(Baarda, 2005). Als er gepeild wordt naar ervaringen, percepties en belevingen van betrokkenen is een 
kwalitatieve benadering een goede keuze (Maes, Bruyninckx &Goffart, 2003). Hier wordt de beleving 
van de leerkrachten bevraagd. De bevindingen zullen dus in woorden gepresenteerd worden, zonder 
gebruik te maken van statistische vergelijkingen. Bij kwalitatief onderzoek telt elke stem. In het 
resultatendeel werd er dus voor gekozen niet steeds te melden hoeveel personen deze mening 
toegedaan waren. Het gaat over de verschillende meningen, niet over hoe sterk deze mening aanwezig 
was bij deze kleine groep van respondenten. Elke stem is immers evenwaardig. 
 
Kwalitatief onderzoek is een goede methodiek als het onderzoek moet bijdragen aan de verbetering 
van situaties. De doelstelling van dit onderzoek is praktisch van aard en valt dan ook onder de noemer 
van praktijkgericht onderzoek. In praktijkgericht onderzoek staan vragen als wat er gebeurt, hoe het 
gebeurt, waardoor en waarom het gebeurt, in het teken van een praktische doelstelling (Smaling, 
1998). De praktische doelstelling bij dit onderzoek is na te gaan hoe de projecten nu verlopen en welke 
richting ze kunnen uitgaan in de toekomst. Het onderzoek steunt het opzet om de projecten op te 
nemen in het decreet. Men kan het als een beleidsondersteunend onderzoek zien (Smaling, 1998). 
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• Exploratief onderzoek 
Het kwalitatief onderzoek is exploratief en verkennend van aard. Bij een exploratief onderzoek zijn er 
vooraf geen scherp geformuleerde hypothesen voorhanden (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). 
Via het exploratief onderzoek wordt er geprobeerd (een) antwoord(en) te zoeken op de open vraag 
‘hoe beleven de leerkrachten de projecten en hoe vullen ze die in’. 
 
Kwalitatief explorerend onderzoek vereist een relatief open onderzoeksprocedure. 
Semigestructureerde interviews zijn zeer geschikt om ideeën, opvattingen, ervaringen en belevingen 
van de leerkrachten te meten (Baarda, de Goede & van der Meer-Middelburg, 1996). Bij een 
semigestructureerd interview heeft de interviewer een aantal vragen voor zich, maar bestaat de 
mogelijkheid om tijdens het gesprek af te wijken van de volgorde en door te vragen waar nodig 
(Smaling, & Zuuren, 1992). 
Er waren dus een aantal ruime vragen rond de beleving van de leerkrachten en de invulling van de 
projecten. Het gebied was namelijk zo onontgonnen dat ervoor gekozen werd ruim te bevragen.  
 
 
2.4 KWALITEITSCRITERIA 
In het onderzoek werd er geprobeerd de betrouwbaarheid en validiteit zo goed mogelijk trouw te zijn. 
Praktijkgericht onderzoek moet namelijk resultaten opleveren die te vertrouwen zijn (Migchelbrink, 
2000). Verschillende maatregelen kunnen de betrouwbaarheid en validiteit garanderen. 
 

• Betrouwbaarheid 
Wanneer de onderzoeksresultaten zo min mogelijk van toevalligheden afhankelijk zijn, zijn ze 
betrouwbaar. Die toevalligheden kunnen zich bevinden in de situatie, de interviewer, de vragenlijst of 
in de geïnterviewde zelf (’t Hart et al., 2006). 
Er werd dan ook voor gekozen de interviews in de muziekscholen eigen aan de leerkrachten af te 
nemen. Dit leek een gezonde locatie.  
De vragenlijst was semigestructureerd waardoor er een structuur gecreëerd werd waarop kon gebouwd 
worden.  
Bij het uitwerken van de resultaten werd er deels met citaten gewerkt uit de interviews om zo de 
conclusies te versterken. 
Als er echter weinig waarnemingen zijn, wordt de betrouwbaarheid geringer (’t Hart et al., 2006). Zo 
werden er in het onderzoek slechts zeven leerkrachten bevraagd. Dit omdat de werking nog maar 
kleinschalig is en er nog niet velen deze lessen geven. 
 

• Validiteit (geldigheid) 
Validiteit heeft betrekking op de mate waarin de gegevens en de resultaten van het onderzoek de 
bestudeerde werkelijkheid weergeven. De validiteit van een waarnemingsuitspraak is de graad waarin 
die uitspraak gebaseerd is op waarnemingen die vrij zijn van systematische fouten (’t Hart et al., 
2006). Er bestaat interne en externe validiteit. 
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De interne validiteit is de mate waarin de resultaten een authentieke weergave zijn van de sociale 
werkelijkheid (’t Hart et al., 2006). Er werd geprobeerd de interne validiteit te verhogen door de 
interviews steeds op te nemen met een dictafoon. Kort na elk interview werden de gesprekken 
uitgeschreven om zo de kans op vertekening te verkleinen. 
De externe validiteit is de mate waarin de conclusies een weergave vormen die ook gelden onder 
andere omstandigheden, op andere tijdstippen, op andere plaatsen en bij andere subjecten (’t Hart et 
al., 2006). De bedoeling is dat de resultaten kunnen gebruikt worden om de projecten als een vast 
onderdeel van de structuur van het DKO te maken. Het moet veralgemeenbaar zijn naar andere 
muziekscholen in de toekomst. 
 

• Bruikbaarheid 
Betrouwbaarheid en validiteit van uitspraken vormen voorwaarden voor de bruikbaarheid van de 
kennisbijdrage van het onderzoek. Het soort gebruik dat bij dit onderzoek het best passend is, is het 
instrumenteel gebruik. Hiervan is sprake bij het nemen van beleids- of veranderingsprocessen (’t Hart 
et al., 2006). Zo is het onderzoek hier opgezet om beslissingen te ondersteunen. ’t Hart zegt ook dat de 
kans op gebruik het grootst is als het onderzoek aansluit bij de doeleinden van het beleid. Men kan 
zeggen dat het onderzoek aansluit bij het Vlaams beleid en het beleid van het DKO. 
 
 
2.5 WERKWIJZE 
Hieronder wordt het traject beschreven dat nodig was om het onderzoek te kunnen voeren.  
Stap 1 
De initiële kennis rond de vernieuwingsgedachte van het DKO en de bestaande projecten werden 
opgedaan bij het lezen van rapporten van het DKO en het lezen van het tijdschrift ‘Imago’ van het 
OVSG, het doornemen van krantenknipsels, het surfen op het internet. Langs deze weg werd er 
contact opgenomen met de voorzitter van de tijdelijke projecten van het DKO en pedagogisch 
begeleider van het OVSG, Wim Smet. 
Stap 2 
Wim Smet verschafte in een gesprek meer informatie en hielp bij het kaderen van de projecten.  
Stap 3 
Er werd contact opgenomen met de verschillende muziekscholen die kinderen met een beperking 
opnamen in hun werking. Dit werd gedaan via een elektronische brief (te vinden in de bijlage). Zo 
werden de verschillende leerkrachten van de projecten bereikt. 
Stap 4 
Er werden semigestructureerde vragen opgesteld die voorgelegd werden aan Wim Smet.  
Stap 5 
Met minimum één lesgever per project werden tussen februari en maart 2009 de interviews 
afgenomen. Deze werden uitgetypt en onder thema’s gebundeld. De integrale interviews en de 
clustering in thema’s zijn te vinden in de bijlage. In het totaal werd er met zeven leerkrachten 
gesproken. 
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2.6 CLUSTERING VAN THEMA’S IN DE 
ONDERZOEKSRESULTATEN 
Uit de ruime vraagstelling ‘hoe beleven de leerkrachten de projecten en hoe vullen ze die in’ kwamen 
enkele thema’s naar voor. Deze kwalitatieve analyse zorgde voor een structuur in de resultaten 
waardoor deze logisch geordend werden. Volgens de analyse werden 10 thema’s aangehaald. In het 
onderzoeksgedeelte worden ze verkort weergegeven. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt er 
verwezen naar de bijlage. 
 

Thema’s: 
1 De opstarting van de projecten 
2 De ledenwerving en de bekendmaking van de projecten 
3 De eventuele beperkingen in de doelgroep 
4 De opleiding van de leerkrachten 
5 De mate van ondersteuning 
6 Het onderricht zelf  
7 Het doel van de muzieklessen 
8 De attitudes    
9 Het inclusief werken 
10 De toekomstperspectieven en aspiraties 

 
Aan de hand van de thema’s stelden we vast dat sommige zaken bij de verschillende leerkrachten 
terugkwamen. Deze kunnen onder drie onderzoeksvragen geplaatst worden, met name: ‘Hoe ervaren 
de leerkrachten de projecten? Hoe zien ze de toekomst? Welke ondersteuning wensen ze hierbij?’. In 
het discussiedeel worden de onderzoeksresultaten dan per onderzoeksvraag gegeven en gekoppeld aan 
gepaste theorie. 
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HOOFDSTUK 3 
ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
3.1 VOORSTELLING VAN DE VERSCHILLENDE 
MUZIEKSCHOLEN 
In dit onderzoek worden de verschillende muziekschool die of door de lokale of de Vlaamse overheid 
worden gesubsidieerd in het lesgeven aan kinderen met een beperking naast elkaar geplaatst.  
Hieronder worden de verschillende muziekscholen en de leerkrachten voorgesteld. De informatie is 
allemaal gehaald uit de interviews. De invullingen van de lessen en de beleving van de leerkrachten 
gebeurt in het resultatendeel.  
Deze projecten zijn de bekende projecten die er in Vlaanderen zijn. We zijn er ons van bewust dat er 
hier en daar nog kleinschalige projecten te vinden zullen zijn waar wij spijtig genoeg geen weet van 
hebben. Er wordt dus geconcentreerd op deze 7 muziekscholen. Sommige muziekscholen hebben een 
filiaal (zoals Zele bij Lokeren) waar ook niet dieper op ingegaan wordt. 
Eerst worden de projecten die door de Vlaamse overheid gesteund worden belicht en daarna worden 
de projecten weergegeven die door de lokale instanties gesubsidieerd worden. Deze opsplitsing wordt 
gemaakt omdat de projecten die door het Ministerie van Onderwijs gefinancierd worden samen in een 
werkgroep zitten die bezig zijn aan een rapport om deze projecten structureel te maken. Sommige 
leerkrachten geven les in muziekscholen van beide vormen. 
De doelgroep wordt hieronder per project ook kort belicht. In elk project zijn er accentverschillen op te 
merken. Maar er is een ruime omschrijving van de doelgroep te geven die voor alle projecten waar is. 
Zo kan men zeggen dat de projecten openstaan voor kinderen die door hun handicap/beperking niet in 
het reguliere systeem van het muziekonderwijs terechtkunnen maar wel graag muziekles zouden 
volgen. 
 
 
3.1.1 Gesubsidieerd door de Vlaamse overheid 
Er zijn vier projecten die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden. Deze hebben allemaal een 
dossier voorgelegd dat goedgekeurd werd. Ze worden hieronder weergegeven. Een verdere inkijk 
wordt in het resultatengedeelte gegeven. 
 

 Grimbergen   Orthoagogische muzikale vorming 
In de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woordkunst te Grimbergen werd 8 jaar geleden het 
project ‘orthoagogische muzikale vorming’ opgericht. Het wordt sinds dan gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid. 
De twee leerkrachten zijn beiden afgestudeerd als muziektherapeuten aan het Lemmensinstituut en 
geven elk afzonderlijk les. Er werd een interview afgenomen met een van de leerkrachten, Lore 
Thomas, die al 5 jaar in het project staat. 
Ze omschrijven hun doelgroep als kinderen van type 1 (kinderen met een licht mentale handicap) en 
type 2 (kinderen met een matige en zware mentale handicap). Er is een leeftijdsbeperking  van 8 tot 18 
jaar. 
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 Lokeren    Orthoagogische muzikale vorming 
Het project  ‘orthoagogische muzikale vorming’ in Lokeren bestaat al 5 jaar. De Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woordkunst te Lokeren krijgt subsidies van de Vlaamse overheid. De lessen worden 
gegeven door Freya Drossaert. Deze muziektherapeute, afgestudeerd aan het Lemmensinstituut, geeft 
daar nog maar recent les. Er werd een interview afgenomen met haar. 
De doelgroep omvat kinderen van type 1 (kinderen met een licht mentale handicap en/of autisme), 
type 2 (kinderen met een matige mentale handicap), type 3 (kinderen met ernstige emotionele of 
gedragsproblemen) en type 8 (kinderen met ernstige leerstoornissen). Ze staat  ook open voor kinderen 
met een zware mentale beperking maar deze doelgroep is nog niet tot haar gekomen. De leerlingen 
moeten het accent kunnen leggen op onderwijs. Er is een leeftijdsbeperking van 8 tot 18 jaar. 
 

 Beringen   Orthoagogische muzikale vorming 
In Beringen worden al 4 jaar lessen ‘orthoagogische muzikale vorming’ gegeven. De  Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans wordt hierin geldelijk gesteund door de Vlaamse 
overheid. De lessen worden gegeven door An Soontjens en Annelies Verdyck, beiden 
muziektherapeuten die afgestudeerd zijn aan het Lemmensinstituut. Ze geven afzonderlijk les. An 
Soontjens heeft het project helpen mee opstarten en Annelies Verdyck geeft er al twee jaar les. Er 
werden interviews afgenomen met beiden afzonderlijk. 
De doelgroep wordt omschreven als kinderen en volwassenen met een zowel licht mentale als matige 
mentale beperking. Er volgen ook enkele personen met een ernstige beperking en een fysieke 
beperking les. De leerlingen moeten het accent kunnen leggen op onderwijs. Er zijn veel personen uit 
de dagcentra die overdag muziekles komen volgen. Een voorwaarde is dat de personen zich kunnen 
verplaatsen naar de muziekschool 
 

 Wijnegem    Inclusief muziekonderricht 
Het project ‘inclusief muziekonderricht’ is twee jaar geleden van start gegaan in de Gemeentelijke 
Muziek- en Woordkunstacademie ‘Zoltan Kodaly’ in Wijnegem. Het wordt gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid. De leerkrachten zijn beiden afgestudeerd aan het conservatorium. Annelies Van 
Mol is meester in de muziek, optie dwarsfluit en Philip Segers is meester in de muziek, optie 
muziektheorie. Ze hebben beiden geholpen met de opstarting van het project. Er werd een interview 
afgenomen met beiden samen. 
Elk kind dat zich kan gedragen in groep is welkom. Er mag geen extreem agressief gedrag aanwezig 
zijn. Ook personen met een zwaardere beperking zijn welkom. Er zijn zowel kinderen als volwassenen 
aanwezig in de lessen. 

 
 

3.1.2 Gesubsidieerd door de lokale overheid 
Bij deze projecten die lokaal gesubsidieerd worden, worden de leerkrachten betaald door de stad maar 
de locaties worden ter beschikking gesteld vanuit de muziekacademie en het project/de cursus wordt in 
de muziekacademie geïntegreerd. 
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De steden reiken soms zelf de hand uit om te subsidiëren. Vaak hebben steden ook een soort fonds 
voor cultuur met kinderen met een handicap, zoals in Mechelen. 
 

 Geel    Orthoagogische muzikale vorming 
De ‘orthoagogische muzikale vorming’ vindt plaats in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord 
en Dans te Geel. Het project wordt door de stad Geel gefinancierd. De lessen gaan uit van Annelies 
Verdyck, een muziektherapeute die ook les geeft in Beringen. Er werd een interview afgenomen met 
haar. 
De doelgroep omvat kinderen en volwassenen met zowel een licht mentale als vrij zware mentale 
beperking. Ook personen uit de psychiatrische thuiszorg zijn aanwezig in de lessen. De leerlingen 
moeten het accent kunnen leggen op onderwijs 
 

 Mechelen   Orthoagogische muzikale vorming 
In het Stedelijk Conservatorium van Mechelen wordt het project  ‘orthoagogische muzikale vorming’ 
gegeven door An Soontjens. Deze muziektherapeute geeft ook les in Beringen. Het project dat al 4 jaar 
actief bezig is wordt gefinancierd door de stad Mechelen. An Soontjens, met wie er een interview 
afgenomen werd, geeft daar nu het eerste jaar les. 
De kinderen (8 tot 19 jaar) met een beperking moeten het accent kunnen leggen op onderwijs. 
 

 Hasselt   Muzieklessen voor bijzondere kinderen 
In het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans te Hasselt worden ‘muzieklessen voor 
bijzondere kinderen’ gegeven. Dit project bestaat al 6 jaar en wordt gesubsidieerd door de stad 
Hasselt. Er zijn twee leerkrachten die beiden meester in de muziek zijn, optie piano en saxofoon. Met 
de instrumentenleerkracht saxofoon, Stefaan Daems, werd er een interview afgenomen. Hij is er van 
het begin van het project al bij.  
Aangezien er maar een vijftal personen zijn die er les volgen kan de doelgroep omschreven worden als 
mensen met het syndroom van Down. De leerlingen moeten het accent kunnen leggen op onderwijs 
 
 

3.2 RESULTATEN 
In de gesprekken met de leerkrachten van de projecten kwamen enkele thema’s naar voren. De 
uitwerking van de thema’s werd gedaan aan de hand van wat de leerkrachten gezegd hebben. De 
verschillende thema’s worden hieronder weergegeven. Alle thema’s worden in het resultatendeel 
weergegeven maar naar belangrijkheid toe van het onderzoek werden sommige thema’s meer 
uitgewerkt dan andere thema’s; vaak werden de thema’s ingekort. Voor een volledige uitwerking 
wordt er naar de bijlage verwezen. De verschillende gesprekken werden uitgeschreven en zijn ook 
aanwezig in de bijlage. 
De thema’s zijn: 

1 De opstarting van de projecten 
2 De ledenwerving en de bekendmaking van de projecten 
3 De beperkingen in de doelgroep 
4 De opleiding van de leerkrachten 
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5 De mate van ondersteuning 
6 Het onderricht zelf 
7 Het doel van de muzieklessen 
8 De belevingen en ervaringen 
9 Het inclusief werken 
10 De toekomstperspectieven en aspiraties 

Er wordt nooit aangegeven hoeveel leerkrachten een bepaalde mening toegedaan waren aangezien het 
een zeer beperkte groep van geïnterviewden is en elke mening een even grote waarde heeft. 
In de bijlage wordt er met citaten gewerkt, in het resultatengedeelte werden de citaten tot een 
minimum gereduceerd en werd de inhoud van de citaten opgenomen in tekstvorm. 
 
 

Thema 1 : De opstarting van de projecten 
Het is niet altijd makkelijk om de concrete reden van de opstarting te achterhalen want de huidige 
leerkrachten zijn niet altijd bij de oprichting geweest. 
Maar er kan wel gezegd worden dat er bij de meeste projecten een specifieke aanleiding was, wel van 
verschillende aard (intern aan de muziekschool, door instelling, door personen met beperking zelf, …) 
 
 

Thema 2 : De ledenwerving/bekendheid van het project 
Aangezien de bekendheid van de projecten nog niet al te groot is doen de meeste muziekscholen veel 
moeite om actief leerlingen te werven. Eens mensen het kennen is er zeker interesse. Er is dan ook bij 
de meeste projecten een groei te merken over de jaren heen.  
De leerkrachten en/of muziekscholen gaan langs bij naburige scholen, leefgroepen, … om zo kinderen 
kennis te geven over het naar de muziekschool gaan. Er worden soms ook flyers gemaakt, er worden 
aankondigingen in het krantje gemaakt, … De ouders worden ook vaak geïnformeerd.   
 
 
Thema 3: De beperkingen in de doelgroep 

Zoals al weergegeven is, kan de doelgroep van alle projecten omschreven worden als ‘kinderen die 
door hun beperking(en) niet in het reguliere systeem van het muziekonderwijs terechtkunnen maar wel 
graag muziekles zouden volgen’. 
 
Hier zie je enkele reacties van leerkrachten die voorstander zijn.  
Er wordt gezegd dat het bij personen met een zware beperking meer over muziek beleven gaat. 
Aangezien er geen vast leerplan is kan er hen aangeboden worden wat voor hen mogelijk is. 
Er wordt ook gezegd dat ook mensen met een zware beperking bijleren, maar dat er op een meer 
basale manier moet gewerkt worden. 
 
Er moet volgens verschillende leerkrachten steeds een focus blijven op het pedagogische. Er moet een 
mogelijkheid zijn om dingen aan te leren. Wanneer dit er niet is lijkt volgens sommigen 
muziektherapie meer geschikt. Mensen met een ernstige beperking hebben meer baat aan 
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muziektherapie waar het accent ligt op muziek beleven. Verschillende leerkrachten zijn de mening 
toegedaan dat de muziekacademie muziekonderwijs geeft en dat daar het accent op moet liggen. 
Iedereen die onderwijs kan volgen moet volgens verschillende leerkrachten welkom zijn in 
muziekscholen. 
 
 
Thema 4: De opleiding van de leerkrachten 
Tijdens de interviews kwam naar voren dat alle leerkrachten aan kinderen met een beperking in de 
muziekscholen pedagogisch geschoold zijn in de Muziek op het conservatorium. Er zijn echter twee 
groepen op te merken, zo zijn het merendeel van de leerkrachten muziektherapeuten, afgestudeerd aan 
het Lemmensinstituut en er zijn er ook enkelen die afgestudeerd zijn als Meester in de Muziek, optie 
instrument of theorie maar geen specifieke opleiding naar kinderen met een beperking gehad hebben. 
Zo zijn het in de richtingen waarin ze het ‘orthoagogische vorming’ noemen allemaal 
muziektherapeuten (5 van de 7: Beringen, Lokeren, Grimbergen, Geel en Mechelen). De leerkrachten 
in Hasselt met hun ‘muzieklessen voor bijzondere kinderen’ en Wijnegem met hun ‘inclusief 
muziekonderricht’ hebben een andere graad in de muziek dan muziektherapeut. 
 
Muziektherapeut1 
Er heerst door niet-muziektherapeuten soms onduidelijkheid wat muziektherapeuten geven in 
muziekscholen. Vaak bestaat het gedacht dat het hulpverlening is waardoor er sceptisch kan 
tegenovergestaan worden. Deze leerkrachten zeggen dat het onderwijs moet blijven, geen therapie – de 
kinderen komen al genoeg in contact met de hulpverlening. 
Er wordt door hen ook gesteld dat leerkrachten die geen muziektherapeuten zijn onbevooroordeeld 
kunnen lesgeven. Ze zijn open en zien doorheen het verloop van de lessen wat de jongere kan en wat 
niet. 
 
Muziektherapeuten repliceren dat het wel muziekles is dat ze geven en geen muziektherapie. Ze 
bevestigen wel dat ze beïnvloed zijn door hun opleiding, wat ze juist een voordeel vinden.   

Muziektherapie in een instelling is denk ik muziektherapie echt of het kunnen ook muzikale activiteiten 
zijn, waar er samen liedjes worden gezongen bijvoorbeeld. Terwijl het hier de bedoeling is dat de 
leerlingen echt muziek leren, lezen, leren improviseren, instrumenten leren bespelen, … (LT). 
Wij weten wat de achtergrond is van die kinderen, waar hun problematiek vandaan komt, we kunnen 
verwachten hoe ze zullen reageren op bepaalde zaken, we zien wat we  er zelf ook aan kunnen doen om 
dat te voorkomen. En eventueel ook om een eventuele crisis te verminderen. Langs de andere kant 
moeten we ook in staat zijn om de kinderen zoveel mogelijk aan te kunnen leren. Als muziektherapeut 
heb je een voorsprong om zo les te kunnen geven omdat wij heel creatief hebben moeten leren denken 
omdat wij vaak met personen met een beperking hebben moeten werken en oplossingen hebben moeten 
bedenken om daar toch op een muzikale, zij het dan wel therapeutische, manier mee te werken. Dat 
vertaalt zich dan nu op een pedagogisch vlak (FD).   

 

                                                 
1 In het Lemmensinstituut te Leuven kan men afstuderen als Master in de Muziek. De afstudeerrichtingen zijn: compositie; 

directie; instrument/zang; jazz/lichte muziek; muziekpedagogie en muziektherapie.  
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Aangezien het merendeel van de leerkrachten muziektherapeuten zijn lijkt het ons belangrijk 
gevonden hier verder op in te gaan. Er wordt geen beschrijving gegeven van wat het inhoudt maar 
nuttige aanvullingen van de leerkrachten zelf. 
 
De muziektherapeuten in de muziekscholen geven geen muziektherapie maar geven muziekles, met 
name orthoagogische muzikale vorming. De term en invulling van muziektherapeut in muziekscholen 
kan dus verwarrend overkomen.  

Het is wel verwarrend want wij zijn muziektherapeuten die geen muziektherapie geven. Bijkomstig kan 
gezegd worden dat wij uit het Lemmensinstituut komen en we hebben daar zowel de psychotherapie als 
het orthoagogische werken. We hebben daar met beiden gewerkt (AV). 

 
Daarnaast werd ook weergegeven dat het verwarrend is dat het beroep niet erkend is en door iedereen 
kan gebruikt worden.  

Ons beroep is niet erkend, is niet vastgesteld dus iedereen die wil kan hem muziektherapeut noemen. 
Dus een psycholoog die veel met muziek bezig is kan zich muziektherapeut noemen of mensen die aan 
personen met een beperking les geven kunnen zich muziektherapeut noemen. Maar eigenlijk ben je dan 
niet met therapie bezig volgens mij. Het zijn eerder muziekagogen of muziekbegeleiders (AV). 

 
Het feit dat er verschillende soorten therapeuten zijn kan ook verwarrend overkomen. Zo werd gezegd 
dat creatieve therapeuten ook wel zicht hebben op de problemen maar dat ze geen aggregaat hebben en 
dus niet geleerd hebben om les te geven. 
 
 
Het Lemmensinstituut is de enige plaats in Vlaanderen waar muziektherapie gegeven wordt. Er wordt 
daar voornamelijk psychoanalytisch gewerkt. Er wordt te kennen gegeven dat er nog te weinig rond 
personen met een beperking gewerkt wordt; het wordt er nog te weinig uitgediept. De nadruk in het 
Lemmensinstituut wordt voornamelijk gelegd op psychiatrie. Er wordt vooral de nadruk gelegd op 
muziektherapie en minder op het orthoagogische – wat er in de muziekscholen het meest belang aan 
gehecht wordt. 

 
Bij ons bestaat enkel muziektherapie. In Nederland staan ze volgens sommigen al verder, daar hebben 
ze een specifieke opleiding orthoagogische muziekbeoefening. Die opleiding is enerzijds lesgeven en 
anderzijds met de doelgroep bezig zijn. 
 
 

Thema 5: De mate van ondersteuning 
In dit thema wordt nagegaan in welke mate de leerkrachten ondersteuning en 
samenwerkingsverbanden ondervinden van hun eigen muziekschool, van de ouders, van de andere 
projecten en van de instellingen. Een andere vorm van ondersteuning zijn de studiedagen, 
bijscholingen en eventuele platforms. Bij vele leerkrachten, voornamelijk die deel uitmaken van de 
officiële projecten, vormt de werkgroep ook een belangrijke ondersteuningsvorm. 
Hieronder worden deze verschillende ondersteuningsmogelijkheden besproken die ze aangegeven 
hebben. 
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Ondersteuning van de eigen muziekschool 
De meeste leerkrachten worden hard gesteund door hun collega's en directie. Vooral in de projecten 

waar ze niet alleen werken hebben ze veel aan hun collega’s.  

Ik heb veel ondersteuning van mijn collega. We mailen regelmatig.(AV). Met mijn collega wisselen 
we veel uit. Dit is zeer interessant (LT). We worden superhard gesteund door de collega’s en de 
directie. Het is een grote positieve houding.(AVM). Ik heb zeker en vast steun van de muziekschool. De 
directeur en ik mailen vaak om elkaar op de hoogte te houden. Het project leeft hard bij de directeur, 
hij is er enorm sterk mee begaan (FD). 

 

Er wordt vaak gezegd dat de expertise bij de leerkrachten zit en de muziekschool volledig op hen 

vertrouwt. 
Ik merk wel dat ze er in beide academies echt voor openstaan maar heel veel deskundigheid missen en 
heel blij zijn dat er mensen zijn waar ze alles aan over kunnen laten omdat ze het niet weten hoe ze het 
praktisch moeten aanpakken, hoe we het kader moeten aanpassen, wanneer en hoe, … (AS) 

 

Er werd ook verteld dat het is niet altijd makkelijk is om als leerkracht structuren te doorbreken en 

vernieuwingen in te voeren. Er heerst soms het gevoel dat de school ervoor openstaat maar het 

opneemt als een gedoogbeleid.  
De school hier staat op zich wel open voor het project. Maar vanaf ik probeer grenzen te verleggen of 
structuren te doorbreken die vaststaan dan zijn ze wat meer op hun hoede en zullen slechts passief ze 
wel zeggen dat het een project is die in de muziekschool gaande is. Zo komen we niet in het 
informatiefoldertje van de school terecht. Er heerst een gedoogbeleid (LT). 
 

Ondersteuning van en samenwerking met de ouders 
In de meeste muziekscholen vormen de ouders van de kinderen met een beperking een belangrijke 

steun. Ze zijn er als de leerkrachten ze nodig hebben. 
Ze vormen ook vaak een belangrijke bron van informatie over hun kind zodat de leerkrachten een 
goed beeld krijgen van de mogelijkheden en beperkingen. Ze worden vaak hard betrokken in het 
intakegesprek/ assesment. Het buitengewoon onderwijs wil ook niet altijd de indicatiestelling 
doorsturen omdat het schending van de privacy is. Dus de ondersteuning van de ouders is volgens de 
meeste leerkrachten van uiterst belang, vooral in de beginfase. 
 
Ouders kunnen echter ook soms misleidende informatie geven over hun kind.  

Sommige ouders hebben niet altijd een even goed beeld van de mogelijkheden van hun kinderen. 
Sommige ouders hebben de beperkingen van hun kinderen nog niet zeer goed aanvaard. 
 

Er wordt met de ouders vaak ook een goed contact gehouden, vaak in de vorm van agenda’s.  

. 

Ondersteuning van en samenwerking met andere projecten 
De leerkrachten van de meeste muziekscholen waar het project gaande is, hebben vaak geen contact 

onderling. Zo is er niet altijd weet van wie er les geeft in de andere projecten, hoe ze het invullen, …  
 



 28

De leerkrachten die informatie uitwisselen zijn vaak leerkrachten die samenwerken in een bepaalde 
muziekschool of die samen gestudeerd hebben.  
 
Er wordt wel aangegeven dat ze wel zouden willen samenwerken. Maar buiten de werkgroep is er nog 
geen platform. De leerkrachten die in de werkgroep zitten hebben er veel aan. Het lijkt sommige 
leerkrachten echter niet zo gemakkelijk om zich te bundelen. De projecten zijn randfenomenen, er 
wordt – buiten de werkgroep en collega’s– niet veel samengewerkt.  
 

 

Ondersteuning van en samenwerking met scholen en instellingen 

Niet bij alle muziekscholen is er een samenwerking te merken maar in sommige muziekscholen is er 
een intense samenwerking.  
 
Sommige muziekscholen hebben enkel contact met scholen bij problemen of moeilijkheden.  

We hebben contact met de scholen, maar enkel als er zich problemen voordoen. Dit jaar hebben we dit 
nog niet voorgehad maar vorig jaar hebben we contact opgenomen met de GON-begeleiding met de 
vraag hoe zij dit oplossen (AVM). 

 
Er kan gezegd worden dat bijna alle muziekscholen  een samenwerking met scholen en/of instellingen 
wel interessant vinden.  

Hier wordt er niet specifiek samengewerkt met externe organisaties. Ik weet dat dit in andere projecten 
wel gebruikt. Ik  vind dat er samengewerkt moet worden, met het buitengewoon onderwijs bijvoorbeeld. 
Maar in welke hoedanigheid weet ik niet (LT). 

 

Informatieverschaffing 
- Studiedagen en bijscholingen  

De meeste leerkrachten zijn muziektherapeuten en hebben dus een opleiding rond kinderen met een 
beperking. De meeste leerkrachten die geen muziektherapeuten zijn proberen zichzelf te informeren 
waar ze het nodig achten. Anderen leren gewoon uit eigen ervaring en ondervinding zonder een vorm 
van informatie.  
 
De meeste leerkrachten vinden studiedagen wel nuttig. Sommige leerkrachten proberen er dan af en 
toe ook naar te gaan, ook al zijn deze vaak muziektherapeutisch georiënteerd. Er werd aangegeven dat 
je op die manier in  contact komt met andere mensen en visies en dat het verrijkend is. 
 

- Elektronische platforms 

Er is meestal wel weet van het platform/ website www.muziekenhandicap.be maar er wordt niet 
zoveel naar gekeken omdat het voornamelijk sterk muziektherapeutisch gericht is. Er worden vaak wel 
dingen uitgehaald en aangepast.  

Ik denk dat een forum wel heel nuttig kan zijn. Op die manier kan je contact leggen met elkaar. Soms zit 
je in je les en vraag je je af wat je moet doen en op zo momenten denk ik dat het boeiend is als je eens 
kan luisteren naar anderen (AV). 
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Niet elke leerkracht heeft echter nood aan een specifiek platform maar de meeste zouden het wel 
handig en nuttig vinden. 

Het zou fijn zijn moest er een aanspreekpunt komen, een site of zo (AS). 

 
Werkgroep 
De werkgroep wordt zeer goed onthaald. De werkgroep wordt door velen als zeer interessant ervaren. 
Er gebeurt veel uitwisseling met de andere leerkrachten. 

We zitten in de werkgroep in Brussel, onder leiding van Wim Smet. Het is interessant. Daar heb ik wel 
invloed en ideeën van de anderen (AVM).  
Met die werkgroep nu is er veel uitwisseling. Het is een luxe om met al die mensen te kunnen gaan 
samen zitten (AS).  
De werkgroep is een ontmoetingsplaats (FD) 

 
In de werkgroep zitten enkel de officiële tijdelijke projecten waardoor niet alle muziekscholen in de 
werkgroep zitten. Er is een muziekschool die niet door de Vlaamse overheid gesubsidieerd wordt die 
geen weet heeft van de werkgroep. 
Niet elke leerkracht van de officiële projecten kan ook niet altijd naar de werkgroep, die horen het dan 
via andere personen. 
 

De werkgroep is echter iets tijdelijks, het zal echter verdwijnen als het decreet er is. Er wordt gehoopt 

dat de leerkrachten elkaar blijven vinden. 

 
 
Thema 6: Het onderricht zelf 
Het onderricht gebeurt in de verschillende muziekscholen op uiteenlopende manieren. Hieronder 
wordt het verder uiteengezet. 
 
Structuur (verloop) 
De leerkrachten hebben allen een vaste structuur. Vaak is er een beginlied en een eindlied (zoals in 
Geel, Beringen, Mechelen) om een vaste structuur te hebben en zich veilig te voelen. Het begin- en 
eindlied worden soms na verloop van tijd weggelaten. Daartussen zijn er enkele leermomenten die 
door elke lesgever anders wordt ingevuld. Deze structuur komt er meestal ervaringsgewijs. Hoewel 
deze structuur bij velen te zien valt gebruikt niet iedereen hem.  

Er zijn onderweg bepaalde dingen die je tegenkomt en die je blijft doen. Bijvoorbeeld: ik begin altijd 
met een begroetingslied en eindig altijd met een afscheidslied om zo wat structuur aan te brengen. Er 
zijn bepaalde groepen waar je heel sterk in een structuur werkt. Bijvoorbeeld: eerst dat lied, dan doen 
we een spel, dan gaan we allemaal aan de piano zitten, dan doen we weer een lied, … (AV).  

 
De structuren van de verschillende scholen zijn te vinden in de bijlage. 
 
Niveaugroepen  
Er wordt zowat overal in niveaugroepen gewerkt. Dit gaat vaak in beperkte mate want de leerkrachten 
zijn verbonden aan een beperkt aantal uren.  
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Er wordt heel verschillend gewerkt binnen deze groepjes.  
Ik merk ook dat ik in heel veel groepjes heel verschillend werk. Er zijn groepjes waar er heel speels 
gewerkt wordt, er zijn ook andere groepjes die covers willen leren spelen (AV).  
De invulling van onderwijs hangt af van welk type van bijzonder onderwijs ze komen (FD). 

 
Methodiek  
Meestal is er niet echt een methodiek die gebruikt wordt.  

Er zit dus wel structuur in maar een echte methodiek hebben we daar niet in. Ik denk dat een methodiek 
ergens wel een hulpmiddel kan zijn. Maar ik merk wel dat ik heel veel kijk naar de moment zelf (AV).  

 
Er wordt gezegd dat er niet echt een methode bestaat voor deze specifieke projecten. Er wordt soms 
wel gebruik gemaakt van de kleurenmethode van Mak. De kleurenmethode wordt niet altijd als iets 
nuttigs gezien, het muzikale kan verloren gaan.  

Ik leer sommigen via de kleurenmethode wat piano, wat drums, … (AV).  
De kleurenmethode van Peter Mak wordt  soms bij leerlingen gebruikt, maar bij veel leerlingen ook 
niet. Op zich is dit een heel goed idee maar de leerlingen die hier komen zijn motorisch beperkt (noten 
lezen en tegelijkertijd spelen). Dan verliest vaak het muzische zich. Op zich is het wel leuk dat ze het 
kunnen spelen maar het muzikale gaat een beetje verloren door de techniek en de aandacht die er voor 
moet worden zijn om de partituren te lezen (LT).  
Ik vind het belangrijk dat ik de kinderen die het kunnen gewoon liedjes leren spelen via bijvoorbeeld 
Peter Mak. Het is voor hen belangrijk dat ze zoals alle andere kinderen ook gewoon muziek spelen 
maar het hangt er een beetje van af welke de ingangspoort is de persoon. Ik gebruik als methodieken de 
kleurenmethode, er zijn ook speltechnieken die ik overal wat vergaard heb en die ik elke dag nog bijleer 
en heel veel improvisatietechnieken die we vanuit de opleiding geleerd hebben (AS). 

 
Improvisatie is in vele muziekscholen belangrijk.  

We leren improviseren omdat we dat heel belangrijk vinden dat het vanuit zichtzelf komt. We leren ze 
ook proberen noten te leren lezen maar meestal is dit beperkt tot ritmes. Deze kunnen dan wel 
improviseren. We leren ze veel instrumenten spelen, liedjes zingen, zelf een begeleiding zoeken op 
liedjes, … Er wordt ook veel rond de stem gewerkt want dit is voor kinderen met autisme vaak 
problematisch (LT).  
We hebben heel veel improvisatie gekregen in onze opleiding. Vandaar uit werken we. We merken dat je 
kinderen met een licht mentale beperking nog dingen kan aanreiken en aanleren. Maar als het matig of 
ernstig is, moet je hen op een andere manier kunnen bereiken dan heel direct ‘ik ga je dit aanleren’ – 
daar kunnen ze vaak niet in mee. Dus via improvisatie laten we hen eerst ervaren wat luid/zacht/… is, 
wat klankkleuren zijn. Het is vaak door improvisatie. Pas daarna is hun bewustwordingsfase dat ze 
dingen gaan leren. Dit is een heel belangrijk aspect (AS). 

 
Individueel/ groep 
De lessen worden soms individueel ingevuld, soms in groep en soms beiden. Er zijn voor beiden voor- 
en nadelen op te merken door de leerkrachten. 
 
 Individueel 
Als er individueel les gegeven wordt kan er volgens verschillende leerkrachten meer naar de noden 
van elk kind individueel gekeken worden. Er zijn jongeren die meer baat hebben bij individuele 
lessen.  

Iedereen kan hier terecht omdat het individuele lessen zijn (LT).   
Dit jaar ben ik begonnen met individueel te werken– omdat ik merkte dat er een heel aantal uitvielen 
(de oudere jongens, de pubers). Die willen vaak na een tijdje een instrument leren, leren drummen, … 
In groep heb je niet genoeg ruimte om specifiek met een persoon bezig te zijn. Dus nu heb ik twee uur 
dat ik individueel les geef aan een aantal jongeren die een instrument willen leren (drummen, piano, 
gitaar, …) . Die willen individuele muziekles (AS).  
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Er zijn er die moeite hebben om in groep dingen te doen en die meer baat zouden hebben om meer 
individuele dingen. Want bij ons is alleen maar in groep. Want soms zijn er wel die wel zouden kunnen 
deelnemen als ze individueel zouden kunnen komen in plaats van in groep. Wij proberen het wel zo 
goed mogelijk in te puzzelen (AV). 

 
Individueel werken kan volgens sommigen wel gevaarlijk zijn omdat het dan meer muziektherapie is 
en minder OMV.  

Ik denk dat als je personen met een ernstige beperking meer individueel gaat benaderen dat het meer 
om muziektherapie gaat dan muziekles. Dit zou bij mij minder de bedoeling zijn. Je kan wel individueel 
in groep werken. Ik denk dat het in groep dan meer orthoagogisch is dan muziektherapie (FD). 

 
Vaak zijn er niet genoeg uren ter beschikking om individueel te werken.  

We hebben subsidies voor 5 leerlingen op een uur. Daar zitten we vast aan, we moeten in groep 
lesgeven. We proberen die groepjes zo klein mogelijk te houden. Maar we zitten met die subsidies en we 
krijgen maar zoveel geld.  Dan heb ik ook nog 3 uur dat het in kleine groepjes is, van 3 tot 5 kinderen 
(AS). 
 In sommige groepen kan het om een vijftal minuutjes individueel te werken. Er zijn ook groepen waarin 
dit niet kan omdat de rest het dan niet makkelijk heeft om te wachten. We voelen dit soms wel als een 
gebrek dat we niet echt individueel kunnen werken (AV). 

 
Als je echt diepgang in een instrument wil krijgen met je individueel te werk kunnen gaan.  

Er zijn ook veel kinderen en volwassenen die een instrument willen leren spelen en ik leer hen daar wel 
wat basispiano en percussie. Maar als je echt met hen diepgang wil krijgen in een instrument – dit loopt 
bij hen sowieso al meer vertraagd – dan moet je echt individueel gaan werken. Je moet ook de ideale 
ingangspoort voor elke persoon vinden. Ik pleit absoluut voor meer ruimte voor individuele lessen (AS). 

 
 Groep 
Grimbergen en Hasselt werken altijd individueel. Wijnegem en Beringen werken in groep. De andere 
muziekscholen geven over het algemeen in groep les maar doceren soms ook individueel. 
 
Mensen met een zwaardere beperking krijgen volgens sommigen beter in groep les.  

Er zijn ook mensen met een zwaardere beperking waar het dan echt meer gaat om muziek beleven. We 
proberen deze mensen dan zoveel mogelijk bij elkaar te zetten voor zover het kan. Ze moeten geen 
specifieke dingen kennen. We hebben geen bepaald leerplan van dingen die ze moeten kunnen. We zijn 
er heel vrij in. We kunnen dus echt wel aanbieden wat voor de mensen mogelijk is. We maken ons lessen 
afhankelijk van de mensen. (deel van doelgroep)(AV).  
Personen met een ernstig mentale beperking zijn niet echt in onze muziekschool aanwezig. Maar als het 
ingericht wordt op een heel basaal niveau kan dat wel. Het zou voor hen ook een meerwaarde zijn om 
naar de muziekschool te gaan, groepsactiviteiten. Je ziet die ook leren, maar het is meer 
ervaringsgericht (FD). Ik vind het heel waardevol om in groep te werken. Er zijn ook kinderen die het 
in groep werken zeker nodig hebben. Sommigen hebben echter liever individueel les.(FD). 
  

Sommigen hebben nood aan groepslessen omdat daar veel van elkaar geleerd wordt.  
Sommige leerlingen hebben naast de individuele les ook veel nood aan les in groep want ze leren heel 
veel van elkaar. Het contact met anderen is vaak zo uitdagend (AV). 

 
De groepen worden meestal zo homogeen mogelijk samengesteld. Er wordt soms ook gekeken naar 
vriendschappen tussen de kinderen. Er wordt geprobeerd de groepen niet te groot te maken. Dit hangt 
allemaal af van de subsidies.  
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Er wordt ook gezegd dat kinderen die individueel les krijgen ook vaak nood hebben om ergens in 
groep terecht te kunnen.  
 
 
Thema 7: Het doel van de muzieklessen 

 
Orthoagogische Muziekbeoefening (OMB) – Muziektherapie –  
Orthoagogische Muzikale Vorming  (OMV) 
Orthoagogische Muziekbeoefening is hetgeen er aan studenten muziektherapie in het 
Lemmensinstituut gegeven wordt, naast Muziektherapie. Orthoagogische Muzikale Vorming is geen 
onderdeel van de richting. 
 
Het verschil tussen OMB, muziektherapie en OMV wordt door een lesgever uitgelegd aan de hand van 
een lijn. Aan de ene kant heb je muziekles/OMV (met muziek als doel, muzikaal product als doel) en 
aan de andere kant muziektherapie (muziek als medium om met psychotherapie bezig te zijn), met 
daartussen OMB (muziek als medium maar iets breder dan muziek op zich).   
 

OMV wordt over het algemeen door de verschillende muziektherapeuten gelijklopend gezien. Het gaat 
om het leren van muzikale dingen maar ook de dingen er rond (omgaan met elkaar, bredere context). 
 
Er is een verschil met ‘orthoagogische’ in muziekacademies en in instellingen. In instellingen spreekt 
men van OMB en in de muziekscholen wordt het OMV genoemd.  
  
De muzieklessen zijn zeker geen therapie. Maar het werken met muziek heeft vaak wel een 
therapeutisch effect.  

Therapie is voor mij iets heel anders is. Ik ga niet ontkennen dat werken met muziek voor die mensen 
vaak een therapeutisch effect heeft. Voor hen heeft het naar die lessen komen ook een therapeutische 
waarde maar het is geen therapie. Een therapie heeft omkadering nodig, bijvoorbeeld in een 
psychiatrische instelling wordt er aan muziektherapie gedaan. Er is dus een verschil tussen 
psychotherapie geven en muziekles geven (AV).  

 
Er werd in de gesprekken ook gezegd dat er bij muziektherapie nooit gewerkt wordt met muzikale 
parameters. In muziektherapie komt de persoon met een bepaalde hulpvraag.  

Bij muziektherapie is het geen vraag om iets te leren maar een vraag om die persoon psychisch te 
helpen. We zijn er bezig met de symptomen van die persoon. De muziek wordt gebruikt als een 
klankbord. Er wordt heel fel psychisch gewerkt in muziektherapie.  

 
 
Het ‘Orthoagogische’ in OMV 
Orthoagogisch wil zeggen dat ook de sociale, motorische, emotionele en cognitieve vaardigheden aan 
bod komen.  

Het gaat echt om wat je doet met de muziek en dat je daar ook iets van leert. De leerlingen leren 
muzikale dingen maar het gaat ook om de dingen er rond, het omgaan met elkaar, de bredere context 
waar zij iets uit leren. Zo werk ik met een groep rond concentratie en beurt afwachten. Het 
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orthoagogische staat voor ons voor op een manier bezig zijn met muziek die hen iets meer biedt dan 
alleen muziek of dan alleen ontspanning.(AV).  
Buiten de muzikale vaardigheden zijn er nog veel andere dingen die een belangrijke rol spelen, die 
allemaal samenhangen. We gaan er ook mee werken. Zo is het bijvoorbeeld ook heel belangrijk dat ze 
zich veilig voelen in de les voor er verder muzikaal gewerkt kan worden. Het hangt allemaal samen. Het 
is belangrijk breder te kijken dan enkel de muzikale vaardigheden. Want een gewoon kind met de 
gewone mogelijkheden om te leren kan je leren kan je gewoon in een notenleer te zetten en die neemt 
dat op. Maar bij kinderen met een beperking werkt het zo niet, het hangt allemaal samen. Je moet een 
beetje breder gaan kijken, vandaar orthoagogisch (AS). 
 

De ‘Vorming’ in OMV 
Men noemt het ‘vorming’ omdat het pedagogische aspect zo benadrukt wordt. OMV is dus muziekles. 
De algemene muzikale vaardigheden worden op een speelse manier gestimuleerd. De leerkrachten 
zien het onderricht dat ze geven als echt muziekonderwijs. Zoals het in de definiëring van OMV al 
voorkwam, ligt het accent op de vorming, op het onderwijs. 
Er wordt geleerd, maar een voorwaarde om te leren is dat het een leuke vrije tijd is.  
 
Sommige leerkrachten zeggen dat ‘muzikale vorming’ gaat om het omgaan met muziek zonder dat er 
echt een product hoeft uit te komen. Het is het omgaan met muziek en er mentaal in groeien dat voor 
sommige leerkrachten belangrijk is. De kinderen moeten er  motorisch/cognitief rijker uitkomen. Het 
hangt dus volgens sommige leerkrachten van persoon tot persoon af of het gezien wordt als puur vrije 
tijd of onderwijs.   
Er zijn ook leerkrachten die zeggen dat het accent bij muzikale vorming op onderwijs ligt. Het is 
volgens hen geen pure vrijetijdsbesteding. Het muzikale staat altijd voorop en is het doel. De manier 
waarop naar het doel gewerkt wordt is wel ruimer dan in het reguliere onderwijs. Het is de bedoeling 
de muzikale vaardigheden te stimuleren en te ontwikkelen, op hun manier en tempo. 
 
Overeenkomsten en verschillen met het regulier muziekonderwijs 
De verschillende leerkrachten geven aan dat er verschillen te merken zijn met het regulier onderwijs. 
Zo wordt het muzikaal product in het regulier onderwijs als eindpunt gezien van het leerproces. Er zijn 
andere maatstaven. Personen die OMV volgen worden niet afgemeten aan de muziek die ze maken op 
een examen.  
 
Er zijn ook overeenkomsten. Ook in gewone muziekscholen leert men meer dan muziek alleen, je leert 
ook het bredere niveau.  

Ik denk ook wel dat kinderen die naar het gewoon muziekonderwijs gaan ook veel meer leren dan enkel 
muziek maken. Je leert daar ook omgaan met elkaar en muziek maken in groep. Je leert daar zoveel 
dingen meer op een breder niveau dan enkel muziek maken. Dit breder niveau willen we ook zoeken in 
ons lessen (AV). 

 
 
Thema 8: De belevingen en ervaringen 

Bij de vraag hoe de leerkrachten de projecten beleven mag er zeker niet vergeten worden een nadruk te 
leggen op de attitudes en de gevoelswereld van de leerkrachten en andere betrokkenen rond het 
project. 
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Hier wordt belicht hoe de leerkrachten zich zelf voelen in het project en de reacties van anderen, 
gezien vanuit de leerkrachten zelf. 
 
Attitude leerkracht 

- Algemeen gevoel rond project 
De leerkrachten leven met hart en ziel voor het project. Er kan over de hele lijn gezegd worden dat ze 
het een leuke job vinden.  

Alles is al supergoed verlopen. Er is niets negatief aan. Het is geweldig. Het loopt als een trein (AVM). 
 Ik heb daar een goed gevoel over in het totaal. Ik vind het een heel leuk project (FD).  
Ik heb nooit problemen meegemaakt. Het is niet lastig geweest (SD). 

 
Ze voelen zich zeer goed dat het er is en dat het stilaan aan het groeien is. Ze beseffen wel dat ze in 
een pionierspositie zitten en dat er nog veel werk moet gebeuren. Het is een zoektocht waarin je moet 
groeien en waarin geïnvesteerd moet worden.  

Ik denk dat elk project moet groeien. In het begin ben je heel geïsoleerd. Je moet sowieso je kader zoeken, 
langzaamaan krijg je je instrumenten, langzaamaan krijg je je vast lokaal, langzaamaan weten je collega’s 
je te vinden. Na drie jaar hebben we beslist om een project samen te doen, de andere partij staat er ook voor 
open. Het moet sowieso groeien maar ik denk dat je er echt wel in moet investeren omdat naar buiten te 
brengen en te proberen om zoveel mogelijk te laten integreren in het hele gebeuren. Maar dit hangt volgens 
mij heel veel af van de leerkracht die het geeft. Het heeft tijd en initiatief nodig. Ook na een paar jaar leer je 
al je leerkrachten kennen, dat moet ook groeien. Maar het is belangrijk dat je erin investeert (AS). 

 
- Angsten en moeilijkheden  

Hoewel de projecten bij iedereen een goed gevoel heeft zijn er ook angsten en moeilijkheden. Het is 
niet altijd even makkelijk voor iedereen maar ze kunnen rekenen op steun. Inhoudelijk staan ze er 
echter vaak alleen voor. Er is weinig deskundigheid in Vlaanderen. 

Je staat er heel alleen in, er is zo weinig deskundigheid in heel Vlaanderen en heel weinig mensen waar 
je bij terecht kunt. Het is zo pionierswerk, het is wel zwaar omdat je ook alles zelf moet gaan uitzoeken. 
Naast Mak is er voor de rest niks. Zoals een gitaarpartituur schrijf ik zelf want er is niets (AS). 

 
De moeilijkste momenten beleven vele leerkrachten in de beginperiode. Als je met iets nieuws komt 
moet je ruimte creëren. 

In het begin zijn er moeilijke momenten geweest. Als je met iets nieuws komt moet je ruimte creëren. Dit 
gaat van fysieke ruimte (lokaal krijgen, instrumenten bijeen, genoeg ruimte krijgen om te werken). Dat 
is met alles zo. Als je ergens binnenkomt er en was vroeger niets en plots moet iedereen een beetje 
afgeven dat is altijd moeilijk en het is voor mij ook (AS). 
  

Het contact met de andere collega’s is vaak beperkt. Omdat er op vaste dagen gewerkt wordt zijn niet 
alle collega’s gekend.  

Ik kom nog elke week leerkrachten tegen die me niet kennen en de richting niet echt kennen. Ze zijn wel altijd 
verrast (AV). 

 
Er zijn leerkrachten die voelen dat de muziekschool er wel voor openstaat, als het maar binnen de klas 
blijft. Er heerst een gedoogbeleid. Het is moeilijk om als leerkracht alleen grenzen te proberen 
doorbreken. Daarvoor zou een decreet wel goed zijn.  
 
Aangezien het een tijdelijk project is heerst er ook bij sommigen werkonzekerheid. Het is een tijdelijk 
project en als er geen subsidies meer komen is er geen werk meer. De subsidiëring loopt tot 2011.  
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Attitude en reactie van anderen 
De leerkrachten melden dat de ouders van de kinderen blij zijn dat hun kind in een reguliere setting 
vertoeft, dat het naar een gewone muziekschool kan gaan. De leerkrachten krijgen veel positieve 
feedback van hen. De ouders zijn over het algemeen zeer dankbaar.  

Ik heb een van de dankbaarste jobs, als ik iets organiseer dan staan er direct veel ouders om me te 
helpen. Ze zijn heel dankbaar dat het er is en dat ze de kans krijgen. De ouders vinden dat meestal heel 
fijn omdat hun kinderen dan ook eens met de gewone dingen kunnen deelnemen. Het is tof dat dit kan 
want dikwijls is dat toch niet altijd mogelijk. Dit is voor hen heel aangenaam. De ouders zijn 
ongelooflijk dankbaar (AS). 

 
De leerkrachten zeiden dat de kinderen er deugd van hebben. Ze draaien mee in de muziekschool. De 
meeste kinderen zijn fier dat ze naar de muziekschool kunnen gaan. Het is volgens sommigen wel niet 
altijd makkelijk omdat de kinderen instellingen gewoon zijn, ze zijn het niet altijd gewoon om naar 
een gewone school te gaan.  

Voor hen is dit echt muziekles en het is heel belangrijk voor hen dat het in de muziekschool is en in een 
gewoon lokaal. Er zijn er wel enkelen die moeilijkheden ondervinden als ze door de gang lopen om 
naar de klas te gaan dat andere kinderen staan te kijken en ze beseffen dat ze zien dat ze anders zijn. 
Voor sommigen is dit echt wel moeilijk. Dus ik kan begrijpen dat het niet altijd even makkelijk is. Ze zijn 
blij dat ze mogen komen maar langs de andere kant is het ook een hele stap (AV).  
Veel leerlingen zijn blij dat ze hier naar de muziekschool kunnen gaan, op dezelfde school als hun zus 
of broer. Dit vinden ze al veel. Maar ze durven niet altijd uit het lokaal te komen. Ze snellen de trap af. 
Ik denk dat de kinderen het niet echt gewoon zijn om met reguliere kinderen op te trekken (LT). 

 
- Andere kinderen 

De reguliere kinderen kijken vaak een beetje raar of hebben er niet veel weet van. Maar over het 
algemeen gaat het vlot.  
 
 

Thema 9: Het inclusief werken 

 
De mate van inclusief werken 
In Wijnegem worden de lessen ‘inclusief muziekonderricht’ genoemd. Er wordt volgens hen 
geprobeerd inclusief te werken. De muziekacademie wil de leerlingen zo maximaal mogelijk 
integreren in de academie. Zo wordt er soms samen gezongen met reguliere notenleerklassen. 
 
Hoewel het bij de andere projecten ‘inclusie’ niet in hun benaming zit, ontkennen ze niet dat ze op een 
manier inclusief aan het werken zijn. Vaak is men blij met de vorm van inclusie die er al is. Het is 
uniek voor muziekscholen. De jongeren hebben een klasje tussen de andere klassen, zitten in dezelfde 
omgeving, …  
 
Er wordt door door een lesgever gesproken over ‘inclusiever’ werken. Er zijn namelijk verschillende 
gradaties in het inclusief werken. Er moet voor gezorgd worden dat het steeds een meerwaarde blijft.  

De zoon van  de  man die het project opgestart heeft , spreekt altijd over‘inclusiever’. Dit vind ik goed, 
want inclusie is een beladen woord. En hij zegt ook dat er altijd naar gestreefd moet worden als het een 
meerwaarde kan zijn. Inclusie is om te includeren, maar als het praktisch niet meer haalbaar wordt 
voor leerlingen en leerkrachten om iets te doen dan heeft het ook geen zin. Het is misschien daardoor 
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dat onze inclusie ook iets beperkter is. Je hebt verschillende vormen van inclusie. Zelf samen een 
concert houden, samen naar de muziekschool gaan,… is ook al een vorm van inclusie (LT). 

 
De meeste leerkrachten wouden dat er meer inclusief gewerkt kon worden maar het gaat niet echt 
altijd omdat je stuit op de beperkingen. Het doorstromen naar reguliere instrumentklassen lijkt dan ook 
niet voor iedereen haalbaar.  

Ik zou soms willen dat het meer kon maar langs een kant stuit je wel op die beperkingen. Hoewel je het 
onderscheid tussen leerlingen met en zonder beperking probeert te ondervangen weet je wel dat het er 
is. Dat inclusief werken gaat niet echt lukken op basis van lessen. De meeste leerlingen kunnen met hun 
mentale mogelijkheden niet echt doorstromen naar reguliere instrumentklassen. Het gaat te snel voor 
hen. Bij mij ligt het tempo een stuk rustiger en zelfs dan is het soms lastig voor hen (FD). 

 
Daarnaast wordt gezegd dat de school ook volledig achter de inclusiegedachte moet staan. De school 
moet actief meewillen. 
 
Meerwaarde inclusie 
De muziekscholen vinden het belangrijk dat personen met een beperking zoals alle andere kinderen 
naar de muziekschool kunnen gaan. Het wordt als belangrijk ervaren dat ze hun vrijetijdsbesteding in 
een gewone omgeving kunnen doen. Ze worden aanzien als een evenwaardig deel van de rest van de 
academie. Het sociaal contact met reguliere leerlingen wordt als belangrijk ervaren.  
Contact met reguliere leerlingen 
Zoals hierboven al vermeld is, is het een belangrijk deel van inclusief werken dat de leerlingen met 
een beperking evenwaardig zijn als de andere en dat het contact met de reguliere leerlingen daarbij 
belangrijk is. De meeste muziekscholen vinden het belangrijk.  

Ik vind het nu al goed in de zin dat we een klas hebben tussen alle andere klassen. De leerlingen zien 
elkaar ook, we zitten hier in een goede omgeving, omringd door anderen. De kinderen lopen ook tussen 
de andere kinderen (FD). 

 
In Wijnegem wordt er samengezongen met de reguliere notenleerklassen. De samenzang wordt 
volledig inclusief met de reguliere AMV-klassen gegeven. De kinderen met een beperking zitten 
wekelijks samen met de andere leerlingen van de les.  

Onze leerlingen vormen ook samenzang samen met de gewone notenleer. Het is zo opgesteld dat 
gewone notenleerklassen dan even samenvloeien. Personen die muziek meer passief beleven blijven dan 
enkel dat algemeen deel volgen. Dit is ook geen probleem (AVM). 

 
In Geel wordt er soms eens op bezoek gegaan bij de instrumentenklassen om een kijkje te nemen.  

In Geel hebben we de gewoonte om af en toe eens bij de instrumentklassen eens op bezoek te gaan met 
de leerlingen om eens een kijkje te nemen wat ze doen en welke instrumenten ze bespelen. Het is  dan 
een samenwerking tussen de twee groepen (AS). 

 
Maar het gebeurt in sommige muziekscholen dat de kinderen buiten de optredens vaak geen contact 
hebben met de andere leerlingen. Er wordt wel gezegd dat het bij reguliere leerlingen ook niet altijd 
het geval is omdat er in graden gewerkt wordt .  

Ik denk de andere kinderen niet altijd weet hebben dat er kinderen met een beperking op de school 
zitten. Je ziet het niet altijd aan de leerlingen. Je merkt het vaak enkel voornamelijk in de omgang. 
Maar dat is zoals je klassen hebt van verschillende graden. Zij kennen elkaar ook niet altijd (FD). 

 
 



 37

Samen optreden met reguliere leerlingen 
In veel muziekscholen worden er soms optredens samen met de reguliere leerlingen gegeven. Dit is 
meestal het moment van inclusie.  
 
Vaak houden ze daarnaast nog een individueel concertje of soms wordt het optreden in een meer 
beperkte kring gegeven omdat het te stresserend voor de leerlingen zou kunnen zijn.  

Naast het grote optreden houden we ook altijd een eigen concert. Elk groepje brengt dan iets wat ze 
doen in de les (van het playbacken van een liedje, een muzikaal spel tot het brengen van een cover) 
(AV).  
Niet zo lang geleden was er een AHA – happening op onze muziekschool. Maar het was wat te groots en 
stresserend voor mijn leerlingen om daaraan deel te nemen. Ik denk ook dat ze hun prestaties fel zouden 
gaan vergelijken met die van de anderen en dat die hun eigen kunnen zouden gaan devalueren. Terwijl 
ze verhoudingsgewijs evenveel evolueren maar op hun niveau. Volgende week houden wij wel een 
concertje. Het gebeurt wel meer in gesloten kring. De ouders en vrienden komen. Er wordt daar 
samengespeeld met nog 3 andere gewone instrumentklassen. Het is meer een toonmomentje en duurt 
een uurtje. Het is in eigen omgeving (de muziekschool) en bij een publiek waar ze nog overzicht op 
hebben; waar ze zelf ook tussen kunnen gaan zitten. Het heeft een intiemer karakter. Dit maakt het voor 
hen wel dragelijker (FD).  

 
 
Thema 10: De toekomstperspectieven en aspiraties  
Aangezien het project nog niet zo oud is zijn er nog vele veranderingen op til. Het leek dan ook 
interessant om hun toekomstverwachtingen na te gaan.  
 
Uitwisselen van informatie, bundelen 
Iedereen vindt het een goed idee om informatie die ze opgebouwd hebben doorheen de jaren op een of 
andere manier te bundelen. Niet iedereen hoeft van nul te beginnen. 
Er is interesse vanuit de verschillende projecten hoe het er bij de andere projecten aan toe gaat. De 
projecten willen van elkaar leren, willen kennis uitwisselen. Een (elektronisch) platform lijkt voor 
velen hierbij handig te zijn.  
 
Eenvormigheid 
Algemeen idee rond eenvormigheid 
Iedereen weet dat er eenvormigheid zal verwacht worden. De meeste zijn het er ook mee eens dat er 
eenvormigheid moet komen. Eenvormigheid is er nodig om het project geloofwaardigheid te geven. 
Het is een vereiste voor goedkeuring van het ministerie.  
Er wordt gezegd dat het de bedoeling is om tot een gemeenschappelijk leerplan te komen. Er moet iets 
gezamenlijk ontwikkeld kunnen worden ook al zijn er verschillende visies en aanpakken. Er moeten – 
ondanks de verschillende uitwerkingen - gemeenschappelijke doelen vooropgesteld worden, namelijk 
ontwikkelingsdoelen. Er moet in eenzelfde jargon gesproken worden, met een tolerante marge. Zo is er 
kans op eenvormigheid.  

Elk project is nu voorlopig nog heel eigen. Er zijn nu nog accentverschillen in de verschillende 
projecten maar het is de bedoeling dat er een lijn in komt (AS). 
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In het gemeenschappelijk leerplan moet er ruimte zijn voor de creativiteit van de leerkracht en de visie 
van de school. Er moet echter een gemeenschappelijk denkkader komen.  

Het is net zoals in de reguliere muziekschool: je hebt een leerplan maar elke leerkracht kiest een beetje 
hoe die dat aanbrengt. Er zijn wel verschillende manieren maar het hangt ook af van de creativiteit van 
de leerkracht hoe die zaken aanbrengt. Op dit vlak denk ik dat er ook bij ons een gemeenschappelijk 
denkkader moet zijn. En dat denkkader moet op papier staan. Maar het is voor ons eigen goed als 
houvast, zo een kader. Waar we naartoe willen werken (FD). 

 
Het streven naar eenvormigheid is ook duidelijk te merken tijdens de vergaderingen van de werkgroep.  
 
Er zijn er die vrezen echter dat de verscheidenheid van de kinderen eronder zal leiden. Er wordt door 
hen gedacht dat het eventueel geen meerwaarde zal zijn maar een beknotting.  

Je hebt wel de vrijheid nodig omdat gewoon al elk kind, elke groep anders is. We geven ook niet de 
zelfde lessen in de verschillende groepen. Dat is het gevaar, als ze eenvormig en specifiek gaan worden 
dat ik niet weet of het een meerwaarde zal zijn. Kinderen zijn zo verschillend, er zijn er die niet kunnen 
spreken. Hoe eenvormig kan je dan nog zijn (FD). 

 
Individueel/groep 
Er wordt door sommigen gepleit om in de toekomst zowel individuele als groepslessen te kunnen 
aanbieden. Er zou iets moeten komen waarin beiden geïntegreerd worden. Er moet ruimte komen om 
als leerkracht te beslissen wat het beste is voor het kind. 
Er wordt ook gepleit om meer uren vrij te maken opdat de individuele lessen mogelijk kunnen worden.  

Je moet individueel kunnen lesgeven zodat ze effectief kunnen leren wat ze willen en hen kunt volgen in 
het proces en zover kunnen aanreiken wat ze nodig hebben; langs de andere kant moet het ook mogelijk 
zijn om in groep er iets mee te doen (AS).  
 

Er zou voor sommigen iets duidelijks mogen komen dat zegt hoe je het kan invullen om uren te 
krijgen om het zelf in te vullen (soms individueel, soms in groep). Je zou in de structuur zelf de kans 
moeten hebben om zelf te bepalen in samenspraak met de ouders, begeleiders, … om samen te 
beslissen op welke manier je het voor die persoon invult. Er wordt wel aangegeven dat het niet 
makkelijk zal zijn om het in een structuur te gieten.   
 
Aparte klas/ instrumentenklas 
Er moet volgens sommige leerkrachten ook eenvormigheid in het decreet moeten komen naar 
eventuele doorstroming naar instrumentklassen. Elke jongere moet ergens zijn plaatsje hebben. 
Sommige jongeren zouden volgens sommige leerkrachten kunnen doorstromen naar de reguliere 
klassen moest de mogelijkheid bestaan om hen wat individueel te begeleiden. Er moeten dan ook uren 
vrijgemaakt worden opdat wij meer individueel kunnen begeleiden.  

Het zou moeten zijn dat iedereen ergens een plaats heeft. Er zou ook plaats moeten zijn voor mensen die 
te ‘zwak’ voor de ene groep zijn en te ‘sterk’ voor de andere ook iets tussenin kan aangeboden krijgen 
(AV). 

 
Structurele uitbreiding 

Iedereen heeft recht op muziekonderwijs 
De leerkrachten geven weer dat de doelstelling van de muziekschool is om alle mensen die willen 
muziek te laten maken en hen muziek te leren kennen. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. In de 
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gesprekken kwam naar voor dat muziekscholen worden vaak aanzien als elitair. Er is een breder 
maatschappelijk kader nodig. Er werd gezegd dat als er in de toekomst de maatschappelijke relevantie 
aangewakkerd wordt, dat er dan op een meer waardevolle manier over de muziekschool kan gesproken 
worden. Leerkrachten merken dat er een stroming van meer divers werken op gang is en dat het 
Bamfordrapport daarin belangrijk geweest is. 
Alle personen waarmee een gesprek gevoerd werd benadrukken dat iedereen die muziek wil maken dit 
zou moeten kunnen doen. Iedereen moet de kans krijgen, elk op zijn niveau. Er zou geen verschil 
mogen zijn in het geven van muziekles aan wie. Er moet gelijkheid zijn, iedereen heeft recht op 
onderwijs. Iedereen moet ook de mogelijkheid hebben om zijn vrije tijd te beleven in de 
muziekschool.  

Ik denk dat het een vak zou kunnen worden als alle andere vakken in alle muziekscholen en dat er zeker 
gebruik van zal gemaakt worden. Iedereen moet de kans hebben om in muziekonderwijs te stappen op 
zijn of haar niveau. Het mag niet zo zijn dat als je niet meekan in een of andere klas je maar thuis moet 
blijven. Het is fijn dat ook zij de mogelijkheid hebben om iets van vrije tijd in de muziekschool te kunnen 
doen. (AV). 
  
Wegwerken van onzekerheid 

Het structureel maken zou ook voor meer werkzekerheid zorgen bij de leerkrachten nu. De 
subsidiëring loopt tot 2011, voor alle projecten. 
 
Het zou jammer zijn moest de cursus moeten stopgezet worden door de reden van de subsidies.  

We hopen heel hard dat er een structuur voor komt dat het kan blijven duren en dat het in elke 
muziekschool kan. Want we voelen wel dat het onnoemelijk jammer zou zijn voor ons gasten moest het 
stoppen door de reden van de subsidies. Zoals hier in Geel, waar er geen subsidies van de overheid zijn 
is het een zoeken van de directie om ervoor te zorgen dat het kan want hij moet echt sprokkelen in zijn 
uren (AV). 

 
Uitbreiding naar andere muziekscholen toe 

Alle leerkrachten hopen dat hun lessen in de toekomst uitgebreid worden, als het kan naar alle 
muziekscholen. Er zijn volgens hen veel scholen die erin willen stappen. Er is veel vraag naar. 
Ze zeggen allemaal dat ze pioniers zijn, dat het belangrijk werk is dat ze nu leveren. 
 
De niet-gesubsidieerde projecten willen dat hun projecten ook deel kan uitmaken van het officieel 
parcours.  

De muziekacademie van Mechelen heeft natuurlijk ook wel graag dat het wordt opgenomen in het 
curriculum van de muziekacademie. Dus we willen dat het meer structureel wordt, dat het een vaste 
cursus wordt (AS).  
De muziekschool van Geel zit niet in de officiële projecten van het DKO. Er zijn namelijk heel veel 
scholen die ook willen in het project te zitten maar het niet kunnen omdat het al loopt. Ik weet dat ze in 
Geel er in de toekomst heel graag zouden instappen. Nu wordt dat daar gefinancierd via de stad qua 
uren en als dat in een officiële vorm wordt gegoten dan zouden die er heel graag bij instappen (AV). 

 
Er gebeuren al veel initiatieven maar niet iedereen heeft er weet van. Ze zijn ook vaak vrijblijvend. Er 
is nood aan een structuur en een kader. Structureel maken is dus noodzakelijk om die ook een kans te 
geven want er is veel vraag naar. Er werd ook aangegeven dat er vaak muziekscholen zijn die het niet 
kunnen inrichten vanuit hun eigen beperkte mogelijkheden. Er moet dus een decreet komen waardoor 
andere muziekscholen het makkelijker kunnen inrichten. 

Ik voel dat er heel wat scholen zijn die zo een project willen opstarten maar er niet de middelen voor 
hebben. Er is heel veel vraag naar (AV). 
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In een gesprek werd gezegd dat het eventueel niet in elk filiaal aanwezig moet zijn, maar dat er wel  in 
ten minste een filiaal van elke muziekschool de mogelijkheid moet zijn in de toekomst. Dit is volgens 
velen geen utopisch beeld.  
 

Uitbreiding naar doelgroep toe 
Vele leerkrachten melden dat de doelgroep mag opengetrokken worden. Zo zou er ook de 
mogelijkheid moeten  bestaan om ook personen met een visuele beperking, een motorische beperking, 
… te betrekken. Meestal zijn die ook welkom maar heeft deze doelgroep er niet genoeg weet van. Er 
wordt aangegeven dat er in de werkgroepen al rond gedacht en gewerkt wordt. 
Er wordt wel gezegd dat er voor doven en blinden specifieke cursussen nodig zullen zijn. Er wordt dan 
voorgesteld om deze doelgroep te bundelen in een beperkt aantal scholen die zich daarin specialiseren.  

 
Uitbreiding naar leeftijdsgrens toe  

Sommige muziekscholen betrekken al volwassen. Sommige leerkrachten speculeren om in de 
toekomst de lagere graad uit te breiden naar ook de hogere graad om zo ook volwassenen te kunnen 
betrekken.  

Het is de bedoeling om de graden van het regulier systeem over te nemen. Ik weet eigenlijk niet in welke 
mate dat het plan is het uit te breiden naar de middelbare en hogere graad (FD). 

 
 
Opentrekken naar instrumentleerkrachten/ extra scholing 

Muziektherapeut, een vereiste? 
Volgens de leerkrachten is de enige vereiste om les te geven aan kinderen met een beperking in 
muziekscholen dat je pedagogisch geschoold bent in de Muziek in het conservatorium. Er is geen 
vereiste om muziektherapie gedaan te hebben. 
De muziektherapeuten vinden meestal wel dat ze een voorsprong hebben als therapeut. Er is wel een 
opklaring nodig in het decreet wat de competenties zullen moeten zijn van de toekomstige lesgever. 

De leerkrachten die enkel muziek gestudeerd hebben maar geen muziektherapeuten zijn vullen hun 
lessen op een heel verschillende manier in. Je kijkt vanuit een meer beperkt kader. Ze hebben niet de 
deskundigheid om te reageren op al deze situaties. Ze hebben een ander inschattingsvermogen en een 
andere uitvalshoek. Het is de bedoeling dat het ook nog wordt opgeklaard in het decreet wie er het best 
capabel is om deze lessen te geven, wat het nodig heeft om zo een cursus te kunnen doen (AS). 

 
Opentrekken instrumentleerkrachten  

Verschillende leerkrachten nu staan er voor open om in de toekomst ook de instrumentleerkrachten te 
betrekken (in Wijnegem en in Hasselt geven reguliere instrumentenleerkrachten muziekles aan 
personen met een beperking) bij het lesgeven aan kinderen met een beperking. Er wordt daarbij wel 
gezegd dat je het niet aan hen kan en mag opleggen, ze moeten het zien zitten. Het lesgeven moet 
volledig uit vrije wil gebeuren. Er zijn altijd leerkrachten die vinden dat personen met een beperking 
niet in de muziekschool thuishoren. Daar moet je ook respect voor hebben.  
 
In sommige muziekscholen is het reeds de bedoeling dat er in de toekomst met de 
instrumentleerkrachten zou worden samengewerkt. In Wijnegem wordt er al samengewerkt met 
instrumentleerkrachten.  
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Sommige leerkrachten zeggen dat er zeker moet samengewerkt worden met de instrumentleerkrachten 
omdat zij de kennis van het instrument hebben.  

Als de mensen met een beperking een instrument willen leren bespelen zullen ze toch altijd bij de 
specialisten moeten terecht komen, voor een gedeelte dan misschien. Want als je saxofoon wilt spelen 
moet iemand toch zeggen hoe je het moet spelen (SD). 
 

Persoonlijke ondersteuning  
Verschillende muziektherapeuten vinden dat de instrumentleerkrachten in de toekomst structureel 
ondersteund moeten worden als er kinderen met een beperking bij hen les zouden komen volgen. Vele 
leerkrachten nu willen toekomstige betrokken leerkrachten graag ondersteunen. Zo is het belangrijk 
naar de toekomst toe dat er genoeg uren ter beschikking zullen gesteld worden voor leerkrachten die 
ook kinderen met een beperking zullen willen opnemen.  

Dat kan nooit kwaad moesten leerkrachten extra ondersteuning krijgen maar dan moet het ook vanuit 
de overheid aangemoedigd worden en daar zie je ook niet echt iets van. Ik sta zeker op voor een 
structurele groei. Want voor mij (als gewone instrumentenlesgever) was het echt zoeken. Ik wist niet 
wat ik me moest verwachten (SD). 

 
Sommige leerkrachten nu denken dat reguliere leerkrachten wel gemotiveerd kunnen geraken als ze 
ondersteuning krijgen.  

Ik denk dat mits wat ondersteuning veel leerkrachten ook wel op hun manier iemand met een beperking 
in hun klas zouden kunnen hebben. Zeker als het gaat over leerlingen die graag een instrument willen 
leren  (AV). 

 
Voorstellen van het bieden van ondersteuning zijn door bijvoorbeeld als muziektherapeut aanwezig te 
zijn in de klas als de leerkracht raad nodig heeft. Een muziektherapeuten/leerkrachten van de projecten 
kan bijvoorbeeld uren krijgen om de reguliere leerkrachten te begeleiden. Een soort taakleerkracht bij 
de notenleer lijkt ze ook wel handig naar de toekomst toe. 

Maar ik denk wel dat dit heel nuttig zou zijn dat ik de leerlingen die in het gewone onderwijs kunnen 
meedraaien mee zou begeleiden of zo. Ik denk wel dat het heel fijn zou zijn. Ik zou niet per se de 
leerlingen begeleiden maar er gewoon aanwezig zijn voor als de leerkrachten raad nodig hebben hoe 
iets aan te pakken. Op die manier zouden er ervaringen kunnen uitgewisseld worden. Ik denk dat dit 
heel nuttig zou zijn. Een soort taakleerkracht die bijvoorbeeld bij notenleer wat individuele 
bijles/begeleiding kan geven of zo lijkt me handig naar de toekomst toe (AV). 

 
De leerkrachten van de tijdelijke projecten zien het zitten om info te verschaffen aan de 
instrumentleerkrachten en muziekscholen die het zouden willen starten. . 
 

Opleidingen/bijscholingen 
Verschillende leerkrachten van de projecten vinden bijscholing in de toekomst belangrijk. Voorlopig 
is er nog niet echt veel. Het wordt door velen noodzakelijk geacht dat men zich verdiept in de het 
werken rond personen met een beperking. Het is nuttig om de achtergrond te kennen. Dus 
instrumentleerkrachten of studenten muziekpedagogiek zouden zich in de toekomst moeten bijscholen 
volgens vele leerkrachten nu. Verschillende leerkrachten vinden dat er in de toekomst een cursus mag 
komen.  

Naast die persoonlijke ondersteuning vind ik het belangrijk dat er zoveel mogelijk bijscholing zou 
komen. Er zijn sowieso ook niet zoveel mensen nu die die cursus kunnen geven, die die deskundigheid 
hebben om enerzijds muziekonderwijs te geven (AS).  
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Er wordt gedacht om een tussenopleiding vanuit het Lemmensinstituut voor personen die bijvoorbeeld 
piano gestudeerd hebben en zich nog een of twee jaar willen specialiseren in lesgeven aan kinderen met 
een beperking (AS).  
Ik denk wel dat als je op breed vlak met zulke leerlingen werkt het misschien wel goed kan zijn om als 
vrije student of zo een cursus orthopedagogie te volgen (FD). 

 
Volgens vele muziektherapeuten moet er in het decreet komen dat de leerkrachten aan kinderen met 
een beperking een Bewijs kunnen voorleggen van Pedagogische Bekwaamheid (BPB). Creatieve 
therapeuten en andere personen die werken met kinderen met een beperking zouden op een manier 
deze bekwaamheid moeten kunnen verwerven. 
 
Er kwam ook naar voren dat het er in de toekomst studiedagen georganiseerd kunnen worden, 
specifiek rond muzieklessen voor kinderen met een beperking. 

Ik denk dat het handig zou zijn moest er een platform komen of studiedagen daar rond. Ik denk dat het 
wel heel fijn zou zijn moesten er specifieke studiedagen georganiseerd konden worden zoals er ook 
studiedagen zijn voor het regulier muziekonderwijs (FD). 
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HOOFDSTUK 4 
DISCUSSIE, BEPERKINGEN EN CONCLUSIE 

 
4.1 DISCUSSIE 
In de discussie worden verschillende thema’s belicht die ons belangrijk leken bij de vraagstelling ‘hoe 
beleven de leerkrachten de projecten en hoe vullen ze die in?’. De discussie wordt aan de hand van 
enkele onderzoeksvragen behandeld die deze thema’s overkoepelen. Niet alle informatie uit de 
resultaten zullen dus te vinden zijn in de bespreking van de vragen maar zijn daarom niet minder 
belangrijk.  
Er zijn geen sluitende antwoorden; er zijn enkel belevingen, voorstellen en bedenkingen van 
leerkrachten. Soms zijn er accentverschillen op te merken maar men kan zeggen dat er over de grote 
lijnen eensgezindheid heerst. Het is ook niet het opzet om over elk thema een consensus te verkrijgen 
maar om de verschillende stemmen te laten horen. Daarbij is elke stem evenwaardig. 
 
De onderzoeksvragen luiden: ‘Hoe ervaren de leerkrachten de projecten? Hoe zien ze de toekomst? 
Welke ondersteuning wensen ze hierbij?’ 
 
 
4.1.1 Vraag 1 ‘Hoe ervaren de leerkrachten de 
projecten?’  
 
Algemeen gevoel 
Als we kijken naar hoe de leerkrachten hun muzieklessen over het algemeen beleven kan er unaniem 
gesteld worden dat er tevredenheid heerst, ze vinden het een leuke job. Ze voelen zich zeer goed dat de 
projecten er zijn en dat die stilaan aan het groeien zijn. 
Uit de resultaten kwam aan het licht dat de zin er bij de leerkrachten zeker is om de projecten te 
verbeteren en verder uit te bouwen. Ze zijn gemotiveerd om te evolueren. Een positieve beleving als 
deze is fundamenteel om verder te kunnen bouwen. Zo wordt ook gezegd dat een succesvolle 
implementatie van om het even welk inclusief beleid afhankelijk is van de positieve attitudes van de 
leerkrachten (Avramidis & Norwich, 2002). Deze vraag leek dus belangrijk omdat het als basis kan 
gezien worden voor de volgende vragen. 
 
De leerkrachten noemen zich meestal pioniers, ze zijn de stuwende kracht in het meer inclusief werken 
met kinderen met een beperking in het DKO. Ze weten dat het nieuw is en dat er nog veel werk moet 
worden verricht. Het is een zoektocht naar groei waarin geïnvesteerd moet worden. Maar zoals Van 
Hove zegt is inclusie een werk van lange adem, waar constant aan verder gebouwd moet worden (Van 
Hove, 1999). De Vlaamse onderwijsraad bevestigt dit door te zeggen dat inclusief onderwijs een 
voortdurend proces is dat gestaag vorm krijgt. Het moet daarbij rekening houden met de bestaande 
situatie, in het bijzonder met de draagkracht en de draaglast van de school en met de speciale 
behoeften van individuele kinderen (VLOR, 1998). Bovendien werd in 2000 (Ghesquière, 2000) een 
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Vlaams onderzoek gevoerd waaruit geconcludeerd werd dat onderwijsvernieuwingen langzaam 
ingevoerd moeten worden opdat ze niet als een bedreiging aanzien zouden worden. 
 
Er wordt over het algemeen gezegd dat het een boeiende tocht is maar dat het niet altijd even 
gemakkelijk gegaan is omdat er nog geen vaste structuur bestaat voor de projecten. Zo kwam er in de 
resultaten naar voor dat het niet altijd eenvoudig is om de heersende grenzen en structuren van de 
muziekschool te doorbreken en vernieuwingen in te voeren in de beginperiode. Er moet ruimte 
gecreëerd worden. De leerkrachten vinden het dus belangrijk dat de school er ook actief voor 
openstaat en er in mee wil groeien en dat er niet een gedoogbeleid heerst.  Gfeller, Darrow & Hedden 
(1990) vonden dan hun onderzoek een positieve correlatie tussen waargenomen succes in het inclusief 
werken en de omvang van administratieve en lesgebonden ondersteuning van de school. Het realiseren 
van inclusief onderwijs is volgens de Vlaamse Onderwijsraad (1998) afhankelijk van wat de leraren 
doen in hun klas, van de manier waarop de school hun onderwijs organiseert en van een aantal 
factoren buiten de school, zoals de noodzakelijke middelen voor de implementatie. Er is dus een 
nauwe samenhang tussen microniveau (de klas), het mesoniveau (de school) en het macroniveau (het 
onderwijsbeleid). 
 
Daarnaast heerst er bij sommige leerkrachten werkonzekerheid omdat het tijdelijke projecten betreft. 
Het ‘tijdelijke’ impliceert dat als er geen subsidies meer toegekend worden het project zal moeten 
stoppen.  
 
Er kan dus gesteld worden dat alle betrokken actoren eenzelfde verwachting delen; namelijk dat het 
decreet met betrekking tot het inclusief werken in het DKO vlug vorm zal krijgen.  
 
Inclusief werken  
De leerkrachten geven weer dat de basisdoelstelling van de muziekscholen is om álle mensen die 
muziek willen maken en muziek willen leren kennen op te nemen in hun werking. De muziekschool 
zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, wat nog niet overal het geval is. Er zou geen verschil 
mogen zijn in het geven van muziekles aan wie dan ook. Er moet gelijkheid zijn, iedereen heeft recht 
op onderwijs en vrijetijdsbesteding. Dit is ook te vinden in het gedachtegoed van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (VLOR, 1998). 
De leerkrachten stellen dat personen met een beperking zoals alle andere kinderen de mogelijkheid 
moeten hebben om naar de muziekschool te kunnen gaan. De kinderen moeten worden aanzien als een 
evenwaardig deel van de academie. Het wordt door de leerkrachten als belangrijk ervaren dat ze hun 
vrijetijdsbesteding binnen een gewone omgeving kunnen uitoefenen. De visie van de leerkrachten past 
in het burgerschapsparadigma wat inhoudt dat mensen met een beperking als gelijkwaardige burgers 
moeten kunnen leven (Van Gennep, 1997). 
 
Nederland heeft ook enkele succesvolle projecten (zoals de muziekschool in Bilthoven en Leusden). Op 
het Nederlands elektronisch netwerk voor muziekleerkrachten worden de rechten van mensen met een 
beperking nog eens benadrukt (‘Netwerk Muziekleerkrachten’, n.d.). Deze zijn vergelijkbaar met de 
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visie van de leerkrachten van onze projecten. Zo stelt het elektronisch netwerk 
(www.muziekookvoorjou.nl)  dat mensen met een beperking dezelfde rechten moeten krijgen om zich 
muzikaal te kunnen ontwikkelen. Dit houdt concreet in dat zij ook kunnen kiezen voor dezelfde 
muzikale vorming/scholing waar ieder ander gebruik van kan maken.  
 
De leerkrachten vinden dus het werk dat ze verrichten maatschappelijk zeer relevant. Het geeft hen 
een gevoel van voldoening. Ze weten dat ze meebouwen aan een breder maatschappelijk kader in het 
DKO. De leerkrachten zijn zich ervan bewust dat er een stroming van meer divers werken aan de gang 
is en dat het Bamfordrapport (Bamford, 2007) – waaruit onder andere naar voor kwam dat kinderen 
met speciale noden ondervertegenwoordigd zijn in muziekscholen – daarin belangrijk geweest is.  
 
Hoewel vele project niet over ‘inclusief werken’ spreken maar eerder over het aanbieden van OMV 
aan kinderen met een beperking ontkennen de leerkrachten van de projecten niet dat ze op een manier 
inclusief aan het werk zijn. Ook in het rapport van het DKO (2008) komt de term inclusie niet aan bod 
en wordt er enkel over het verbreden van de doelgroep en het brengen van diversiteit gesproken. 
Vaak zijn de leerkrachten blij met de vorm van inclusie die er al is. Het is uniek voor muziekscholen. 
Klaarblijkelijk wordt er impliciet naar inclusief werken gestreefd. Inclusie houdt namelijk de 
onderliggende filosofie in zich die diversiteit waardeert en ondersteunt: alle kinderen zijn unieke 
individuen met verschillende mogelijkheden en noden (Hanson et al., 1998). Het inclusiemodel gaat 
om het recht erbij te horen, een deel van het geheel te zijn. Dit alles heeft te maken met het erkennen 
en waarderen van diversiteit tussen mensen. Het inclusiemodel is dus in wezen een diversiteitsmodel 
(Boudry et al., 2005). 
 
Hét moment van inclusie wordt meestal door de leerkrachten gezien wanneer er samen met de 
reguliere leerlingen wordt opgetreden. In veel muziekscholen worden er soms optredens samen met de 
reguliere leerlingen gegeven. Vaak houden ze daarnaast nog een individueel concertje of soms wordt 
het optreden in een meer beperkte kring gegeven omdat het te stresserend voor de leerlingen zou 
kunnen zijn.  
 
Zoals hierboven al vermeld is, komt uit de resultaten naar voor dat een belangrijk deel van inclusief 
werken inhoudt dat de leerlingen met een beperking evenwaardig zijn als de anderen. De leerkrachten 
vertelden dat de kinderen er deugd van hebben dat ze meedraaien in de muziekschool. De meeste 
kinderen zijn fier dat ze naar de muziekschool kunnen gaan. Kinderen met een beperking willen net 
zoals alle andere kinderen erbij horen (Eriksson, Welander & Granlund, 2007). 
Hoewel het contact vaak nog gering is, worden de leerlingen meestal aanvaard door de andere 
leerlingen. De sociale acceptatie van personen met een beperking is volgens Devine (2004) belangrijk 
om een inclusief klimaat te creëren dat verder gaat dan gewoonweg fysieke toegankelijkheid. Sociale 
acceptatie wordt volgens Hewitt (1991) gekarakteriseerd door een welbehagen en plezier van sociale 
interactie tussen mensen, een gevoel van bij een groep te behoren en de mogelijkheid om relaties van 
gelijkwaardige status aan te gaan.  
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Vele leerkrachten hopen op een steeds nauwer contact tussen alle leerlingen op de muziekschool. 
Sociaal contact wordt door de meeste leerkrachten als belangrijk ervaren. Zo heeft iedereen nood aan 
vriendschappen. Vriendschappen spelen een belangrijke rol in de sociale ontwikkeling en het welzijn 
van kinderen (Siperstein, Leffert, & Wenz-Gross, 1997). De nood aan vriendschappen en de betekenis 
van vriendschappen zijn voor iedereen, ook voor personen met een beperking hetzelfde (De Vroey & 
Mortier, 2002). 
 
Van Hove belicht in zijn definitie over inclusief onderwijs dat kinderen met een beperking in dezelfde 
klas onderwijs moeten kunnen volgen als hun leeftijdsgenoten mits extra ondersteuning (Van Hove, 
n.d.). Hierin zit een verschilpunt met het leerplichtonderwijs en het DKO voor muziek volgens de 
leerkrachten. Het DKO voor muziek biedt een andere manier van lesgeven aan. Zo zijn er sowieso 
meer individuele lessen en lessen in kleine groepjes. Dus vele leerkrachten vinden het niet abnormaal 
in de context van de muziekschool dat de kinderen buiten de optredens vaak weinig contact hebben 
met de andere leerlingen. Reguliere leerlingen hebben vaak ook weinig contact met de andere 
leerlingen die niet in hun klas zitten omdat er met graden gewerkt wordt. Individuele lessen en/of 
lessen in kleine groepjes wordt hier niet gezien als exclusief werken.  
Door de kinderen samen te brengen in een reguliere institutie, bij reguliere leerlingen, is er volgens de 
leerkrachten al een vorm van inclusief werken. Tregaskis (2003) haalde in haar onderzoek aan dat 
sommige vrijetijdsbestedingen die toegankelijk zijn voor personen met een beperking afgezonderde 
lessen/activiteiten geven. Ze staat erop dat deze dan wel worden gegeven door lesgevers die deel 
uitmaken van de organisatie om zo de mogelijkheden voor inclusie te verhogen. Dit is zeker van 
toepassing voor de in het onderzoek betrokken muziekscholen. 
 
Er wordt door een lesgever gesproken over ‘inclusiever’ werken. Er zijn namelijk verschillende 
gradaties in het inclusief werken. Er moet namelijk volgens de lesgever voor gezorgd worden dat 
inclusief werken steeds een meerwaarde blijft. Een vergelijkbare visie werd gevonden in de visietekst 
van Scouts en Gidsen Vlaanderen over inclusief werken. In de scouts probeert men namelijk ook al 
jaren op verschillende plaatsen inclusief te werken. De term ‘inclusie’ wordt in de visietekst 
gedifferentieerd. Volgens hen betekent inclusie dat er een goed evenwicht moet gezocht worden tussen 
het ideaal van een werking die zo gemengd mogelijk werkt en de realiteit van het concrete individu en 
de concrete groep waarin hij/zij terechtkomt. Inclusie is er op vele manieren, maar vraagt in eerste 
instantie openheid van iedereen (Scouts en Gidsen Vlaanderen, n.d.). 
 
 
4.1.2 Vraag 2 ‘Hoe zien de leerkrachten de toekomst 
van de projecten?’ 
Alle leerkrachten zijn de mening toegedaan dat hun vak een vast vak moet worden in de 
muziekscholen. Daarvoor moet er wel gestreefd worden naar een vast kader, een eenvormigheid. 
Hieronder wordt weergegeven hoe ze het nu zelf invullen en of ze hun eigen kader als basis zien voor 
het toekomstige kader. Hieronder wordt de benaming en de invulling ervan bekeken; de organisatie 
van de lessen; de doorstroming, de competenties van de leerkrachten en de doelgroepspecifiëring. 
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De leerkrachten hopen ook op een structurele uitbreiding als het kader er is. Er wordt dus eerst 
begonnen met het bespreken van de eenvormigheid en er wordt afgesloten met de structurele 
uitbreiding. 
 

 Eenvormigheid 
Er wordt van hogerhand eenvormigheid verwacht, daar zijn alle leerkrachten van op de hoogte. De 
meesten zijn het er ook mee eens dat het decreet er moet komen. Vernieuwing moet namelijk 
structureel zijn en niet individueel want dan komt de duurzaamheid van de huidige projecten in het 
gedrang (Bamford, 2007). Volgens de leerkrachten moet er iets gezamenlijk ontwikkeld kunnen 
worden boven de verschillende visies en aanpakken van de verschillende scholen heen. Er zijn er 
echter ook die vrezen dat de verscheidenheid van de kinderen bij het komen tot eenvormigheid eronder 
zal leiden. Hen lijkt eenvormigheid meer een beknotting dan een meerwaarde. 
 
Er wordt gezegd dat het de bedoeling is om tot een gemeenschappelijk leerplan te komen. Er moeten 
gemeenschappelijke doelen vooropgesteld worden, namelijk ontwikkelingsdoelen.  
 
Om een goede kans op eenvormigheid te hebben moet er volgens sommige leerkrachten in eenzelfde 
jargon gesproken worden, met een tolerante marge. Bij het komen tot een gemeenschappelijk leerplan 
is het ook belangrijk dat er steeds ruimte is voor de creativiteit van de leerkracht en de visie van de 
school. 
 
Benaming en invulling 
De meeste leerkrachten – voornamelijk muziektherapeuten – zijn het er over eens om de benaming van 
de lessen nu te behouden naar de toekomst toe. De meeste lessen worden OMV (orthoagogische 
muzikale vorming) genoemd. 
 
Over het algemeen wordt OMV door de verschillende muziektherapeuten gelijklopend gezien.  
‘Orthoagogisch’ wil volgens hen zeggen dat ook de sociale, motorische, emotionele en cognitieve 
vaardigheden van de leerlingen aan bod komen.  
De ‘vorming’ belicht volgens hen het pedagogische aspect. Het accent ligt op de vorming, op het 
onderwijs.  De leerkrachten zien het onderricht dat ze geven – de OMV – als muziekonderwijs. Dit 
gebeurt op een speelse manier. Het mag dus niet verward worden met OMB (orthoagogische 
muziekbeoefening), wat een bekendere vorm is van muziekaanbod voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Deze vorm van muziekbeoefening is volgens Schalkwijk een vorm van 
hulpverlening waarin via muziek het functioneren van de persoon verbeterd wordt. OMV is echter 
geen hulpverlening. Schalkwijk wijst er ook op dat muzikale vorming voor mensen met een 
verstandelijke beperking niet thuis hoort in de hulpverlening maar dat het wel een belangrijke vorm 
van vrijetijdsbesteding kan zijn (Schalkwijk, 1988). Ook in de eerste bijeenkomst van de ‘werkgroep 
podiumkunsten’ voor kinderen met bijzondere noden in het DKO (2008) kwam dit naar voor. Er werd 
daar gesteld dat ‘het includeren van kinderen met een beperking kan gezien worden als onderwijs, 
meer dan gewoon het bieden van muzikale activiteiten.’ Het DKO bevestigt deze positionering in zijn 
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algemeen rapport (DKO, 2008) dat luidde: ‘Het DKO is onderwijs en geen vrijblijvende 
vrijetijdsbesteding’. 
 
Er zijn wel accentverschillen te bemerken bij de definiëring van ‘muzikale vorming’ bij de 
verschillende muziekscholen. Zo zijn er sommigen die streven dat de nadruk moet liggen op het 
omgaan met muziek zonder dat er echt een product hoeft uit te komen. De leerlingen moeten er 
mentaal in kunnen groeien en er motorisch en cognitief rijker uit kunnen komen. Deze visie leunt dan 
weer dicht bij de OMB aan waarin gezegd wordt dat er geleerd wordt door muziek waarbij het komen 
tot een eindproduct ondergeschikt is aan het ontwikkelen en stimuleren van allerhande vaardigheden 
en persoonlijke groei (Schalkwijk, 1988). 
Bij anderen ligt het accent bij de muzikale vorming echt op onderwijs. Het is volgens hen geen pure 
vrijetijdsbesteding. Het muzikale staat altijd voorop en is het doel. De wijze waarop men streeft naar 
het doel wordt wel ruimer gezien dan in het reguliere onderwijs. De muzikale vaardigheden van de 
leerlingen worden gestimuleerd en ontwikkeld op hun manier en tempo. Zoals al eerder is aangegeven 
streeft deze visie meer naar de visie van het DKO zelf. 
 
Alle leerkrachten van de muzieklessen zijn het er ook over eens dat het geen therapie is. Maar het 
werken met muziek heeft vaak wel een therapeutisch effect. Er werd in de gesprekken ook gezegd dat 
er bij muziektherapie nooit gewerkt wordt met muzikale parameters. In muziektherapie komt de 
persoon met een bepaalde hulpvraag. Muziek in muziektherapie wordt beschouwd als het medium om 
een psychische proces op gang te brengen (Schalkwijk, 1988). Dit is bij OMV nooit het initiële opzet. 
Als we Ineland volgen is volgens de leerkrachten de artistieke logica hier meer aanwezig dan de 
therapeutische logica. Werken met muziek is hier een doel op zich en het legt geen nadruk op het 
veranderingsproces van de mensen met een beperking (Ineland, 2005). 
  
Ter verduidelijking wordt het verschil tussen OMB, muziektherapie en OMV door een lesgever 
uitgelegd aan de hand van een lijn.  

Aan de ene kant heb je muziekles/OMV (met muziek als doel, muzikaal product als doel) en 
aan de andere kant muziektherapie (muziek als medium om met psychotherapie bezig te zijn), 
met daartussen OMB (muziek als medium maar iets breder dan muziek op zich).   

 
Er zijn volgens de leerkrachten verschillen te bemerken met het regulier muziekonderwijs. Het 
muzikaal product wordt in het regulier onderwijs als eindpunt gezien van het leerproces. Zo worden de 
leerlingen die OMV volgen niet afgemeten op basis van de muziek die ze maken op een examen. Er 
gelden geen afgelijnde maatstaven. Ook in het inclusief werken binnen het leerplichtonderwijs wordt 
er gewerkt met aangepaste leerplannen voor de kinderen met een beperking. 
Er zijn volgens hen ook overeenkomsten te bemerken. Zo leert men in gewone muziekscholen ook 
meer dan muziek alleen, je leert ook het bredere niveau. Zo vertelt Bamford dat via cultuur en kunst – 
hier muziek – er ook andere leerdoelen kunnen nagestreefd worden, bv. creatief denken, 
zelfvertrouwen winnen,... Naast ‘education in the arts’ (het ontwikkelen van vaardigheden en kennis) 
verwerven de leerlingen in het DKO ook ook kennis, vaardigheden en attitudes die aansluiten bij 
‘education through the arts’ zoals: kunnen samenwerken, communicatieve vaardigheden ontwikkelen, 
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zelfdiscipline leren opbrengen (DKO, 2008). Ook internationaal wordt de waarde van het 
kunstonderwijs als middel tot persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling onderstreept. 
Muziekeducatie kan jongeren hun creatieve, persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden helpen 
ontwikkelen die ook nuttig kunnen zijn in een op kennis gebaseerde samenleving (Polifonia pre-
college working Group, 2008). 
 
Individueel/ groep 
Tot op heden worden de lessen soms individueel ingevuld, soms in groep en soms beiden. 
Volgens vele leerkrachten zou er in de toekomst een aanbod moeten komen waarin zowel individuele 
als groepslessen geïntegreerd kunnen worden. Beide vormen van lesgeven worden als interessant 
ervaren. 
 
Er wordt voorgesteld om bij de toekomstige structuur als leerkracht zelf te kunnen bepalen op welke 
manier de lessen voor de leerlingen worden ingevuld. Dit zou dan moeten gebeuren in samenspraak 
met de ouders, begeleiders, … Er zou volgens sommigen dus iets duidelijks moeten komen dat het 
mogelijk maakt de structuur zelf in te vullen (individueel – groep – beiden; afhankelijk van leerling). 
Hoe het concreet dient uitgewerkt te worden, wordt niet weergegeven aangezien de leerkrachten 
aangeven dat het niet makkelijk zal zijn om hiervoor een structuur te vinden. 
Er wordt door sommigen gevraagd om in de toekomst meer uren vrij te maken zodat er meer 
individuele lessen mogelijk kunnen worden. Vaak zijn er niet genoeg uren ter beschikking om 
individueel te werken. 
 
Bij individuele lessen kan er meer rekening gehouden worden met de specifieke noden van de leerling. 
Er zijn jongeren die meer baat hebben bij individuele lessen. Sommige leerlingen die meer diepgang in 
een instrument willen zouden volgens de leerkrachten voordeel halen uit meer individuele lessen. Er 
werd echter ook aangebracht dat het gevaar kan bestaan dat er bij de individuele lessen meer aan 
muziektherapie gedaan wordt dan aan OMV. Bij muziektherapie wordt er zeer individueel gericht 
gewerkt (Schalkwijk, 1988). De Bruijn zegt dat individuele lessen/sessies ook zeer aangeraden zijn als 
er diepe emotionele problemen zijn, als de persoon geremd is of als de persoon ongeremd is en veel 
structuur nodig heeft. Individuele lessen zijn ook dankbaar als er ernstige gedragsstoornissen aanwezig 
zijn of als de persoon een instrument wil leren (De Bruijn, 1994). 
Naast de individuele lessen werd er ook te kennen gegeven dat er jongeren zijn die ook nood hebben 
om in een groep terecht te kunnen. Op die manier wordt er veel van elkaar geleerd. Personen met een 
zwaardere beperking krijgen ook beter les in groep volgens sommige leerkrachten. Zo ondervond ook 
Peremans dat groepsgericht muziek maken personen een gevoel kan geven van iets samen te kunnen 
creëren. Dit kan een verbondenheidsgevoel oproepen en kan de interpersoonlijke betrokkenheid 
vergroten. Het gevoel deel uit te maken van een groep kan een veilig gevoel opwekken dat aanzet om 
verder te ontplooien (Peremans, 2006). De Bruijn (1994) vult verder aan dat samen muziek maken ook 
impliceert dat er samen afspraken gemaakt moeten worden zoals het naar elkaar luisteren en elkaar aan 
de beurt laten. 
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Doorstroming 
Naast het bieden van individuele en groepslessen zou er ook ruimte moeten gemaakt worden om 
jongeren die willen te laten doorstromen naar reguliere instrumentklassen. Hierin zou ook 
eenvormigheid moeten komen in het decreet. Tregaskis zegt in haar onderzoek dat afzonderlijke 
lessen/activiteiten een beginpunt kunnen (en moeten) zijn van waar de personen met een beperking 
verder groeien naar de reguliere klassen/activiteiten. Gepaste ondersteuning is daarin zeker een 
vereiste (Tregaskis, 2003). 
 
Competenties van de leerkrachten 
Alle betrokken leerkrachten bezitten een Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid. Alle leerkrachten 
zijn dan ook geschoold in de Muziek op het conservatorium. Er wordt niet te kennen gegeven dat het 
een vereiste is om muziektherapeut te zijn. De muziektherapeuten zelf vinden echter wel dat ze een 
voorsprong hebben als therapeut.  
 
De meeste leerkrachten willen in de toekomst instrumentleerkrachten die ervoor openstaan betrekken 
en ondersteunen. De instrumentleerkrachten hebben namelijk de kennis van het instrument. In 
sommige scholen gebeurt het al en in andere is het reeds de bedoeling dat er in de toekomst met de 
instrumentleerkrachten zou worden samengewerkt. 
Het mag volgens de ondervraagde leerkrachten niet opgedrongen worden. De reguliere leerkrachten 
moeten het uit vrije wil doen. De leerkrachten moeten zich comfortabel voelen om met personen met 
een beperking te interageren en moeten de filosofie van inclusie omarmen (Sharma, Forlin & 
Loreman, 2008). Er moet respect zijn voor de leerkrachten die vinden dat personen met een beperking 
niet in de muziekschool thuishoren. De leerkracht moet volgens Bracke (2004) geloven dat de 
kinderen met een beperking waardevol kunnen zijn, anders kan er niet gewerkt worden aan sociale 
inclusie. 
 
Doelgroepspecifiëring 
De doelgroep van de projecten kan ruim omschreven worden als ‘kinderen die door hun beperking(en) 
niet in het reguliere systeem van het muziekonderwijs terechtkunnen maar wel graag muziekles zouden 
volgen’. 
 
Een belangrijke discussie die door verschillende leerkrachten werd aangegaan is het feit of personen 
met een zware beperking welkom zijn in de muziekschool/ baat hebben bij de muzieklessen. 
Sommigen zeggen dat iedereen welkom moet zijn, naar de idee achter op opstarting van de projecten. 
Anderen zeggen dat personen met een zware beperking meer baat hebben bij muziektherapie.  
 
Hieronder wordt een duidelijk standpunt beschreven van sommige leerkrachten over waarom de 
muziekacademies een grens zouden moeten trekken naar personen met een zware beperking toe. 
Zoals hierboven al weergeven is zijn verschillende leerkrachten de mening toegedaan dat de 
muziekschool onderwijs biedt en dat daar het accent moet op liggen voor iedereen. Iedereen die 
onderwijs kan volgen moet welkom zijn in de muziekscholen volgens verschillende leerkrachten. Deze 
visie is ook te vinden binnen het DKO (2008). Bij personen met een zware beperking ligt volgens de 
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leerkrachten de nadruk meer op het beleven van de muziek en minder op het pedagogische waardoor 
muziektherapie volgens hen meer geschikt lijkt. Ook Gfeller, Darrow & Hedden (1990) ondervonden 
in hun studie dat er leerkrachten waren die vonden dat sommige leerlingen met een zwaardere 
beperking moeilijker te integreren zijn in reguliere muziekscholen. 
 
Anderen zijn de mening toegedaan dat iedereen die niet in het reguliere circuit welkom is de 
mogelijkheid moet kunnen hebben om muzieklessen te volgen, met welke ernst van beperking dan 
ook. Toegepast op de leerplichtscholen zegt Van Hove dat er bij het inclusief benaderen niet een 
accent mag liggen op de specifieke vaardigheden en maatregelen die leerlingen met een beperking 
nodig moeten hebben om zich aan te kunnen passen aan de reguliere school. Dit is kenmerkend voor 
de integratiegedachte. Vanuit het inclusiediscours moeten alle kinderen met een beperking de kans 
krijgen om les te kunnen volgen (Van Hove, 2000). In de eerste bijeenkomst van de werkgroep 
podiumkunsten voor kinderen met speciale noden in het deeltijds kunstonderwijs (2008) belichte het 
zijn opdracht; namelijk dat het uitgangspunt van de projecten moet zijn dat het DKO zich de vraag 
moet stellen hóe het zich moet aanpassen aan de leerlingen, niet wélke leerlingen er terecht moeten 
kunnen. Het memorandum dat opgesteld is naar aanleiding van het symposium over inclusief 
onderwijs (2004) bevestigt deze visie. Het zegt dat de focus bij de scholen moet gericht zijn op hoe het 
onderwijs moet aangepast worden om tegemoet te komen aan de noden van ieder kind. 
 

 Structurele uitbreiding 
De leerkrachten zeggen dat de kans groot is dat de projecten geïmplementeerd worden. De projecten 
zijn volgens hen allemaal goeie voorbeelden dat het structureel uitgebreid mag worden. Zo ook melden 
De Vroey en Mortier (2002) dat er voorbeelden van goede praktijk nodig zijn voor een positief verloop 
van het inclusieproces. 
De lessen van de projecten zouden volgens de leerkrachten vakken moeten zijn als alle andere vakken, 
elk kind zou de mogelijkheid moeten hebben om deel te kunnen nemen. Ze hopen allen dat het decreet 
erdoor zal komen. Want er kan slechts een structurele uitbreiding komen als er een decreet is; als het 
opgenomen is in de structuur van het DKO. Eenvormigheid (hierboven) is dus de basis voor de 
structurele uitbreiding. 
Hieronder wordt weergegeven in welke mate de leerkrachten wensen uit te breiden. 
 
Uitbreiding naar andere muziekscholen toe 
Alle leerkrachten hopen op een uitbreiding van de projecten naar andere muziekscholen toe. Het zou 
volgens hen mooi zijn moest het in ten minste één filiaal van elke muziekschool aanwezig zijn. Dit is 
volgens velen geen utopisch beeld. Er zijn veel scholen die erin willen stappen.  
De niet-gesubsidieerde projecten willen dat hun projecten ook past in de structuur van het officieel 
parcours.  
 
Volgens sommigen gebeuren er al veel losse initiatieven maar zijn ze vaak te vrijblijvend. Er zijn ook 
vaak muziekscholen die het niet kunnen inrichten vanuit hun eigen beperkte mogelijkheden. Er is dus 
nood aan een kader en aan structuur waardoor de instap makkelijker zal kunnen gebeuren. 
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Uitbreiding naar doelgroep toe 
Hoewel er een discussie bestaat rond de doelgroepspecifiëring (zie hierboven) zijn vele leerkrachten 
het er wel over eens om de doelgroep uit te breiden naar de toekomst. Ze hopen dat ook personen met 
een fysieke beperking les zouden kunnen volgen in alle muziekscholen. Meestal zijn ze welkom maar 
heeft deze doelgroep er weinig of geen weet van. 
Er zou een uitzondering moeten komen voor personen met een visuele en auditieve beperking omdat 
deze zeer specifieke cursussen zullen nodig hebben. Er wordt voorgesteld om in de toekomst een 
beperkt aantal muziekscholen daarin te laten specialiseren voor deze doelgroep. 
 
Uitbreiding naar leeftijdsgrens toe  
Er wordt gespeculeerd om in de toekomst de lagere graad uit te breiden naar ook de hogere graad om 
zo ook volwassenen te kunnen betrekken. In sommige muziekscholen worden ze nu al betrokken. 
 
 
4.1.3 Vraag 3  ‘Welke ondersteuning wensen de 
leerkrachten in de toekomst?’ 
Aangezien de leerkrachten als pioniers aanzien kunnen worden en er nog geen vaste officiële structuur 
is, wordt het hier belangrijk gevonden na te gaan welke ondersteuning ze hebben en aan welke ze nood 
hebben. De Vlaamse Onderwijsraad bevestigt dat ondersteuning in veel gevallen nodig is om een goed 
resultaat te kunnen bereiken maar onderstreept dat het de leerkracht is die de eerste verantwoordelijke 
is voor de leerlingen (VLOR, 1998). 
 
Ondersteuning nu 
In de interviews vertelden de leerkrachten dat ze genoeg ondersteuning ondervinden. De meeste 
leerkrachten worden hard gesteund door hun muziekschool. Vooral in de muziekscholen waar ze niet 
alleen het project leiden krijgen ze veel steun van hun collega’s en wisselen ze veel informatie uit. 
Zoals het in het regulier onderwijs gezegd wordt is overleg op schoolniveau en samenwerking tussen 
collega’s ook van primordiaal belang voor de realisatie van inclusief regulier onderwijs, zo ook in de 
muziekscholen. Inclusief onderwijs moet de verantwoordelijkheid zijn van de hele school, van alle 
onderwijsparticipanten (VLOR, 1998). 
Het contact echter met de andere ‘reguliere’ collega’s is vaak beperkt. Omdat er op vaste dagen 
gewerkt wordt zijn niet alle collega’s gekend. 
De leerkrachten van de verschillende muziekscholen waar het project gaande is, hebben vaak geen 
contact onderling. Zo is er niet altijd weet van wie er les geeft in de andere projecten, hoe ze het 
invullen, … Een samenwerking tussen scholen kan het inclusief onderwijs echter verbeteren (VLOR, 
1998). 
Uit de resultaten kwam naar voor dat de ouders van de kinderen met een beperking een belangrijke 
steun vormen in de meeste muziekscholen. Ze vormen vaak een belangrijke bron van informatie over 
hun kind zodat de leerkrachten een goed beeld krijgen van de mogelijkheden en beperkingen. Ze zijn 
meestal ook zeer dankbaar. De leerkrachten krijgen veel positieve feedback van hen. De Vlaamse 
Onderwijsraad belicht in zijn advies dat leerkrachten een frequent, open en positief contact moeten 
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hebben met de ouders. Er wordt tussen hen informatie uitgewisseld over verwachtingen, aanbod en 
mogelijkheden (VLOR, 1998). 
 
Sommige leerkrachten proberen naar studiedagen te gaan, hoewel die vaak muziektherapeutisch 
georiënteerd zijn. Dit is ook een manier om in contact te komen met andere mensen en andere visies, 
wat als verrijkend ervaren wordt. 
Vele leerkrachten van de officiële projecten zitten in de werkgroep voor kinderen met speciale noden. 
De werkgroep wordt door hen zeer goed onthaald. Het wordt als interessant ervaren en er gebeurt veel 
uitwisseling met de andere leerkrachten. Ook en het regulier leerplichtonderwijs wordt door De Vroey 
en Mortier (2002) aangehaald dat een werkgroep een mogelijk intern steunpunt kan vormen.  
De werkgroep is echter iets tijdelijks, het zal echter verdwijnen als het decreet er is.  
Buiten de werkgroep is er nog geen platform. Het lijkt sommige leerkrachten echter niet zo 
gemakkelijk om zich te bundelen. Ze stellen dan ook dat de projecten randfenomenen zijn; er wordt – 
buiten de werkgroep en collega’s –  niet veel samengewerkt. Er is echter meestal wel weet van het 
platform/ website www.muziekenhandicap.be maar er wordt niet zoveel naar gekeken omdat het 
voornamelijk sterk muziektherapeutisch gericht is. Er worden vaak wel zaken uitgehaald en aangepast.  
 
Er kan gezegd worden dat het voor de leerkrachten niet altijd even makkelijk is maar dat ze kunnen 
rekenen op steun en ondersteuning. De Vlaamse onderwijsraad zegt dat ondersteuning en 
samenwerking belangrijk zijn bij inclusief onderwijs, zowel met collega’s, ouders en ondersteunende 
personen (VLOR, 1998). Inhoudelijk staan de leerkrachten er echter vaak alleen voor. Er is weinig 
expertise in Vlaanderen. De leerkrachten vinden de zoektocht boeiend maar beseffen dat er niet veel 
informatie voor handen is. De muziekscholen weten dat de kennis vaak bij de leerkrachten zitten en 
vertrouwen dan ook vaak volledig op hen.  
 
Ondersteuning naar de toekomst toe 
Zoals hierboven wordt weergeven hebben de leerkrachten het gevoel ondersteund te worden. 
Aangezien de projecten nog in vorming zijn is er toch een wens naar meer inhoudelijke ondersteuning. 
 
Alle leerkrachten vertonen interesse in hoe de lessen in de  andere projecten worden ingevuld. Er 
wordt aangegeven dat ze van elkaar willen leren en kennis willen uitwisselen. Iedereen vindt het een 
goed idee om informatie die ze opgebouwd hebben doorheen de jaren op een of andere manier te 
bundelen. Een goede ondersteuning hierbij lijkt hen een (elektronisch) platform te zijn.  
Nederland merkt ook de behoefte aan een (landelijk) netwerk/platform van leerkrachten. Daarom 
hebben ze Stichting Bijzonder Muzikaal opgericht (www.bijzondermuzikaal.nl). De Stichting is een 
platform voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met muzieklessen aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Ze proberen langs deze weg ondersteuning te bieden aan leerkrachten van 
muziekscholen door middel van scholing, bijscholing, methodisch, uitwisselen van lesmaterialen, … 
Ze hebben dit gerealiseerd door een netwerk op te zetten waarin ervaring, kennis en materiaal wordt 
doorgegeven en uitgewisseld. Het netwerk geeft aan dat er veel (beginnende) leerkrachten behoefte 
hebben aan ondersteuning. Het platform heeft als doel om muzieklessen aan mensen met een 
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beperking te stimuleren en te faciliteren. Dit gebeurt door de ouders en leerkrachten te informeren over 
de mogelijkheden die er zijn en door deskundigheidsbevordering en de uitwisseling van lesmaterialen 
te bevorderen (Strijkbos, 2006). De muziekscholen Leusden en Bilthoven (hierboven al vernoemd) 
hebben het initiatief genomen om dit netwerk op te richten. Deze twee muziekscholen zijn de pioniers 
van Nederland zoals de tijdelijke projecten de pioniers zijn van bij ons. 
 
Het samenwerken met leerplichtscholen/instellingen biedt volgens de leerkrachten ook een 
interessante bron van ondersteuning. Zo ook pleit De Bruijn (1994) ervoor dat er een goede 
samenwerking moet zijn tussen de voorziening waar de persoon eventueel verblijft en de 
muziekschool. 
 
Ook de ouders moeten in de toekomst hun belangrijke rol blijven behouden. Ze moeten een duidelijke 
plaats krijgen in de werking. Ouders nemen in het inclusief onderwijs een centrale rol in (Maes, 2004). 
 

Persoonlijke ondersteuning voor nieuwe leerkrachten 
Vele leerkrachten nu willen toekomstige betrokken leerkrachten graag ondersteunen. Vooral de 
muziektherapeuten vinden dat de instrumentleerkrachten in de toekomst structureel ondersteund 
moeten worden als er kinderen met een beperking bij hen les zouden komen volgen. Uit onderzoek 
blijkt ook dat muziekleerkrachten die inclusief werken nood hebben aan samenwerking of 
besprekingen met muziektherapeuten of anderen die kennis hebben over leerlingen met beperkingen 
(Darrow, 1999). 
 
Hier worden enkele voorstellen van de leerkrachten gegeven voor het bieden van ondersteuning.  
De leerkrachten van de projecten kunnen bijvoorbeeld informatie verschaffen aan/hun kennis delen 
met de instrumentleerkrachten en muziekscholen die lessen voor kinderen met een beperking zouden 
willen starten. 
De leerkrachten van de projecten kunnen bijvoorbeeld uren krijgen om de reguliere leerkrachten te 
begeleiden.  
De leerkrachten van de projecten kunnen bijvoorbeeld aanwezig zijn in de klas als de reguliere 
leerkracht raad nodig heeft. 
Er kunnen bijvoorbeeld uren ter beschikking gesteld worden voor reguliere leerkrachten die ook 
kinderen met een beperking zullen willen opnemen.  
Een soort taakleerkracht bij de notenleer lijkt ze ook wel handig naar de toekomst toe.  
 

Opleidingen/bijscholingen 
Het lijkt de leerkrachten interessant om in de toekomst studiedagen te organiseren, specifiek rond 
muzieklessen voor kinderen met een beperking. Verschillende leerkrachten van de projecten vinden 
bijscholing in de toekomst dan ook belangrijk omdat er voorlopig nog niet echt veel is. Verdieping in 
de het werken rond personen met een beperking wordt door velen ook als noodzakelijk gezien. Ook de 
Vlaamse Onderwijsraad zegt dat een onderwijsvernieuwing, zoals inclusief muziekonderwijs hier, een 
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gerichte opleiding en nascholing van allen die hierbij betrokken zijn veronderstelt. Het is nodig dat de 
lesgever een juist beeld krijgt van de aard van de problemen en beperkingen. (VLOR, 1998). 
 
Om de achtergrond te kennen van de kinderen vinden vele leerkrachten het nodig dat 
instrumentleerkrachten of studenten muziekpedagogiek zich in de toekomst bijscholen. Er zou ook een 
cursus mogen komen in de toekomst. 
 
Er zijn muziektherapeuten die het wel belangrijk vinden dat de leerkrachten aan kinderen met een 
beperking een Bewijs kunnen voorleggen van Pedagogische Bekwaamheid (BPB). Dus creatieve 
therapeuten en andere personen die werken met kinderen met een beperking zouden ergens in de 
toekomst een muziekpedagogisch kader moeten kunnen verwerven als ze willen lesgeven in de 
muziekschool. 
 
 
4.2 BEPERKINGEN IN HET ONDERZOEK EN 
AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
Als er een onderzoek gevoerd wordt moeten er keuzes gemaakt worden. In dit onderzoek werd gekozen 
voor de stem van de leerkrachten. In de toekomst kan er misschien ook geluisterd worden naar de stem 
van de kinderen, de ouders, de collega’s, de toekomstige leerkrachten, … om de werking te 
optimaliseren. 
 
Aangezien deze scriptie benadrukt dat kinderen met een beperking een plaats in het DKO moeten 
krijgen, is het belangrijk om in de toekomst de juiste ondersteuning die de kinderen nodig moeten 
hebben na te gaan. In het onderzoek werd enkel de ondersteuningsnood van de leerkrachten nagegaan, 
niet die van de kinderen. Maar om volwaardig te kunnen participeren hebben mensen met een 
beperking de juiste ondersteuning nodig opdat ze hun rol als actieve burgers kunnen opnemen (Van 
Hove & Roets, 2000).  
 
In het onderzoek werd er ook voor gekozen om de nadruk op de beleving van de leerkrachten te 
leggen. De lessen werden inhoudelijk wel bevraagd maar niet uitgediept. De verwachte aanpassingen 
in de regelgeving werden niet aangekaart. Om eenvormigheid te verkrijgen zal daar in de toekomst 
ook onderzoek naar moeten gebeuren. De werkgroep geeft aan dat ze zal nadenken over de uitbouw 
van het leertraject (duur, studietempo, vrijstellingen) uitgaande van mogelijkheden qua 
curriculumaanpassing. In dit onderzoek werd er dus niet uitgewijd over inhoudelijke doelstellingen 
van de muziekscholen, de jaarplannen, de voorbeelddoelstellingen als voorloper van de 
ontwikkelingsdoelen, … 
 
Er wordt gevraagd om in het decreet op te klaren welke competenties er verwacht moeten worden van 
de leerkrachten. Zo werden de verwachte competenties van een muziekpedagoog die lesgeeft aan 
personen met een beperking in het onderzoek van Boone (2001) al eerder besproken. Vele van deze 
vaardigheden zijn ook vereist voor leerkrachten aan personen met een beperking in de muziekschool 



 56

maar zullen in de toekomst verder moeten uitgespit worden. In het betreffende onderzoek werd er 
aangehaald dat een lesgever geduld moet hebben, moet blijven motiveren, zich moet kunnen 
aanpassen aan elke leerling, creatief moet zijn, ‘het zich veilig voelen’ moet kunnen bevorderen, moet 
openstaan voor problemen, positief moet kunnen bekrachtigen, flexibel moet zijn, zich moet kunnen 
informeren over eventuele probleemsituaties, … 
 
Deze scriptie was een aanzet naar verder werk. Zoals al eerder vermeld, zal er in de werkgroep verder 
gewerkt worden aan een rapport en er is oog op het uitwerken van een decreet. Dit onderzoek is dus 
maar een begin met een boeiende verloop. 
 
 

4.3 CONCLUSIE 
Concluderend kan gezegd worden dat de leerkrachten hun projecten zeer positief evalueren. Ze weten 
dat ze zich in een pionierspositie bevinden en dat er nog veel werk voor de boeg is; er bestaat nog geen 
vaste structuur voor de projecten. De leerkrachten zijn gemotiveerd om de boeiende tocht aan te gaan.  
 
De leerkrachten geven aan voldoende ondersteund te worden in hun tocht. Ze beseffen echter daarbij 
dat er nog niet veel deskundigheid is in Vlaanderen. 
Er wordt aangegeven dat ze in de toekomst verder wensen ondersteund te worden op verschillende 
vlakken. Zo wensen ze een betere samenwerking met de andere projecten en externe organisaties. Ze 
hopen ook dat hun kennis gebundeld wordt en doorgegeven kan worden naar toekomstige leerkrachten 
door middel van persoonlijke ondersteuning, bijscholingen en bijkomende opleidingen. 
 
De leerkrachten weten dat er eenvormigheid moet komen opdat de projecten ingebed kunnen raken in 
de structuur van het DKO. Er wordt aangegeven dat het geen makkelijke opdracht zal zijn om dit te 
vervullen maar ze staan er collectief voor open om dit te bereiken. Wanneer deze eenvormigheid er zal 
zijn hopen ze dat het een structureel onderdeel zal worden van alle muziekscholen. Ze hopen ook dat 
de leeftijdgrens zal verhoogd worden en dat ook personen met een fysieke beperking meer toegang 
zullen hebben. 
De meeste leerkrachten wensen de benaming OMV te behouden. Er zijn onderling accentverschillen te 
bemerken rond de invulling van de ‘muzikale vorming’. Sommigen zijn van mening dat de nadruk niet 
teveel mag gelegd worden op het bereiken van een product maar meer op het omgaan met muziek. 
Anderen vinden dat het accent op onderwijs moet liggen; het muzikale staat voorop en is het doel op 
zich. 
Alle leerkrachten zijn het er over eens dat het niet de vorm en invulling mag hebben van 
muziektherapie. Het mag niet in de hulpverlenende context gezien worden. Het werken met muziek 
kan wel een therapeutisch effect hebben. 
Een ander intern discussiepunt omvat de bedenking of leerlingen met een zware beperking ook 
welkom zijn in de muziekschool. De enen zijn de mening toegedaan dat iedereen moet welkom zijn en 
anderen zeggen dat personen met een zware beperking meer baat hebben bij muziektherapie. 
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Door de leerkrachten wordt er gevraagd om in de toekomst zowel individuele als groepsgebonden 
lessen te kunnen organiseren. Dit zou voor elke leerling op maat moeten gebeuren. 
Er zou ook ruimte moeten gemaakt worden om jongeren de mogelijkheid te laten geven om door te 
laten stromen naar reguliere instrumentklassen. 
Het hebben van een BPB lijkt iedereen een voorwaarde te zijn om les te geven aan kinderen met een 
beperking in muziekscholen. Daarnaast moeten toekomstige leerkrachten ook een geschoolde 
achtergrond hebben rond kinderen met een beperking. 
 
De leerkrachten zijn zich ervan bewust dat ze maatschappelijk relevant werk verrichten. Ze wensen dat 
alle kinderen in de toekomst de keuze kunnen hebben om naar de muziekschool te kunnen gaan want 
iedereen heeft recht op onderwijs en vrijetijdsbesteding. Kinderen met een beperking moeten als 
evenwaardige burgers behandeld worden en moeten ook de mogelijkheid kunnen hebben om naar de 
muziekschool te gaan. 
Er is wel een groot verschil te bemerken omtrent het inclusief werken dat gangbaar is in het 
leerplichtonderwijs en deze in de muziekscholen. Dit is mede doordat het zich in de muziekscholen 
nog maar in een pril stadium bevindt. Daarenboven omvat het onderwijs in de muziekscholen een 
andere aanpak dan het leerplichtonderwijs; er wordt in de muziekscholen meer individueel en in 
kleinere groepjes gewerkt. 
Er wordt door de meeste leerkrachten eerder gesproken over ‘het verbreden van de doelgroep’ en ‘het 
werken rond diversiteit’ dan over effectief ‘inclusief werken’. Ze geven wel aan dat er impliciet naar 
inclusief werken gestreefd wordt. Het betrekken van kinderen met een beperking in reguliere 
muziekscholen is al een vorm van inclusief werken waar er verder in kan gegroeid worden. 
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