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ABSTRACT  
 

 

Over de combinatie tussen dyscalculie en het spelen van muziek is weinig onderzoek 

terug te vinden. Dit onderzoek wil een zicht geven op het al dan niet muziek kunnen 

spelen van kinderen met dyscalculie. In dit kwalitatief onderzoek namen 14 kinderen 

met en 14 kinderen zonder dyscalculie deel. Er werden twee leestests, een spellingtest 

en twee rekentests afgenomen na een semi-gestructureerd interview. Aan de hand van 

de verhalen van de kinderen werden antwoorden gegeven op vijf onderzoeksvragen. 

Hierbij lag de ‘grounded theory’ aan de basis. We kwamen tot de conclusie dat 

kinderen met dyscalculie wel degelijk muziek kunnen spelen maar hierbij heel wat 

moeilijkheden ervaren. De kinderen kiezen zelf voor hun muziekinstrument, hiervoor 

hebben ze uiteenlopende beweegredenen. Daarnaast zien we vooral moeilijkheden bij 

theorie, het lezen van noten, zichtlezen en tempo. Tegen alle verwachtingen in hebben 

kinderen met dyscalculie minder problemen met ritme (notenwaarden). Ook zingen, 

oefenen en muzikaal spelen vormen geen probleem. Kinderen spelen graag een 

instrument en zien notenleer daarbij als noodzakelijk kwaad. Kinderen met dyscalculie 

hanteren een grote verscheidenheid aan oplossingsstrategieën zoals het werken op 

gehoorsherkenning en trucjes van de muziekacademie. We eindigden met de 

conclusie dat ondersteuning vaak afhangt van muziekacademie, leerkracht en leerling. 

Deze ondersteuning is voor de gehele klas maar kan ook individueel zijn. Daarbij is 

een uitgebreid gamma aan ondersteuningsmethoden vast te stellen. Ook krijgen 

kinderen vaak hulp van hun gezin waarbij hun moeder als een cruciale figuur wordt 

gezien. 
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1. INLEIDING 

 

In het eerste hoofdstuk wordt dyscalculie aan de hand van een literatuurstudie 

besproken. Naast de definiëring, prevalentie, gender en comorbiditeit komt ook de 

beleving van dyscalculie bij kinderen aan bod. In een tweede deel wordt muziek en 

muziekeducatie besproken. Wat zijn de voor- en/of nadelen van het volgen van 

muziekonderwijs? Verder komt ook het verband tussen muziek en wiskunde, het 

muziekonderwijs en de populatie in het muziekonderwijs aan bod. Als laatste wordt de 

huidige stand van zaken in Vlaanderen nader bekeken. Een derde deel spitst zich toe 

op de gevolgen van dyscalculie voor muziek. Ten slotte worden een aantal 

onderzoeksvragen beschreven waarbij getracht wordt hierop antwoorden te bieden in 

dit onderzoek. 

 

 

1.1 Dyscalculie 

 
1.1.1 Definiëring  

 

Een precieze definiëring van dyscalculie zorgt voor heel wat debat door de discussie 

omtrent  wat dyscalculie precies is. Hieromtrent is nog weinig onderzoek gebeurd in 

vergelijking met dyslexie (Shalev, 2004). De moeilijke definiëring komt mede doordat er 

steeds meer onderzoeken zijn die aantonen dat dyscalculie geen eenheidsconcept is 

en dat de geassocieerde neurologische profielen breed kunnen variëren in en tussen 

individuen. Daarom moet dyscalculie gezien worden als een heterogene stoornis met 

brede gescheiden componenten en uiteenlopende profielen (Dowker & Kaufmann, 

2009). Ook Desoete, Roeyers en De Clercq (2004) sluiten zich hierbij aan. Kosc (1974) 

haalt aan dat de term dyscalculie reeds in de jaren ’60 en ’70 werd geïntroduceerd. 

Toen was dit niet meer dan een bewustzijn van kinderen met moeilijkheden met 

betrekking tot wiskunde. In de literatuur werd deze leerstoornis vaak beschreven als 

een zeldzaamheid (O’Hare et al., 1991) maar ook als iets wat vaak voorkomt (Gordon, 

1992). Vandaag staat men al verder in de definiëring maar toch worden er nog 

verschillende definities gehanteerd. De American Psychiatric Association (APA, 1987) 

beschrijft dyscalculie als “een cognitieve stoornis in de kindertijd die de normale 

verwerving van wiskundige vaardigheden aantast” (p.54). Ruth, Shalev en Gross-Tsur 

(2001) zien dyscalculie als een specifieke leerstoornis die de normale verwerving van 

wiskundige vaardigheden aantast bij een normaal kind. Dowker en Kaufmann (2009) 

beschrijven dit als ernstige moeilijkheden in leren en wiskunde, die niet kunnen 
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toegeschreven worden aan een algemene intellectuele beperking of gebrek aan 

onderwijsmogelijkheden. 

Ruijssenaars et al. (2004) sluiten aan bij de Stichting Dyslexie Nederland voor de 

definiëring van dyscalculie (p.29). 

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen 

met het leren vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-/wiskundekennis 

(feiten/ afspraken). 

 

In Vlaanderen wordt de definitie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV; American Psychiatric Association, 2003, p.53) vaak gehanteerd. 

Daar spreekt men van een rekenstoornis als de volgende criteria zijn voldaan: 

A. De rekenkundige begaafdheid ligt, gemeten met een individueel 

afgenomen gestandaardiseerde test, aanzienlijk onder het te 

verwachten niveau dat hoort bij de leeftijd, de gemeten intelligentie en 

de bij de leeftijd passende opleiding van de betrokkene. 

B. De stoornis van criterium A interfereert in significante mate met de 

schoolresultaten of de dagelijkse bezigheden waarvoor rekenen vereist 

is. 

C. Indien een zintuiglijk defect aanwezig is, zijn de rekenproblemen 

ernstiger dan die, welke hier gewoonlijk bijhoren. 

In Vlaanderen hanteert men drie criteria om van dyscalculie te spreken (Desoete, 

2009) namelijk het achterstandscriterium (een klinische score met betrekking tot 

rekenen), het exclusiecriterium (het onderpresteren is niet te verklaren vanuit een 

andere stoornis) en het resistentiecriterium (de moeilijkheden zijn hardnekkig ondanks 

degelijk onderwijs en remediëring gedurende drie tot zes maanden). Dit laatste is met 

andere woorden een gebrek aan responsiviteit op onderwijs (RTI; Fuchs, Fuchs, 

Compton, Bryant, Hamlett, & Seethaler, 2007). 

 

 

1.1.2 Prevalentie en gender 

 

In de DSM-IV schrijft men dat dyscalculie een zeldzame stoornis zou zijn, met een 

prevalentie van 1% (Shalev & Gross-Tsur, 2001). Maar volgens deze auteurs is dit niet 

realistisch, zij geven een prevalentie van 5% aan. In vele andere studies zien we de 

prevalentie variëren tussen 3 en 6% (Ginsburg, 1997; Ruth & Shalev, 2004; Shalev, 

Auerbach, Manor, & Gross-Tsur, 2000). 
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In België hebben 3 tot 8% van de kinderen dyscalculie (Desoete, Roeyers, & De 

Clercq, 2004). Dyscalculie is dus zeker geen zeldzame stoornis (Rourke & Conway, 

1997). 

Bij dyscalculie zien we geen verschillen tussen het aantal jongens en meisjes die deze 

leerstoornis hebben (Shalev, Auerbach, Manor, & Gross-Tsur, 2000). Verder zijn er 

geen (Alyman & Peters, 1993; Geary, 1994; Lachane & Mazocco, 2006; Tate, 1997) of 

kleine gendervoordelen (Lummis & Stevenson, 1990; Maccoby & Jacklin, 1974; Mau & 

Lynn, 2000) ten voordele van de jongens met betrekking tot het beter zijn in wiskunde. 

 

 

1.1.3 Comorbiditeit 

 

Bij dyscalculie is er vaak sprake van comorbiditeit. Veel kinderen met dyscalculie 

hebben comorbide stoornissen zoals dyslexie en 

aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis (ADHD) (Geary, 2004). Von Aster en Shalev 

(2007) deden onderzoek bij 378 kinderen (tussen zes en acht jaar) en zagen dat 

dyscalculie vaak samen voorkomt met taalachterstand, dyslexie, angststoornis of 

ADHD. Petermann en Flemcke (2005) voegen hieraan toe dat dyscalculie vaak 

gepaard gaat met emotionele of gedragsproblemen. Ook visueel-ruimtelijke 

stoornissen, geheugenstoornissen en stoornissen in de executieve functies komen 

vaak voor, net als angststoornissen en depressie. Deze laatste twee zijn het gevolg 

van negatieve ervaringen op school, het plagen door de klasgenoten en conflicten met 

ouders en leerkrachten, wat tot een negatief zelfbeeld leidt. 

 

Maar dyscalculie kan ook een comorbide stoornis zijn. Het is vaak een symptoom bij 

ontwikkelingsstoornissen in de kindertijd zoals onder andere bij ADHD. Zo’n 50 tot 80% 

van de kinderen met ADHD hebben leerstoornissen, inclusief dyscalculie (Gross-Tsur, 

Manor, & Shalev, 1993). Ook von Aster en Shalev (2007) bevestigen dit. Stoornissen in 

aandachts-, emotionele en gedragsregulatie en taalontwikkeling leiden tot comorbide 

condities in de schooljaren van een kind. 

 

 

1.1.4 Beleving van dyscalculie bij kinderen 

 

In de literatuur is niet veel terug te vinden omtrent de beleving van kinderen met 

dyscalculie. Onderzoek rond dyscalculie krijgt stilaan meer aandacht maar deze 

handelen in grote mate over de prevalentie, diagnose, behandeling,… en minder over 



4 
 

de beleving bij kinderen van  hun leerstoornis. Een aantal onderzoekers spitsten zich 

hierop toch toe en kwamen tot een aantal interessante bevindingen. 

Yasutake en Bryan (1995) halen aan dat er steeds meer bewijs is dat herhaald falen op 

school en negatieve interacties zorgen dat leerlingen een groter risico lopen op 

negatieve affecties (dit uit onderzoek bij 56 kinderen tussen 12 en 18 jaar). Dit vertaalt 

zich in een laag academisch zelfconcept, lage verwachtingen van toekomstig 

academisch presteren, attributie van falen aan weinig mogelijkheden en attributie van 

slagen aan externe factoren. Ook Margalit en Zack (1984) halen aan dat veelvuldig 

falen op school kan leiden tot een verminderd academisch en emotioneel functioneren. 

Dit zagen ze in een onderzoek bij 100 kinderen van 13 jaar. Volgens Licht (1993) zijn 

dit allemaal karakteristieken van leerlingen met leerstoornissen en dus ook van 

leerlingen met dyscalculie. Haager en Vaughn (1995) voegen hieraan toe dat deze 

leerlingen vaak sociale moeilijkheden ervaren, weinig zelfrespect hebben en als minder 

sociaal competent gezien worden door hun leerkrachten en leeftijdsgenoten. 

Maladaptieve attributies en negatieve zelfpercepties van academische en sociale 

prestaties leiden vaak tot negatieve resultaten op deze domeinen (Groteluschen, 

Borkowski, & Hale, 1990; Yasutake, & Bryan, 1995). Roeser, Eccles en Strobel (1998) 

voegen hieraan toe dat academisch en emotioneel functioneren elkaar wederzijds 

beïnvloeden (onderzoek bij 1071 kinderen tussen 11 en 14 jaar). Leerlingen met 

leerstoornissen kunnen harder werken dan hun leerkracht er krediet voor geeft 

(Meltzer, Katzir-Cohen, Miller, & Roditi, 2001). Ook zien de leerkrachten de leerlingen 

vaak als minder gemotiveerd (Grolnick & Ryan, 1990) en minder competent (Meltzer, 

Rodoti, Houser, & Perlman, 1998). 

Daartegenover staat dat leerlingen die hun prestaties toeschrijven aan inspanning in 

plaats van aan capaciteiten of deze die positieve zelfpercepties over hun prestaties 

hebben, harder en langer werken bij moeilijke of uitdagende taken om ze tot een goed 

einde te brengen (Dweck, 1986; Licht & Dweck, 1984). Zij hebben meer kans op 

slagen doordat volharden en betrokkenheid bij een taak een hoge correlatie hebben 

met succes bij het oplossen van een probleem (Sternberg, 1985).  

Onderzoekers deden vijf studies over de percepties van leerlingen met dyscalculie en 

kwamen tot een aantal conclusies (Montague, 1992; Montague & Applegate, 1993, 

1996; Montague, Bos, & Doucette, 1991; Montague, Marquard, & LeBlanc, 1993). 

Leerlingen met leerstoornissen hebben een positieve attitude ten opzichte van 

wiskunde, hebben een laag academisch zelfconcept en zien wiskundige 

probleemoplossing als belangrijk. Verder kwamen ze tot de vaststelling dat de 

zelfperceptie van hun resultaten verbeterde door het volgen van onderwijs. Het vroeg 

en vaak falen in school leidt dan weer tot lage zelfperceptie op vlak van academische 
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prestaties, verbonden met gevoelens van hulpeloosheid en een lage zelfwaarde, 

evenals maladaptieve attributies die weerom versterkt worden door nieuwe 

faalervaringen. 

Recenter onderzoek werd gedaan door Martínez en Semrud-Clikeman (2004). Ze 

onderzochten de emotionele aanpassing en het schools functioneren van 120 jonge 

adolescenten (11 tot 14 jaar) met één of meerdere leerstoornissen. Daarbij zagen ze 

dat leerlingen met dyscalculie als enige leerstoornis een lager intelligentiequotiënt 

hebben dan leerlingen met dyslexie, met dyscalculie en dyslexie en leerlingen uit de 

controlegroep zonder leerstoornis. Op vlak van lezen scoren ze beter dan de leerlingen 

met dyslexie en deze met dyscalculie en dyslexie maar scoren ze minder goed dan de 

controlegroep. Op vlak van wiskunde scoren ze dan weer het zwakst ten opzichte van 

de andere drie groepen. Verder zag men dat jongens met dyscalculie een hoger 

intelligentiequotiënt hadden dan meisjes en beter scoorden op vlak van lezen. Meisjes 

scoorden dan weer beter op wiskunde. Men nam de Behavioral Assessment System 

for Children (Reynolds & Kamphaus, 1998) af en zag dat kinderen met dyscalculie 

meer emotionele problemen hebben en een hogere klinische en schoolse 

onaangepastheid vertonen dan kinderen met dyslexie, dyscalculie en dyslexie en 

kinderen zonder een leerstoornis. Binnen de groep van kinderen met dyscalculie zag 

men dat meisjes meer emotionele problemen hebben en meer klinisch onaangepast 

zijn. Jongens zijn net iets meer schools onaangepast. De klinische conditie houdt in 

sociale stress, angstigheid, depressie, gevoel van inadequaatheid, interpersoonlijke 

relaties, zelfrespect, attitude ten opzichte van de school en de leerkrachten, zoeken 

van sensatie, het niet typisch zijn, controle hebben en somatisatie. Kinderen met 

dyscalculie scoren hoger op al deze categorieën behalve op interpersoonlijke relaties 

en zelfrespect, daar steekt de controlegroep bovenuit. Als men dan kijkt naar de 

verschillen tussen jongens en meisjes met dyscalculie dan ziet men dat meisjes over 

het algemeen hoger scoren behalve op interpersoonlijke relaties, zelfrespect en het 

zoeken van sensatie. 

Ook Hatzichristou en Hopf (1993) zagen dat kinderen en adolescenten met een 

leerstoornis de school een belangrijke waarde toekennen en het belang van 

academische taken erkennen (dit uit onderzoek bij 30 kinderen met een leerstoornis 

tussen 10 en 12 jaar). Ook vinden ze academische competentie belangrijk en zien ze 

hard werken en inspanning als belangrijke determinanten van hun academisch succes 

(Meltzer et al., 2001). 
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1.2  Muziek 

 
Muziek is een belangrijk deel van het leven voor velen onder ons. Voor groot en klein, 

eens je er mee in contact bent gekomen, laat het je niet meer los. In de literatuur is dan 

ook terug te vinden dat muziek een belangrijke rol heeft in de socio-emotionele, 

cognitieve en psychomotorische ontwikkeling van kinderen (e.g., Berger & Cooper, 

2003; Gilbert, 1980; Gromko & Poorman, 1998; Pflederer, 1964; Trollinger, 2003). Het 

krijgen van muziekeducatie is bijzonder door het aanleunen bij schoolgebaseerde 

activiteiten die vele kinderen leuk vinden. Meerdere vaardigheden worden aangeleerd 

en geoefend, muziek bevordert het abstract redeneren en leren van muziek is zoals 

leren van een tweede taal (Schellenberg, 2005). 

 

 

1.2.1 Voordelen en nadelen van het volgen van muzie konderwijs 

 

In de literatuur is heel wat te vinden over de voor- en nadelen van het volgen van 

muziekonderwijs. Het volgen van muzieklessen leidt tot betere prestaties op een brede 

variëteit van taken, dit bleek uit een onderzoek bij 80 jongeren tussen 17 en 19 jaar 

(Dowling & Harwood, 1986). Ook het luisteren naar muziek heeft zeer brede positieve 

effecten, bijvoorbeeld verminderde pijn bij een operatie (Ayoub, Rizk, & Yaacoub et al., 

2005). 

 

Vooreerst is er een verband tussen muziek en het intelligentiequotiënt (IQ). 

Schellenberg (2006) onderzocht dit in een onderzoeksgroep van 147 kinderen tussen 

zes en elf jaar en kwam tot de conclusie dat de duur van muzieklessen in de kindertijd 

positief geassocieerd wordt met IQ. Dit is een kleine associatie maar een blijvende tot 

in de vroege volwassenheid. Ook is dit een algemene associatie in plaats van beperkt 

tot een aantal onderdelen van intellectuele mogelijkheden. Het strekt zich uit naar 

academische vaardigheden, zelfs wanneer de individuele verschillen in algemene 

intelligentie constant blijven. Sociaal functioneren en buitenschoolse activiteiten die los 

staan van muziek ondergaan deze invloed niet. Hij voegt hieraan toe dat de algemene 

en langdurige intellectuele voordelen niet kunnen toegeschreven worden aan het 

gezinsinkomen of de opleiding van de ouders. Overy, Norton, Cronin et al. (2005) 

ondersteunen dit met een onderzoek bij 33 kinderen tussen vijf en zeven jaar, namelijk 

ervaring met muziek heeft een positief effect op de cognitieve ontwikkeling bij jonge 

kinderen. Het luisteren naar muziek heeft ook positieve effecten op de cognitieve 

mogelijkheden indien de luisteraar de muziek graag hoort (Schellenberg & Hallam, 
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2005). Dit wil niet zeggen dat muzieklessen de oplossing zijn voor beperkte 

intellectuele capaciteiten. Dit zou zeer veel tijd, geld en inspanning vergen in 

vergelijking met wat het oplevert aan vooruitgang van de intellectuele mogelijkheden 

(Schellenberg, 2005). 

 

Muziek heeft een invloed op de hersenen. Verschillen in de hersenen tussen 

muzikanten en niet-muzikanten correleren met de intensiteit van oefenen van muziek 

tijdens de levensloop (Gaser & Schlaug, 2003; Hutchinson et al., 2003; Schneider et 

al., 2002). Onder andere Schneider et al. onderzocht dit bij een groep van 37 

muzikanten. Onderzoek van Elbert et al. (1995), Hutchinson et al. (2003) en Schlaug et 

al. (1995) bij 30 muzikanten tussen 16 en 18 jaar, kwam tot de conclusie tot er 

verschillen zijn in de hersenen van muzikanten die op vroege leeftijd beginnen met het 

exploreren van muziek en muzikanten die dit op latere leeftijd doen. Auditieve studies 

(Jancke, Gaab, Wustenberg, Scheich, & Heinze, 2001; Menning, Roberts, & Pantev, 

2000) en motorische studies (Kami et al., 1995; Toni et al., 1998; Van Mier et al., 1998) 

toonden aan dat functionele hersenverschillen geassocieerd worden met het spelen 

van een bepaald muziekinstrument (Pantev, Roberts, Schulz, Engelien, & Ross, 2001). 

Schlaug, Norton, Overy en Winner (2005) zien dat de effecten op de hersenen door het 

spelen van een instrument redelijk snel optreden, namelijk na vier jaar zou dit al 

zichtbaar zijn in bepaalde motorische en auditieve domeinen. Het spelen van muziek 

heeft niet alleen een effect op de hersenfuncties maar ook op de hersenstructuren 

(Lachane & Mazocco, 2006; Schlaug, Jancke, Huang et al., 1995; Schneider, Scherg, 

Dosch et al., 2002; Sluming, Barrick, Howard et al., 2002; Stewart, Henson, Kampe et 

al., 2003). Er zouden anatomische verschillen zijn in de sensorimotorische cortex 

aangezien muziek de corticale gebieden beïnvloedt (Brochard et al., 2004). 

 

Verder heeft muziek een positieve invloed op het geheugen. Het volgen van 

muzieklessen heeft een positieve invloed op het verbaal geheugen bij volwassenen 

(Chan, Ho, & Cheung, 1998; Kilgour, Jakobson, & Caddy, 2000) en kinderen (Ho, 

Cheung, & Chan, 2003). Jakobson et al. (2008) sluiten hierbij aan, zij vonden een 

verband tussen het volgen van muziekonderwijs en het geheugen voor verbale en 

visuele stimuli. Uit onderzoek bij 40 baby's tussen zes en acht maand bleek dat 

kinderen die een tekst leerden aan de hand van een liedje dit beter konden onthouden 

dan kinderen die dezelfde tekst leerden zonder liedje (Thiessen & Saffran, 2009). Ook 

het omgekeerde is waar, melodieën worden gemakkelijker onthouden met tekst dan 

zonder tekst (Thiessen & Saffran, 2009). Korenman, Lisa, Peynircioglu en Zehra 

(2007) kwamen tot de vaststelling dat muzikanten betekenisvolle melodieën sneller 
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leren en het beter onthouden dan minder betekenisvolle melodieën. Deze vaststelling 

vond men niet bij individuen die geen muzikant waren, in een onderzoek met 40 

volwassen deelnemers. Dat muzikanten een goed geheugen hebben, kan je zien aan 

de vele partituren die ze vanbuiten spelen. Dit komt door het goed encoderen en 

ophalen van muzikale informatie met auditieve, visuele en kinesthetische betekenissen 

(Williamon & Valentine, 2002). 

 

Wat veelvuldig terugkomt in de literatuur, is het verband tussen muziek en ruimtelijke 

vaardigheden. Er is empirisch bewijs voor het verband tussen muzieklessen en 

ruimtelijke vaardigheden (Hetland, 2000; Rauscher, 1999, 2002; Rauscher et al., 

1993). Het onderzoek van Rauscher (2002) omvatte een studie bij 80 kinderen tussen 

drie en vijf jaar en tussen zes en twaalf jaar. Ook vele andere wetenschappers 

(Bilhartz, Bruhn, & Olsen, 2000; Costa-Giomi, 1999; Graziano, Peterson, & Shaw, 

1999; Gromko & Poorman, 1998; Hassler, Birbaumer, & Feil, 1987; Hetland, 2000; 

Hurwitz et al., 1975; Rauscher & Zupan, 2000; Rauscher, Shaw, & Key, 1993; 

Rauscher et al., 1997) sluiten zich hierbij aan. Leng et al. (1990) ontwikkelden het 

‘Trion model’ om het verband tussen muziek en ruimtelijk redeneren te verklaren, maar 

dit zou ons te ver leiden. 

 

Het spelen van muziek en het leren zingen van noten (met het leren van de maat slaan 

als gevolg) vergt heel wat motoriek. Heeft muziekeducatie een positieve invloed op de 

motorische vaardigheden van kinderen? Volgens Schlaug, Norton, Overy en Winner 

(2005) wel. Na één jaar spelen van een muziekinstrument zijn al duidelijke 

verbeteringen te zien met betrekking tot fijn motorische vaardigheden bij 50 kinderen 

tussen vijf en zeven jaar. Naast de significante verbeteringen in fijn motorische 

vaardigheden, zijn er ook significante verschillen in snelheid van reactie (Costa-Giomi, 

2005). Brochard et al. (2004) deden hier onderzoek naar en zagen dat muzikanten op 

verschillende perceptietaken, die een accurate en directe motorische reactie vereisen, 

veel beter scoorden dan individuen die geen muziek spelen. Muziekeducatie verhoogt 

met andere woorden de snelheid en accuraatheid van visueel-motorische associaties. 

 

Heeft muziekeducatie een invloed op taal? Hieromtrent zijn verschillende 

onderzoekingen gedaan die kwamen tot volgende conclusies. Er is een verband tussen 

muziekeducatie en leesvaardigheden (Butzlaff, 2000; Hurwitz, Wolff, Bortnick, & Kokas, 

1975) of onderdelen van geletterdheid zoals vocabulaire (Orsmond & Miller, 1999) en 

verbaal geheugen (Brandler & Rammsayer, 2003; Chan, Ho, & Cheung, 1998; Ho, 

Cheung, & Chan, 2003; Jakobson, Cuddy, & Kilgour, 2003; Kilgour, Jacobson, & 
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Cuddy, 2000). Muzieklessen hebben een positieve invloed op het waarnemen van 

intonatie bij het spreken (Magne, Schön, & Besson, 2006; Schön, Magne, & Besson, 

2004) en het decoderen van emoties bij deze intonatie (Thompson, Schellenberg, & 

Husain, 2003, 2004). Schlaug, Norton, Overy en Winner (2005) en Schellenberg (2005) 

stellen dit algemener en zeggen dat muziekeducatie bij kinderen leidt tot een 

verbetering van verbale resultaten op lange termijn. 

 

Van kinderen die muziekeducatie volgen, wordt verwacht om meerdere malen per 

week individueel te oefenen thuis zonder de leerkracht. Daarvoor wordt beroep gedaan 

op zelfregulerende strategieën (Leon-Guerrero, 2008). Maar jonge beginnende 

muzikanten hebben nog geen systematisch plan tijdens hun oefenen (McPherson & 

Renwick, 2001; Pitts, Davidson, & McPherson, 2000), dit moeten zij leren doorheen de 

jaren. Wat een positieve invloed kan hebben op het zelfstandig studeren, is de 

ouderlijke ondersteuning, de thuissituatie, kwaliteit en beschikbaarheid van het 

instrument, toegang tot privéleraars en betrokkenheid bij naschoolse activiteiten (Leon-

Guerrero, 2008). Dit uit een onderzoek bij 16 studenten tussen 12 en 18 jaar. 

 

Tot slot zou muziekeducatie een positieve invloed hebben op selectieve aandacht 

(Hurwitz et al., 1975; Orsmond & Miller, 1999) en op het zelfvertrouwen (Keen, 2004). 

Kinderen die op jonge leeftijd starten met muziekeducatie hebben meer kans op een 

absoluut gehoor (Takeuchi & Hulse, 1993; Ward, 1999). Hoe en wanneer precies 

kinderen een absoluut gehoor ontwikkelen, is nog geen duidelijkheid over. 

Een moeilijkheid die jonge kinderen kunnen ervaren in de muzieklessen, is de 

ontwikkeling van harmonische perceptie. Dit ontwikkelt trager dan andere muzikale 

elementen (Costa-Giomi, 2003). Taylor (1969) en O’Hearn (1984) zeggen dat de 

harmonische ontwikkeling rond de leeftijd van zeven tot negen jaar komt. Dit ontwikkelt 

zich spontaan waarbij muziekeducatie maar een zeer kleine invloed heeft (Costa-

Giomi, 2003). 

 

 

1.2.2 Relatie tussen muziek en wiskunde 

 

In de volksmond zegt men altijd dat muziek en wiskunde alles met elkaar te maken 

heeft maar is dit ook zo? Kan het volgen van muzieklessen de wiskundige 

vaardigheden positief beïnvloeden? 

Muziek en wiskunde hebben iets met elkaar te maken, er is een nauwe relatie tussen 

muzikaal en wiskundig symbolisme (Nisbet, 1991). Muzikale ritmes zijn gebaseerd op 
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wiskundige relaties en het begrijpen van muziek vereist het verstaan van ratio’s (zoals 

4/4 en 6/8) en herhaalde patronen (Vaughn, 2000). Ook de bekende componist Igor 

Stravinsky benadrukt dat muziek nauw verbonden is met wiskundig denken en 

wiskundige relaties. 

Vaughn (2000) deed een meta-analyse op vijfentwintig studies (Abikoff et al. (1996), 

Annello et al. (1972), Anno et al. (1958), Catterall et al. (1999), Ciepluch et al. (1988), 

College Bound Seniors Profile of SAT and Achievement Test Takers (1987-1998), 

Costa-Giomi et al. (1997), Engdahl et al. (1994), Friedman et al. (1959), Graziano et al. 

(1999), Hallam et al. (1997), Hardie et al. (1990), Kopp et al. (1958), Kvet et al. (1982), 

Manthei et al. (1998), McCarthy et al. (1992), Miller et al. (1989), Mowesian et al. 

(1973), Neufeld et al. (1986), Norton et al. (1971), Tucker et al. (1991), Weeden et al. 

(1971), Wheeler et al. (1951), Wolf et al. (1972), Wolfe et al. (1983)) en concludeerde 

dat muzieklessen een kleine positieve invloed hebben op de wiskundige 

mogelijkheden. Zij kwam tot de bevinding dat individuen die spontaan kozen voor het 

volgen van muziekles betere wiskundige resultaten hebben. Ook leerlingen die werden 

blootgesteld aan muzieklessen op school toonden betere wiskundige resultaten. Een 

laatste, nog te onderzoeken vaststelling is de positieve invloed van achtergrondmuziek 

op de wiskundige prestaties van leerlingen. 

Schlaug, Norton, Overy en Winner (2005) bekijken dit anders. Zij zagen dat 

muziekeducatie bij kinderen leidt tot verbetering van de wiskundige resultaten op lange 

termijn (uit onderzoek bij 50 kinderen tussen vijf en zeven jaar). Cheek en Smith (1999) 

onderzochten 113 15-jarige jongeren die privémuziekles kregen en zagen dat deze 

kinderen na twee of meerdere jaren privéles beter scoorden voor wiskunde. Volgens 

Wenger en Wenger (1990) worden er corticale neuronen gebruikt bij het spelen van 

muziek, wat zou leiden tot een verhoogde intelligentie. Dit voornamelijk voor wiskunde, 

ruimtelijke redeneervaardigheden en de vaardigheid om complexe 

redeneervaardigheden aan te pakken. Dit werd onderzocht bij 54 jonge kinderen 

tussen één en vijf jaar. 

 

Recentelijk werd door De Jaegher 'Moving Math' ontwikkeld (2010). Dit is gebaseerd 

op een onderzoek bij 779 leerlingen tussen tien en veertien jaar. Zij kwam tot de 

vaststelling dat kinderen, jongeren en zelfs volwassenen vaak hun vermogen tot 

spontaan en creatief oplossend denken verliezen wanneer dit gekaderd wordt binnen 

'wiskunde'. Dit door wiskunde-angst en een gebrek aan zelfvertrouwen. De Jaegher 

ontwikkelde 'Moving Math' om hieraan het hoofd te bieden, een methodiek waar dans 

en beweging centraal staan. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren meer vertrouwen in 
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hun vermogen tot wiskundig en abstract denken. Aan wiskunde doen is hieruit een 

spontaan gevolg en niet het uitgangspunt. 

 

 

1.2.3 Muziekonderwijs 

 

1.2.3.1  Leren muziek spelen 

 

Muziek leren spelen is niet eenvoudig. Stewart (2005) haalt aan dat muzieknotatie 

moet worden omgezet naar een muzikaal resultaat. Muziek leren ligt tussen perceptie 

(encoderen van visuele symbolen) en actie (productie van muziek). Muzikale notaties 

worden automatisch gelezen door muzikanten maar dit vergt een jarenlange oefening. 

 

Bij het leren van een muziekinstrument komen heel wat psychomotorische 

vaardigheden kijken waarbij de cognitie een belangrijke rol speelt. Deze vaardigheden 

worden in een bepaalde hiërarchie geleerd. Als eerste is er imitatie. Het kind heeft een 

voorstelling en probeert dit na te doen. Ten tweede zijn er deelstructuren, de 

handelingen worden opgesplitst in verschillende delen. Coördinatie komt als derde. Alle 

deelhandelingen worden achter elkaar gedaan. En daarna komt de automatisering, het 

kind doet dit vloeiend zonder hierbij na te denken. De leerkracht heeft hierbij de 

belangrijke taak om het kind te helpen bij het doorlopen van deze hiërarchie (Herfs, 

2005). 

 

Zoals al eerder besproken zorgt het leren muziek spelen voor belangrijke 

veranderingen in de hersenen. Bij het muziek spelen wordt de superieure pariëtale 

cortex geactiveerd waardoor er sensori-motorische veranderingen zijn. Deze zijn 

noodzakelijk voor het lezen van muziek. De mogelijkheid om ritmische elementen te 

decoderen, berust op een proces van visuele discriminatie die dan weer beroep doet 

op de fusiforme gyrus (Stewart, 2005). 

 

Hoe kinderen muziek leren, hangt voor een belangrijk deel van hen af. Iedereen leert 

op een andere manier. Een belangrijk doel is dus het zoeken naar de meest effectieve 

manier om informatie te geven aan beginnende muzikanten (Korenman & Peynircioglu, 

2007). De cognitieve processen bij leerlingen zijn daarbij heel belangrijk. Er zijn visuele 

en auditieve methoden van onderwijzen. Een auditieve methode is bijvoorbeeld de 

Suzuki-methode, een visuele methode is het klassieke onderwijs in de 

muziekacademies waar de muzieknoten worden gelezen. Het is belangrijk dat 
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leerlingen leren en onthouden. Uit onderzoek blijkt dat auditieve presentatie van de te 

leren materie beter geleerd en onthouden wordt dan de visuele presentatie (Moreno & 

Mayer, 1999; Thompson & Clayton, 1974). Maar visuele presentatie is beter voor het 

onthouden in het lange termijn geheugen (DeBoth & Dominowski, 1978; Izawa, 

Hayden, & Isham, 1980; Jensen, 1971). Verder beïnvloedt betekenisvolheid van de te 

leren materie het leren en het geheugen. Als de materie betekenisvol is, maakt de 

modaliteit niet uit. Minder betekenisvolle materie wordt sneller geleerd bij visuele 

voorstelling ervan (Schulz & Hopkins, 1968). Een visuele voorstelling van het geleerde 

is eenvoudiger dan een auditieve voorstelling (Rae, 1979). 

Korenman en Peynircioglu (2007) deden onderzoek bij 90 volwassenen naar de 

optimale mogelijkheden om leerstof te leren en te onthouden. Zij kwamen tot de 

conclusie dat leerlingen met een visueel geheugen visuele melodieën beter onthouden 

en leerlingen met een auditief geheugen onthouden beter auditieve melodieën. Kortere 

melodieën worden beter onthouden dan lange en betekenisvolle melodieën worden 

beter onthouden dan minder betekenisvolle. Verder onthouden muzikanten 

betekenisvolle melodieën sneller dan niet-muzikanten. 

 

Voor de leerlingen zelf is het belangrijk dat ze zichzelf in vraag stellen en zichzelf 

evalueren. Dit is een belangrijke dimensie in muziekeducatie die vaak wordt genegeerd 

(Leon-Guerrero, 2008). Vaak wordt van de leerlingen verwacht dat ze thuis zelfstandig 

oefenen zonder hierbij te weten hoe ze dit moeten organiseren, plannen en evalueren 

(Fry & Lupart, 1987). Daarom moeten de muziekleerkrachten zoeken naar hoe ze deze 

leerlingen kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun zelfregulerende processen (Leon-

Guerrero, 2008). Tijdens een repetitie bijvoorbeeld kan er gevraagd worden aan de 

leerling welke problemen ze hebben en hoe ze dit zouden oplossen. Zo leren ze het 

probleem herkennen, een strategie bedenken en dit te evalueren. Dit zou integraal deel 

moeten uitmaken van het klasgebeuren. 

 

 

1.2.3.2  Keuze van een muziekinstrument 

 

Het kiezen van een instrument als kind is niet eenvoudig. Maar uit onderzoek bij 2001 

12 tot 14-jarigen blijkt dat er genderstereotypen zijn bij de keuze van een 

muziekinstrument. Meisjes kiezen overwegend voor dwarsfluit, viool en klarinet, 

jongens daarentegen kiezen dan weer voor drum, trompet en trombone (Abeles, 2009). 

Dwarsfluit wordt als het meest vrouwelijke instrument gezien en tuba als het meest 

mannelijke (Graham, 2005). Green (1997) zag dat jongens en meisjes geneigd waren 
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om zichzelf te beperken tot bepaalde muziekinstrumenten zodat ze niet in het 

territorium zouden komen van het andere geslacht. Er is ook druk van leeftijdsgenoten 

die gebaseerd is op geslachtsgebaseerde stereotypen (Conway, 2000; Sinsabaugh, 

2005). Amper 20% van de jongens en 10% van de meisjes spelen een 

muziekinstrument dat afwijkt van de geslachtsgebaseerde stereotypes (Abeles, 2009). 

Cramer, Million en Perreault (2002) onderzochten de oorsprong van deze stereotypes 

bij 315 volwassenen. De percepties van mannelijke en vrouwelijke muzikanten is 

afhankelijk van het instrument waarop ze spelen. Jongens die bijvoorbeeld op 

‘vrouwelijke’ instrumenten spelen, worden gezien als minder dominant en actief en 

hebben minder leiderschap dan vrouwen die op ditzelfde instrument spelen. 

 

 

1.2.3.3  Leerlingen die falen in de muziekacademie 

 

Niet alle leerlingen hebben het even gemakkelijk in de muziekacademie. Hoe gaan 

deze leerlingen daarmee om? 

Self-efficacy is hierbij een belangrijke term. Dit is het vermogen en de overtuiging om in 

een bepaalde situatie adequaat en efficiënt te handelen. Sociale overtuiging is daarbij 

zeer belangrijk (Bandura, 1994). 

Uit onderzoek bij 120 kinderen tussen tien en zestien jaar bleek dat in de praktijk 

daarom meer nadruk moet worden gelegd op strategische inspanning. In plaats van 

aan te geven dat hun inzet onvoldoende is, toon je beter hoe ze concreet moeten 

oefenen en studeren. Als leerkracht moet je proberen om de motivatie van de leerling 

te verhogen indien de leerling ervan overtuigd is dat intellectuele mogelijkheden stabiel 

en oncontroleerbaar zijn en moet je de nadruk leggen op de visie dat intellectuele 

mogelijkheden een reeks van vaardigheden zijn die veranderen over tijd. Daarom is het 

belangrijk als leerkracht om specifieke emotionele reacties van falen te identificeren en 

de leerling te ondersteunen in het vertalen van deze emoties in toekomstig gedrag voor 

prestatie die productief en persoonlijk bevredigend zijn (Vispoel & Austin, 1993). Dit 

sluit aan bij de motivatietheorie van Sierens en Vansteenkiste (2009) waarin deze 

stellen dat de kwantitatief sterk gemotiveerde en kwalitatief goed gemotiveerde 

leerlingen de grootste inzet en motivatie vertonen. Beide groepen willen zich inzetten al 

dan niet met een gevoel van verplichting. We gaan hier verder niet op in aangezien dit 

uitgebreider aan bod komt in de discussie. 
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1.2.3.4  Leerlingen met een beperking 

 

In de literatuur is weinig te vinden over leerlingen met beperkingen in het 

muziekonderwijs. Toch besteden een aantal onderzoekers hier aandacht aan. 

Jellison en Gainer (1995) halen aan dat bij negenjarigen (N= 10) vertrouwdheid van 

kinderen met taken en omgevingsfactoren een invloed heeft op de academische 

vaardigheden in de muziekacademie (dit uit onderzoek bij tien negen-jarigen). Ook de 

hulp van medeleerlingen kan leerlingen met een beperking helpen in de muziekles. 

York en Tundidor (1995) concludeerden uit 45 focusgroepen met 335 leden dat 

leerlingen medeleerlingen met beperkingen spontaan gaan helpen, dit is minder het 

geval indien volwassenen dit vragen. 

Vandaag de dag is er een grotere verscheidenheid aan leerlingen in het onderwijs 

maar ook in het muziekonderwijs. Adamek (2001) deed een onderzoek op basis van 

ervaringen in de muziekklas bij drie leerkrachten. Hij legt daarbij de nadruk op hoe 

leerkrachten hieraan tegemoet kunnen komen. Communicatie ziet hij als één van de 

belangrijkste elementen. Het is belangrijk als leerkracht te weten welke beperking de 

leerling heeft, welke moeilijkheden het kind heeft door deze beperking, hoe anderen 

hiermee omgaan, wat de sterke punten van het kind zijn,… De focus van de muziekles 

ligt op het aanleren van muzikale vaardigheden maar ook niet-muzikale elementen zijn 

belangrijk zoals samenwerking en respect. Jellison (2002) gaf aan dat het kind een 

plaats geven in de klas met veel aandacht moet gebeuren (onderzoek bij tien kinderen 

tussen zeven en acht jaar). Het beïnvloedt de leeromgeving en de resultaten van 

leerlingen met en zonder een beperking. Adamek (2001) legt verder de nadruk op de 

positieve kenmerken van elk kind die als aangrijpingspunt dienen te worden genomen 

om vaardigheden op te bouwen. Leerkrachten hebben veel methoden om het 

lesmateriaal aan te passen aan het kind met een beperking. Hij haalt zeven manieren 

van aanpassing aan. Een eerste is participatie. Het is belangrijk dat het kind actief deel 

kan nemen aan het klasgebeuren, ook al is dit een geringe participatie. Een tweede is 

de moeilijkheidsgraad, de moeilijkheid van een taak moet aangepast zijn aan de 

mogelijkheden van het kind met een beperking. Ten derde is er het niveau van 

ondersteuning. Leerkracht en medeleerlingen kunnen de nodige ondersteuning bieden, 

maar men streeft naar een zo groot mogelijk onafhankelijkheid. Vervolgens is er de 

input, de manier waarop men het te leren materiaal aanbrengt. Vaak kunnen visuele 

en/of auditieve hulpmiddelen en het gebruik van concrete voorbeelden een nuttig 

hulpmiddel zijn. Hierop volgt de output, het kan voor de leerling een hulpmiddel zijn om 

mondelinge antwoorden te mogen geven in plaats van deze schriftelijk neer te pennen. 

Het voorlaatste is de alternatieve doelen, het is belangrijk om realistische doelen voor 
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ogen te houden. En als laatste zijn er de alternatieve materialen. Leerlingen met een 

fysieke of andere beperking kunnen het moeilijk hebben bij het spelen van een 

muziekinstrument. Soms is een kleine aanpassing aan het instrument al voldoende om 

hieraan tegemoet te komen. 

Jaarsma, Ruijssenaars en Van den Broeck (1998) deden onderzoek bij vijf kinderen 

met en vier kinderen zonder dyslexie van negen jaar. Zij kwamen tot de conclusie dat 

kinderen met dyslexie muziek kunnen leren maar meer tijd nodig hebben om de 

muzikale notatie te lezen en hiertegen meer fouten maken. Ze hebben meer problemen 

met het automatiseren van het conventiesysteem. 

 

 

1.2.4 Populatie in het muziekonderwijs 

 

Hebben kinderen die muziekles volgen andere hersenen? Bestaat er iets zoals een 

voorbestemdheid voor muziek die te zien is in de hersenen? 

Nee, dit bestaat niet. Schlaug, Norton, Overy en Winner (2005) onderzochten dit bij 33 

kinderen tussen vijf en zeven jaar en kwamen tot de conclusie dat kinderen die kiezen 

om een instrument te spelen geen andere hersenen hebben dan andere 

leeftijdsgenoten. Ook in andere onderzoeken komt dit terug (Norton, Winner, Cronin, et 

al., 2005). Deze laatste onderzoekers zagen in hun onderzoek bij 70 kinderen tussen 

vijf en zeven jaar dat er geen verschillen waren in visueel-ruimtelijke of verbale 

vaardigheden tussen kinderen die kozen voor muziek en degene die beslisten dit niet 

te doen. Er waren ook geen verschillen in beoordeling van vaardigheden met 

betrekking tot muziekwaarneming. 

Sergeant en Thatcher (1974) zagen dat de kinderen die muziekles volgen vaak ouders 

hebben die een goede onderwijsopleiding hebben gehad en een gemiddeld tot hoog 

inkomen hebben. 

 

 

1.2.5 Situatie in Vlaanderen 

 

In Vlaanderen behoort de muziekacademie tot het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Het 

deeltijds kunstonderwijs bestaat uit vier studierichtingen: beeldende kunst, dans, 

muziek en woordkunst (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2001). Deze 

hebben hun eigen structuur en opties die wettelijk zijn vastgelegd. Het DKO is een 

aanvullend onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen. Men kan zich op 

vrijwillige basis inschrijven mits betaling van inschrijvingsgeld. 
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Er zijn twee grote doelstellingen in het DKO: kunstbeleving en kunstbeoefening bij 

kinderen, jongeren en volwassenen. Ondanks DKO maar deeltijds is, is het een 

volwaardige kunstopleiding met het behalen van een getuigschrift na elke doorlopen 

graad (Sociaal Planbureau, 2005). Deeltijds wil zeggen dat de lessen ’s avonds, op 

woensdagnamiddag en op zaterdag plaatsvinden (Naudts & Plompten, 2008). In 

Vlaanderen zijn de academies voor DKO goed verspreid, in 71% van de gemeenten 

bevindt zich een academie (Van der Hoeven, 2005). Als we kijken naar het aantal 

leerlingen in het DKO dan zien we een stijging. In het schooljaar van 2007-2008 

volgden 2.68% van de kinderen les in het DKO. Daarbij valt op dat dit vooral meisjes 

(66%) zijn, jongens zijn maar voor 34% aanwezig. Het DKO bereikt vooral de 

doelgroep kinderen en jongeren (76%) en minder de volwassenen (24%) (Chielens, De 

Groote, Dejaeghere, Desloovere, De Smedt et aL, 2008). Uit onderzoek blijkt dat 

vooral gegoede, blanke, Vlaamse kinderen van geschoolde ouders in het DKO zitten. 

Hun ouders zien dit als een extra waarde voor hun kind. Ook stoppen veel kinderen na 

drie jaar, de kinderen die dan blijven komen, hebben vaak uitzonderlijk talent of 

plichtsbewuste ouders (Bamford, 2007). 

 

Verder spitsen we ons toe op de studierichting muziek. Dit is de grootste studierichting 

binnen het deeltijds kunstonderwijs, in het schooljaar 2007-2008 volgen 47% van de 

leerlingen de studierichting muziek. Deze blijft elk jaar groeien onder andere door het 

uitgebreide aanbod en door het invoeren van nieuwe opties zoals jazz en lichte muziek 

(Chielens et al., 2008; Leys & Quintens, 2002). Er gebeurde een telling in februari 2007 

en men kwam tot de conclusie dat er 76.342 leerlingen de richting muziek volgden. 

Zo’n 66% van de leerlingen waren daarbij meisjes. 

De studierichting muziek bestaat uit drie verschillende graden die in totaal tien jaar 

duren (Van der Hoeven, 2005). Vooreerst is er de lagere graad die vier jaar duurt. Een 

kind kan starten op de leeftijd van acht jaar. In deze lagere graad worden ze verwacht 

om 3.5 uur les te volgen per week, dit zijn twee uur algemene muziekvorming (AMV), 

een half uur samenzang en een uur instrumentenles. Dit laatste vanaf het tweede jaar. 

De middelbare graad is vanaf twaalf jaar (tenzij je een jaar hebt moeten overdoen) en 

omvat drie jaar. Vanaf deze graad kan je een optie kiezen zoals bijvoorbeeld optie 

zang, optie instrument, optie samenspel,… Niet elke academie biedt alle opties aan. 

Het meest voorkomende is het volgen van een uur algemene muziekcultuur (AMC), 

een uur instrumentles en een uur samenspel. Op de leeftijd van vijftien jaar starten de 

jongeren met de hogere graad, deze duurt drie jaar. Ook hier zijn verschillende opties 

waaruit je kan kiezen. Je volgt twee uur per week les, namelijk een uur instrumentles 

en een uur kamermuziek. Tijdens het schooljaar wordt er tweemaal een examen 
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afgelegd volgens een gereglementeerd evaluatiesysteem. Zijn de leerlingen geslaagd, 

dan mogen ze over naar het volgende jaar. Na elke graad krijgen ze een getuigschrift 

voor het behalen van deze graad (Wayenberg, 2002). Deze getuigschriften hebben ze 

nodig voor het eventueel volgen van hoger kunstonderwijs zoals het conservatorium 

(Naudts & Plompten, 2008). 

Er zijn dus eigenlijk drie soorten lessen. Er zijn groepslessen, klassen samenspel en 

instrumentaal ensemble en groepsgerichte individuele lessen (zoals de instrumentles) 

(Wayenberg, 2002). Deze eerste twee hebben een vaste structuur die doorlopen moet 

worden. De groepsgerichte individuele lessen geven voldoende ruimte om de leerling 

een individueel aangepast traject te laten afleggen op zijn eigen tempo (Nijs, 2008). 

De kinderen en jongeren zien de leerkrachten maar maximum drie uur per week, dit wil 

zeggen dat ze in grote mate zelfstandig moeten werken. Er wordt verwacht dat er thuis 

wordt geoefend en gestudeerd (Nijs, 2008). 

Na het eerste jaar algemene muziekvorming moeten de kinderen een 

muziekinstrument kiezen. Er zijn een vijftigtal instrumenten waaruit een keuze kan 

gemaakt worden, de klassieke instrumenten zoals piano, dwarsfluit maar ook harp, 

accordeon (Leys & Quintens, 2002). Ondanks deze ruime keuze wordt piano toch het 

meest gekozen (28% van de instrumentleerlingen). Daarnaast zijn gitaar (18%) en 

dwarsfluit (8.5%) zeer populair. De volgende meest voorkomende keuzes zijn viool, 

slagwerk, klarinet, saxofoon, cello en trompet. Op nummer tien staat accordeon. De 

keuze van een instrument is onderhevig aan trends, waar de media een belangrijke 

invloed op heeft (Chielens et al., 2008). 

Men zag dat vooral gegoede, blanke, Vlaamse kinderen muziekles volgen. Toch doet 

men inspanningen om alle kinderen en jongeren te laten deelnemen. Dit door de ruime 

verspreiding van academies, het lage inschrijvingsgeld en een positieve houding van 

de sector. Voor leerlingen met speciale noden doet men aanpassingen. Deze zijn 

afhankelijk van de doelgroep en hebben een invloed op het pedagogisch handelen van 

de leerkracht (diploma en profiel), de uitbouw van het leertraject (duur, studietempo en 

vrijstellingen) en het inrichten van de leeromgeving (materiële en personele 

ondersteuning). Hoe dit concreet in zijn werk gaat, vergt nog verder onderzoek 

(Chielens et al., 2008). 
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1.3 Dyscalculie en muziek 

 

In de literatuur is bitter weinig te vinden over of dyscalculie al dan niet een invloed heeft 

op het spelen van muziek. Slechts één artikel in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek 

schreef over het kleinschalig onderzoek dat Jaarsma en Ruijssenaars (2000) deden bij 

negen kinderen van negen jaar (vijf kinderen met en vier zonder dyscalculie). In Balans 

Belang werd twee jaar later een artikel geschreven over dit onderzoek door de 

onderzoekers en de musicus en onderwijskundige de Vreede. In deze twee artikels 

kwamen volgende bevindingen aan bod. 

Kinderen met dyscalculie hebben een trager automatiseringsproces, wat leidt tot een 

verminderde motivatie om deze automatisering te ontwikkelen. Als men kijkt op vlak 

van muziek, dan ziet men dat de klank-greep-automatisering geen probleem is. 

Kinderen met dyscalculie spelen na wat ze horen en voegen hier hun eigen muzikale 

ideeën aan toe. Ze leren met andere woorden de noten niet. Dit zorgt wel voor 

problemen bij het spelen van muziek van een partituur. 

Als kinderen noten leren lezen, wordt er beroep gedaan op rekenkundige principes en 

verborgen rekensystemen. Ze moeten niet alleen de noten leren lezen maar ook de 

lengte ervan. Voorbeelden hiervan zijn: hoeveel tellen zijn er in één maat? Wat is de 

verhouding tussen notenwaarden en een maatsoort? Kinderen met dyscalculie hebben 

meer moeite met het aanleren van rekenprincipes in de muzieknotatie door hun 

problemen met automatisering zoals Jaarsma en Ruijssenaars (2000) stellen. Dit wil 

niet zeggen dat deze kinderen stagneren. Kinderen met dyscalculie hebben meer tijd 

nodig, maken dubbel zoveel fouten en passen eenvoudigere oplossingsstrategieën toe 

als ze korte muziekstukjes moeten samenstellen. Met andere woorden ze hebben 

meer tijd en oefening nodig met eventueel een andere aanpak. Als leerkracht hou je er 

best rekening mee en probeer je om een goede methode te zoeken waarbij 

notenschrift gekoppeld wordt aan de klankvoorstelling. 

Opvallend was de vaststelling dat kinderen met dyscalculie geen moeite hebben met 

het benoemen of coderen van notenwaarden en/of nootgroepen. 

In februari 2009 was er een conferentie in Utah onder leiding van Christensen waar de 

invloed van dyscalculie op muziek behandeld werd. Op deze conferentie werd aan 

leerkrachten de raad gegeven om de studenten met dyscalculie meer tijd te geven. 

Verder kan het een hulp zijn om ritmepatronen te koppelen aan zinnen, liedjes of 

pictogrammen om deze gemakkelijker te leren. Met andere woorden visualiseren kan 

een hulp zijn. Ook verbaliseren kan helpen door onder andere te vragen aan de 

student om de instructies te herhalen die de leerkracht geeft. De leerkracht moet alert 
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zijn dat hij/zij eenvoudige oefeningen geeft, een teveel aan informatie kan de leerling 

immers overweldigen. Indien mogelijk, raadt men een één-op-één relatie aan. 

Het gebrek aan literatuur over dyscalculie en muziek, leidde tot dit kwalitatieve 

onderzoek. De mogelijke invloed van dyscalculie op het spelen van muziek wordt 

hieronder aan de hand van een vijftal onderzoeksvragen besproken. 

 

 

1.4 Onderzoeksvragen 

 

In de literatuur is amper iets te vinden over de gevolgen van dyscalculie voor het leren 

en spelen van muziek. Ook hoe kinderen dit zelf beleven, is een onontgonnen gebied. 

Daarom stelde ik mij volgende vraag: kunnen kinderen met dyscalculie muziek spelen? 

Hoe denken ze hier zelf over? In de volksmond zegt men altijd dat muziek en wiskunde 

zeer nauw verbonden zijn. Maar is dit ook zo? Ervaren kinderen met dyscalculie het 

hebben van dyscalculie als een grote beperking bij het leren spelen van muziek?  

 

Om deze vraag te beantwoorden, worden er vijf onderzoeksvragen gesteld. 

 

Onderzoeksvraag 1:  Wat zijn de beweegredenen van kinderen met dyscalculie voor 

het volgen van muziekles? 

Kozen zij zelf voor hun muziekinstrument of werden ze thuis gestimuleerd? 

Waarom kozen zij juist voor dat instrument? Spelen hun ouders, broers of 

zussen ook muziek of leerden ze dit kennen via andere sociale netwerken?  

 

Onderzoeksvraag 2:  Wat loopt er volgens kinderen met dyscalculie goed in de 

notenleerles en de instrumentles? 

Leidt het hebben van dyscalculie tot een versterking van bepaalde muzikale 

vaardigheden of zien we geen verschillen met de controlegroep? 

 

Onderzoeksvraag 3:  Wat loopt er volgens kinderen met dyscalculie minder goed in de 

notenleerles en de instrumentles? 

Zien we meer moeilijkheden bij kinderen met dyscalculie in vergelijking met de 

controlegroep? Hebben alle kinderen met dyscalculie dezelfde problemen of 

zijn dit eerder individuele problemen? Loop dit algemeen moeilijk of zijn 

bepaalde vakgebieden een probleem?  
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Onderzoeksvraag 4:  Indien er moeilijkheden zijn, maken deze kinderen gebruik van 

probleemoplossende vaardigheden? 

Roepen kinderen met dyscalculie de hulp in van volwassenen of andere 

kinderen? Hanteren zij bepaalde hulpmiddeltjes? Krijgen zij hiervoor 

ondersteuning? 

 

Onderzoeksvraag 5:  Hebben kinderen met dyscalculie het gevoel dat ze erkenning 

krijgen voor hun leerstoornis? Krijgen zij extra ondersteuning of bepaalde privileges? 

Dyscalculie is een betrekkelijk nieuwe term, vaak weten leerkrachten niet wat 

het is. Ervaren kinderen met dyscalculie dit ook zo? Moeten zij zich leren 

inpassen in de eenheidsworst of krijgen ze extra aandacht van hun leerkracht 

en/of klasgenootjes? Hoe krijgt dit concreet vorm? 
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2. METHODE 

 
 

2.1 Participanten 

 

In dit onderzoek namen 28 kinderen deel. Deze volgen allemaal muziekonderwijs en 

spelen een muziekinstrument.  

De helft van deze kinderen (N= 14) behoort tot de klinische groep, namelijk kinderen 

met dyscalculie. Dit al dan niet in combinatie met een andere leerstoornis of beperking. 

De gemiddelde leeftijd van deze kinderen bedraagt 13.4 jaar (SD= 36 maanden). Vier 

jongens en tien meisjes met dyscalculie namen deel. Het jongste kind was 9.6 jaar, het 

oudste 19.8 jaar. 

De overige kinderen vormen de controlegroep (N= 14). Deze kinderen hebben geen 

dyscalculie maar hebben eventueel een andere leerstoornis of beperking. De 

gemiddelde leeftijd van deze kinderen bedraagt 13.1 jaar (SD= 35 maanden). In deze 

controlegroep zitten vijf jongens en negen meisjes waarvan het jongste kind eveneens 

9.6 jaar is. Het oudste kind daarentegen was reeds 20.6 jaar oud. Met andere woorden 

tussen de kinderen uit de klinische groep en deze uit de controlegroep zijn geen 

significante verschillen, er is een match. 

Hebben de kinderen uit de klinische groep wel degelijk dyscalculie? Om dit te weten te 

komen, werden een aantal tests afgenomen om te zien of deze kinderen zwak scoren 

op de rekentests en vergeleken met de controlegroep. Hieruit bleek dat de klinische 

kinderen (M= 93.64, SD= 23.59) significant lager scoorden dan de controlekinderen 

(M= 122.86, SD= 27.64) op de Tempo Test Rekenen (TTR; de Vos, 1992). Er werden 

ook significante verschillen vastgesteld tussen de klinische kinderen (M= 8.29, SD= 

7.13) die significant lager scoorden en de kinderen uit de controlegroep (M= 14.93, 

SD= 2.99) voor getallenkennis op de Kortrijkse Rekentest (KRT-R; Baudonck et al., 

2006). Waar klinische kinderen (M= 6.07, SD= 4.73) significant lager scoorden dan de 

kinderen uit de controlegroep (M= 14.57, SD= 3.99) is op hoofdrekenen. We kunnen 

dus besluiten dat de kinderen uit de klinische groep wel degelijk significant lager 

scoren voor rekenen dan de kinderen uit de controlegroep en dus dyscalculie hebben. 

Ook de lees- en spellingtests werden onderzocht aan de hand van bovenstaande 

testen. De Eén Minuut Test (EMT; Brus & Voeten, 1999) toonde, zoals verwacht, geen 

significante verschillen tussen de klinische kinderen (M= 67.43, SD= 20.31) en de 

kinderen uit de controlegroep (M= 73.64, SD= 11.97). Ook de Klepel (van den Bos, 

Spelberg, Scheepstra, & de Vries, 1994) toonde geen significante verschillen (klinische 

groep: M= 64.14, SD= 21,75; controlegroep: M= 77.93, SD= 21.85). Het PI-dictee 



22 
 

(Geelhoed & Reitsma, 1999) daarentegen toonde wel significante verschillen. De 

kinderen met dyscalculie (M= 101.29, SD= 29.99) scoorden significant lager dan de 

kinderen uit de controlegroep (M= 124.79, SD= 7.79). 

 
 

2.2 Instrumenten 

 

2.2.1 Tests 

 

2.2.1.1  Leestests 

 

Bij alle kinderen werden de Klepel (van den Bos, Spelberg, Scheepstra, & de Vries, 

1994) en de Eén Minuut Test (EMT; Brus & Voeten, 1999) afgenomen. 

De Klepel (van den Bos et al., 1994) is een instrument dat de technische 

leesvaardigheid meet van pseudowoorden. Volgens de beoordeling van de Commissie 

Testaangelegenheden (COTAN; Evers et al., 2002) is de normering, de 

betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit voldoende. De criteriumvaliditeit is 

onvoldoende door een tekort aan onderzoek hier rond. 

De Eén Minuut Test (EMT; Brus & Voeten, 1999) is een instrument dat het lezen van 

bestaande woorden meet. De beoordeling van de COTAN (Evers et al., 2002) geeft 

een goede normering, betrouwbaarheid en begripsvaliditeit aan. De criteriumvaliditeit 

daarentegen is onvoldoende wegens een tekort aan onderzoek. In het CAP-

vademecum (Bos et al., 2007) zien we een goede parallelbetrouwbaarheid voor alle 

leeftijden naast een goede test-hertestbetrouwbaarheid en een betrouwbaarheid die 

stijgt met de leeftijd. Ook de validiteit in deze test is zeer goed. We kunnen dus stellen 

dat deze test een zeer betrouwbare en valide schatting weergeeft van het technisch 

leesniveau. 

Beide testen worden individueel afgenomen en vertonen een goede 

parallelbetrouwbaarheid (Evers, Van Vliet, Mulder, & Groot, 2000).  

 

 

2.2.1.2  Spellingtest 

 

In dit onderzoek werd eveneens het PI-dictee (Geelhoed & Reitsma, 1999) afgenomen. 

Deze heeft als doel de spellingsvaardigheden te meten bij het schrijven van losse 

woorden.  
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De beoordeling van de COTAN (Evers et al., 2002) geeft een voldoende normering en 

betrouwbaarheid weer. De begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit zijn onvoldoende, bij dit 

laatste door een te kort aan onderzoek. 

 

 

2.2.1.3  Rekentests 

 

De Tempo Test Rekenen (TTR; de Vos, 1992) en de Kortrijkse Rekentest Revision 

(KRT-R; Baudonck et al., 2006) werden afgenomen bij alle participanten. 

De Tempo Test Rekenen (TTR; de Vos, 1992) gaat het automatiseren van rekenfeiten 

tot 100 na. De beoordeling van de COTAN geeft onvoldoende aan voor normering, 

betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit. Deze laatste drie mede door 

een tekort aan onderzoek. In het CAP-vademecum (Bos et al., 2007) zien we geen 

cijfergegevens over betrouwbaarheid en validiteit in de handleiding. De 

hertestbetrouwbaarheid geeft aan dat goede leerlingen meer stijgen dan zwakke 

leerlingen.  

Een tweede test is de Kortrijkse Rekentest Revisie (KRT-R; Baudonck et al., 2006) die 

nagaat hoe goed kinderen zijn in hoofdrekenen en getallenkennis. Er is sprake van een 

goede validiteit en betrouwbaarheid (Baudonck et al., 2006). In het CAP-vademecum 

(Bos et al., 2007) zien we een zeer goede betrouwbaarheid en test-

hertestbetrouwbaarheid. De contructvaliditeit werd gewaarborgd doordat de auteurs 

zich baseerden op het nieuwe leerplan wiskunde. Daarnaast bevat deze test een 

goede validiteit door de vergelijking met een extern criterium, namelijk het oordeel van 

de leerkracht over de rekenvaardigheid van de leerling. 

 

 
 
2.2.2 Interview 

 

In dit onderzoek werd een belevingsonderzoek bij kinderen gedaan aan de hand van 

een semi-gestructureerd interview (appendix 1). Bij dit interview werden een reeks 

vragen opgesteld die als richtlijn dienden tijdens het interview (Boeije, 2005). We kozen 

voor een semi-gestructureerd interview omdat deze vrijheid geeft aan participanten 

(Cambré & Waeghe, 2001) en zorgt voor structuur en flexibiliteit voor de interviewer 

(Klandermans & Staggenborg, 2002). Deze twee voordelen worden hieronder 

besproken. 
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Een eerste voordeel is de vrijheid van participanten tijdens het afnemen van het 

interview. Elke participant mag antwoorden wat hij/zij denkt op de vraag in zijn/haar 

eigen woorden. Dit zorgt ervoor dat er een goede breedte en diepte van informatie is, 

zo kan de ervaring en interpretatie van de respondent achterhaald worden. Je hebt als 

het ware toegang tot de ideeën, gedachten en herinneringen van de respondenten 

(Klandermans & Staggenborg, 2002). Hierbij is het belangrijk dat de respondenten 

ruimte krijgen en zich veilig voelen. Vaak verscherpt het denken van de respondenten 

door de vragen die worden gesteld (King & Wheeler, 1999). 

Het tweede voordeel van semi-gestructureerde interviews is het bieden van structuur 

en flexibiliteit aan de onderzoeker (Klandermans & Staggenborg, 2002). De 

hoofdvragen liggen reeds vast zodat deze een leidraad kunnen vormen doorheen het 

interview (Boeije, 2005). Daardoor kunnen de interviews achteraf met elkaar 

vergeleken worden (Kelchtermans, 1994). Afhankelijk van de gegeven antwoorden, 

kan de onderzoeker nog bijvragen stellen of verder ingaan op een thema. Dit leidt 

echter tot zeer lange interviews die veel tijd vergen. De onderzoeker moet aandacht 

hebben voor de participanten, ook voor hen duurt dit lang (Knight, 2002).  

Bij het afnemen van een interview bij kinderen door een volwassen onderzoeker 

waarschuwt Arksey en Knight (1999) voor de verschillen tussen beide. Er zijn 

verschillen in cognitieve ontwikkeling (kinderen denken concreter dan volwassenen), 

taalontwikkeling, aandachtsspanne, levenservaringen, status, macht en wat voor hen 

betekenisvol is en hierbij aansluitend wat ze onthouden. In dit onderzoek werd hieraan 

zoveel mogelijk tegemoet gekomen door de vragen zeer concreet te stellen en 

moeilijke begrippen uit te leggen zoals muzikaal spelen. Als onderzoeker probeerde ik 

mij zoveel mogelijk in te leven in hun leefwereld en trachtte de aandacht van de 

kinderen erbij te houden. Zij mochten kiezen waar het gesprek door ging en vaak 

waren hun ouders niet in dezelfde ruimte waardoor de verkregen informatie meer 

valide is. 

 

 

2.3 Onderzoeksopzet en procedure 

 

Een onderzoek komt niet zonder meer tot stand, daarvoor werden een heel aantal 

mensen en middelen aangesproken. Ikzelf ben een deel van een groter onderzoek. 

Een eerste stap die ik zette, was het zoeken van participanten die wilden deelnemen 

aan het onderzoek. Voor het zoeken van vijf participanten sprak ik verschillende 

muziekacademies aan en kreeg ik gegevens van mogelijke participanten van de 

voorzitter van de werkgroep voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo 
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vond ik vier kinderen met dyscalculie (en ouders) die hun toestemming gaven om deel 

te nemen. Verder kreeg ik ook data van twee studenten aan de Arteveldehogeschool 

en een medestudente pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Gent, 

waardoor ik aan een totaal van 28 kinderen kwam, 14 kinderen met dyscalculie 

(klinische groep) en 14 zonder dyscalculie (controlegroep). 

Ik maakte met de ouders en kinderen een afspraak bij hun thuis. De thuisomgeving 

zorgt voor een vertrouwdheid waardoor het kind zich meer op zijn of haar gemak voelt. 

Ten eerste werd hen uitgelegd dat alles wat ze deelden strikt vertrouwelijk is en er 

geen herkenbare persoonsgegevens aan derden zou verschaft worden. Daardoor 

werden fictieve namen gebruikt voor de kinderen doorheen dit onderzoek. De 

geïnformeerde toestemming werd overlopen en ondertekend. Het verdere verloop van 

het bezoek werd uitgelegd en er werd gepeild naar eventuele onduidelijkheden. Het is 

belangrijk dat het kind alles begrijpt en hiermee akkoord gaat. Er werd gestart met het 

afnemen van de verschillende tests. Dit zijn de Kortrijkse Rekentest (KRT-R; Baudonck 

et al., 2006), Tempo Test Rekenen (TTR; de Vos, 1992), Klepel (van den Bos et al., 

1994), Eén Minuut Test (EMT; Brus & Voeten, 1999) en het PI-dictee (Geelhoed & 

Reitsma, 1999). Deze werden afgenomen volgens de voorschriften zoals een 

tijdslimiet, het geen gebruik maken van hulpmiddelen,… en werden duidelijk uitgelegd. 

Deze gegevens werden in een onderzoeksverslag gegoten en daarna verwerkt met het 

kwantitatieve onderzoeksprogramma ‘Statistical Package for the Social Science’ versie 

16 (SPSS 16). Daarna werd het semi-gestructureerd interview afgenomen. Dit werd 

opgenomen, met de toestemming van de ouders en het kind, zodat geen informatie 

zou verloren gaan. Deze interviews werden achteraf uitgetypt. Het onderzoeksverslag, 

de interviews van één klinisch kind en de codering van één interview zijn terug te 

vinden in appendix 2. Daarna werden de interviews gecodeerd met NVivo 8, een 

kwalitatief onderzoeksprogramma (de codeboom hiervan is terug te vinden in appendix 

4). Ook werd aan de kinderen gevraagd om een zelfgekozen stukje muziek te spelen. 

Bij de opname hiervan werd gepoogd om het gezicht van het kind minimaal in beeld te 

brengen om de privacy te waarborgen. 

Dit alles duurde ongeveer twee uur, bij sommige kinderen iets langer, bij andere dan 

weer iets korter. Alle kwalitatieve en kwantitatieve informatie werd verzameld van april 

2009 tot januari 2010. 

We kozen voor het werken met de verhalen van kinderen vanuit de interesse in het 

beschrijven van onderwijs in de muziekacademie aan kinderen en jongeren en hun 

beleving hierbij. Daarom kozen we voor kwalitatief onderzoek. 

We kunnen dit kwalitatief onderzoek kaderen binnen de 'grounded theory'. We 

proberen te verstaan wat er gebeurt in een bepaalde situatie op basis van een 
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kwalitatieve analyse en proberen tot een theoretisch inzicht te komen via inductie op 

basis van de verzamelde data. We proberen met andere woorden aan de hand van vijf 

onderzoeksvragen zicht te krijgen op hoe het loopt in de muzieklessen (AMV en 

instrument) op basis van semi-gestructureerde interviews met kinderen met en zonder 

dyscalculie. In deze interviews werden vragen gesteld zoals “Hoe gaat het in de 

notenleerles?” en “Hoe probeer je de moeilijkheden op te lossen?”. Op basis daarvan 

werden er thema's uitgehaald die in grotere categorieën werden onderverdeeld met 

NVivo 8, zoals eerder aangehaald. 
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3. RESULTATEN 

 

 

3.1 Beweegredenen voor de volgen van muziekles 

 

De eerste onderzoeksvraag was: Wat zijn de beweegredenen van kinderen met 

dyscalculie voor het volgen van muziekles? 

Als we kijken naar de beweegredenen van kinderen om muziek te leren, dan zien we 

dat ze vooral de nadruk leggen op het willen leren van een muziekinstrument en niet 

zozeer het leren lezen van noten. Slechts één kind met dyscalculie vertelde dat haar 

ouders druk uitoefenden. 

 

“Zelf speel ik niet zo heel graag muziek... Maar ja, omdat mijn ouders dat willen, 

speel ik muziek en ja...” (klinisch kind Femke, 13 jaar) 

 

Zowel de kinderen met dyscalculie als deze zonder kiezen zelf voor een bepaald 

muziekinstrument. Bij de veertien kinderen met dyscalculie zien we toch twee kinderen 

die deze keuze niet zelf mochten maken, hun ouders beslisten dit voor hen. 

 

“Jah, wel, mama en papa zeiden, ja, ga je viool spelen? Ja, ik kon niet anders 

dan ja zeggen é.” (klinisch kind Ella, 11 jaar) 

 

“Eum, mijn mama had ook wel gezegd van 'ah, dat is misschien wel leuk'... en 

dan K. ook van 'dan kunnen we dat samen doen en zo, samen naar de les 

gaan'. Eum, ik denk toch niet echt dat ik er echt zo voor gekozen had.” (klinisch 

kind Dorien, 13 jaar) 

 

Deze kinderen geven wel aan dat ze blij zijn met de keuze van hun ouders, beide 

spelen zeer graag hun instrument. 

Alle andere kinderen kozen zelf en hadden hiertoe verschillende beweegredenen. Wat 

hierbij in het oog schiet, is de grote verscheidenheid aan redenen van instrumentkeuze 

bij kinderen met dyscalculie. Twee kinderen wisten niet waarom ze juist dit instrument 

kozen of waar ze dit leren kennen hadden. 

 

 “Euh... dat weet ik eigenlijk niet meer.” (klinisch kind Lise, 9 jaar) 
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“Euh, omdat, toen ik koos, me dat het eerste te binnen schoot om te gaan 

spelen.” (klinisch kind Marthe, 19 jaar) 

 

Vijf kinderen gaven aan dat zij hun instrument kozen omdat iemand uit hun sociaal 

netwerk dit speelde; hun vader, vriendin of neef. 

 

“Eum, omdat eum, ik was nog een klein meisje, er was dus een eum ander 

meisje hier, die was toen... twaalf of dertien. En dan, die kende ik eigenlijk best 

goed en die speelde klarinet en ik dacht dan, dan konden we dat samen doen. 

Maar toen ik klarinet speelde, wou zij gaan stoppen.” (klinisch kind Mieke, 17 

jaar) 

 

“Ja, ik was een keer bij mijn nonkel en eum, alé, ja, dat gezin was ook vree 

muzikaal aangelegd. Diene ene zoon die... die woont in Wenen denk ik maar 

die speelde heel veel drum en eum vroeger stond dat drumstel daar ergens in 

de garage. En ik heb daar ook een paar keer op gespeeld. Ik vond dat wijs en 

zo.” (klinisch kind Guido, 13 jaar) 

 

Een ander kind wou juist geen instrument spelen dat één van haar zussen speelt. 

 

“Omdat ik eerst heel erg getwijfeld had tussen eum dwarsfluit en klarinet. Maar 

omdat  M. dwarsfluit ging doen en M. doet dwarsfluit, nee, M. klarinet en M. doet 

dwarsfluit, vond ik, ja, vond ik dat ik iets anders moest leren.” (klinisch kind 

Margo, 17 jaar) 

 

Twee kinderen leerden het muziekinstrument kennen via de media, met name de 

televisie. 

 

“Ja, ik heb één keer, toen ik klein was, naar de Teletubbies gekeken en daar 

was altijd zo iets waar een meisje of een jongen iets doet. En die was viool aan 

het doen. En ik zei tegen mijn mama van 'ik wil ook zo die gitaar spelen'. Dan 

heeft mama gezocht naar een muziekjuffrouw om ja... heb ik daar viool leren 

spelen.” (klinisch kind Renske, 12 jaar) 

 

 “Euh, ik vond dat als ik dat op de tv zag, wel cool.” (klinisch kind Toon, 12 jaar) 
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Verder waren er ook twee kinderen die hun instrument kozen omdat ze dit wel mooi 

vonden. 

 

“Omdat ik dat gewoon een mooi instrument vind. Ik hoor het graag.” (klinisch 

kind Dieter, 9 jaar) 

 

Eén kind kreeg de kans om het muziekinstrument uit te proberen voor hij dit koos (zie 

eerder citaat klinisch kind Guido). De kinderen geven aan dat ze geen spijt hebben van 

hun keuze en hun instrument heel graag bespelen. 

 

In de controlegroep zien we deze verscheidenheid niet. De voornaamste 

beweegredenen zijn het mooi klinken en het reeds gehoord of gezien hebben van het 

instrument. 

 

“Ja, ik vond dat wel mooi. Ik heb eerst... eerst getwijfeld tussen gitaar en piano 

maar ik had toen piano en gitaar gehoord en ik vond gitaar dat dat mooier 

klonk.” (controlekind Arjen, 9 jaar) 

 

“Ja, ik zat in euh, in het... jeugdharmonie en ik speelde slagwerk en euh er 

waren meisjes die zo een instrument bespeelden en dat was dus een klarinet 

maar ik wist dat dan nog niet maar op dat moment wist ik dat ik dat wou 

spelen.” (controlekind Babet, 17 jaar) 

 

Een aantal kinderen (5) uit de controlegroep vertelden dat ze kozen voor het 

instrument door het kennen van iemand uit hun nabije omgeving die dit instrument 

bespeelde. Dit zijn vooral broers, zussen, vaders of een peter. 

 

“Euh, omdat mijn broer deed dat en ik vond dat wel, ik vond dat die dat wel 

goed kon.” (controlekind Stijn, 13 jaar)  

 

“En ook met dat mijn peter ook drumt, vond ik dat een prachtig instrument en ik 

wou dat ook kunnen dus ben ik voor drum gegaan.” (controlekind Jo, 12 jaar) 

 

Slechts één kind uit de controlegroep haalde aan dat ze haar instrument koos op basis 

van beschikbare plaatsen op de muziekschool. 
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“Het was eigenlijk omdat... in het eerste jaar al euh, mag je eigenlijk maar 

beginnen spelen van het tweede jaar. In het eerste jaar euh, hadden ze nog een 

lijst met... ja, instrumenten waar dat er nog plaatsen over waren. Dus dat je 

eigenlijk al mocht beginnen en ja viool zat daar tussen, dus heb ik dat gekozen.” 

(controlekind Amber, 12 jaar) 

 

Als we dan kijken naar het gezin van de kinderen, dan zien we dat deze kinderen vaak 

uit gezinnen komen waar muziek een belangrijke plaats inneemt. Bij elk kind (met of 

zonder dyscalculie) is er een gezinslid dat muziek speelt of gespeeld heeft. Vaak zijn 

dit broers of zussen maar ook moeders of vaders zijn geen uitzondering. We zien hier 

geen verschillen tussen kinderen met of zonder dyscalculie. De kinderen leven in een 

muziekstimulerende omgeving die vaak hun keuzes binnen de muziek beïnvloedt, 

zoals hierboven al werd besproken. 

 

“Ik vond dat leuk. En je kan zo gelijk... [hij doet voor dat je kunt schuiven] en ja, 

mijn papa speelde dat ook en ik kon het al voor dat ik eigenlijk... begon. [...] Ik 

kon al blazen erop.” (controlekind Wouter-Joost, 10 jaar) 

 

Met andere woorden de meeste kinderen zowel met als zonder dyscalculie kiezen zelf 

hun muziekinstrument. Dit instrument is voor hen de beweegreden tot het volgen van 

muziekschool. Hun keuze voor het muziekinstrument heeft uiteenlopende redenen. 

Deze verscheidenheid is groter bij de kinderen met dyscalculie dan bij de kinderen 

zonder dyscalculie. Kinderen zijn over het algemeen zeer tevreden over hun keuze en 

bespelen hun instrument met veel liefde. 

We zien geen verschillen in de aanwezigheid van muziek in de gezinnen van kinderen 

met en zonder dyscalculie, in beide groepen is muziek vaak alomvertegenwoordigd. 

 

 

3.2 Wat loopt goed? 

 

De tweede onderzoeksvraag luidde: Wat loopt er volgens kinderen met dyscalculie 

goed in de notenleerles en de instrumentles? 

Deze onderzoeksvraag splitsen we op in twee onderdelen namelijk een deel omtrent 

de les notenleer en een deel omtrent de les instrument. Hierbij maken we een 

vergelijking tussen de klinische kinderen en de kinderen uit de controlegroep om 

eventuele verschillen in kaart te brengen. 

 



31 
 

Als eerste komt de les notenleer aan bod met zijn verschillende aspecten. 

Het lezen van noten en het zichtlezen (lezen van een partituur die nooit eerder 

ingeoefend is) blijkt niet eenvoudig te zijn. Amper twee kinderen met dyscalculie geven 

hierbij geen problemen aan. Bij één van deze kinderen handelt dit alleen over de sol-

sleutel. 

 

“Ja, zichtlezen, ja... maar dat kon ik wel redelijk goed, behalve als de fa-sleutel 

erbij was.” (klinisch kind Ward, 13 jaar) 

 

Als we dan kijken naar de kinderen uit de controlegroep, dan zien we acht kinderen die 

aangeven geen probleem te hebben met het lezen van noten en/of zichtlezen. 

 

 “Goh, ik vind van wel, zo op zicht gaat dat nog.” (controlekind Lore, 12 jaar) 

 

“Ja, gaat dat, dat gaat eigenlijk ook wel, maar als er zo iets instaat dat je nog 

niet gezien hebt of zo, dan lukt dat.” (controlekind Maaike, 10 jaar) 

 

We kunnen besluiten dat kinderen zonder dyscalculie het lezen van noten en het 

zichtlezen eenvoudiger lijken te vinden en er minder over struikelen dan kinderen met 

dyscalculie. 

 

De muziektheorie kunnen we niet over één kam scheren. Deze bestaat uit 

verschillende leerstofeenheden, het één al wat eenvoudiger dan het andere. In het 

interview werd daar dan ook iets dieper op ingegaan. Bij de kinderen met dyscalculie 

zien we vijf kinderen die bepaalde onderdelen eenvoudig vinden. Vaak vinden ze de 

theorie in het eerste jaar gemakkelijk te volgen. Dit is hoofdzakelijk basisleerstof 

waarop later wordt verder gebouwd. 

 

“Eum... gewone noten, de 'ti' en de 'tiriti'. Dan ook zonder herhalingstekens, dat 

is ook gemakkelijk.” (klinisch kind Dieter, 9 jaar) 

 

“[over het bepalen van toonaarden] Nee, ik bereken dat niet echt dus ja. Ja, ik 

hoor dat gewoon.” (klinisch kind Renske, 12 jaar) 

 

De kinderen uit de controlegroep lijken de theorie of leerstofonderdelen ervan relatief 

eenvoudig te vinden. Dertien kinderen konden een onderdeel benoemen dat eenvoudig 

is voor hen. Ook hier zien we dat het eerste jaar verstaanbaar blijkt te zijn voor hen. 
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Verder komt het uitschrijven van toonladders en het bepalen van toonaarden vaak aan 

bod net als het vanbuiten leren van Italiaanse woorden zoals lento, staccato,... 

 

“Heel gemakkelijk, we hebben ook een toets gehad en ik had 15 op 15.” 

(controlekind Arjen, 9 jaar) 

 

“En makkelijk, eum, ja, de alé, als er een halve noot staat of een achtste noot 

staat, dan weet ik direct wel van het is zo een noot en het moet zo lang duren.”

 (controlekind Petra, 12 jaar) 

 

Ook hier kunnen we besluiten dat kinderen zonder dyscalculie de theorie gemakkelijker 

beheersen dan kinderen met dyscalculie. In vergelijking met het lezen van noten en het 

zichtlezen, lijkt de theorie wel iets eenvoudiger. 

 

Maar hoe zit het met het dictee, waar gehoor een belangrijke rol speelt? Dit was geen 

expliciete vraag maar kwam toch soms aan bod doorheen het interview. Doordat het 

geen vraag was, werd dit niet bij alle kinderen bevraagd en is dit een overzicht van een 

aantal kinderen die het wel aanhaalden. Bij de klinische kinderen zien we dat het bij 

twee kinderen geen probleem is, zowel het melodisch als ritmisch dictee levert geen 

problemen op. Eén kind geeft aan dat het dictee vlot verloopt indien het sol-sleutel is 

en zonder moeilijke ritmes. Een laatste kind vindt het melodisch dictee geen enkel 

probleem, het ritmisch dictee daarentegen is wel een struikelblok. 

 

“Gehoor eum... ja, soms was dat moeilijk, als dat fa-sleutel was, dan was dat 

weer zo in fa-sleutel zetten, dan was het weer zo een probleem dat ik helemaal 

niet kon. En als dat dan, eigenlijk sol-sleutel dat ging goed, maar ik ga niet 

zeggen 'wauw, ik was daar supergoed in', alé, ik was er toch wel altijd door en ik 

had toch wel altijd een zeven of zo alé.” (klinisch kind Femke, 13 jaar) 

 

Ook bij de controlekinderen kwam dictee niet zo vaak aan bod. Zij geven aan dat het 

melodisch dictee eenvoudiger is dat het ritmische, maar ook dit geldt niet voor alle 

kinderen. 

 

“Dictee, goh ja. Soms wel, soms niet, dat hangt er eigenlijk vanaf. Ritmische 

dictees niet altijd zo... eum melo, euh, melodisch dan ja, die wel. Maar ja, ik 

speelde toen ook nog piano en daardoor kun je dat waarschijnlijk wel iets beter.” 

(controlekind Lore, 12 jaar) 
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Een volgende punt is zingen. Als we kijken naar de klinische kinderen en de kinderen 

uit de controlegroep dan springt het graag zingen in het oog. Kinderen zingen heel 

graag, zowel liedjes van de radio en zingen onder de douche als zingen in klascontext. 

In beide groepen zijn er twaalf kinderen die vinden dat ze goed kunnen zingen of het 

gewoon zeer graag doen. Uit de interviews met de klinische kinderen blijkt dat ze heel 

graag zingen, ze geven de voorkeur aan liedjes met tekst in plaats van noten en de 

meesten hebben het gevoel niet vals te zingen. Een oudere jongen geeft aan dat het 

zingen wel moeilijker werd naarmate hij ouder werd door de mutatie van zijn stem.  

 

“Ja, zingen... goed zingen kan ik niet, maar ik deed het gewoon graag. Alé, lijk 

in de douche als je soms zingt, is dat dan van 'Femke, je zingt vals, de ruiten 

gaan springen' of zo.” (klinisch kind Femke, 13 jaar) 

 

“Ja, zingen, dat vind ik gemakkelijk. Het eerst zien en dan eerst, eerst zingen ze 

het voor en daarna moet je nazingen, dat vind ik wel gemakkelijk.” (klinisch kind 

Margo, 17 jaar) 

 

Ook de kinderen uit de controlegroep zingen graag, soms hebben ze het gevoel dat ze 

vals zingen en zingen liever met tekst dan op noten. Een aantal kinderen vinden het 

zingen van hoge en lage noten moeilijk. 

 

“Goed, euh, ik doet dat heel graag dus dat is al geen probleem meer. Euh, ik, 

wacht é, ik zong wel tamelijk goed. Euh, ah ja, ik heb voor de muziekschool één 

keer euh, alé, uitgekozen voor solo te doen op een optreden dus dat vond ik 

wel heel leuk. Euh, ja, euh, de noten gingen goed en zo dus dat is eigenlijk 

geen probleem.” (controlekind Petra, 12 jaar) 

 

“Goh, ik zing soms wel als, het is ook te zien hoe hoog dat die is of hoe laag dat 

die is. Maar de normale noten kan ik meestal wel.” (controlekind Maaike, 10 

jaar) 

 

We kunnen dus besluiten dat kinderen over het algemeen graag zingen, zowel in 

klascontext als liedjes uit de media. Toch geven zij de voorkeur aan liedjes met tekst in 

plaats van het zingen op noten. 

 

Een vijfde punt is het ritme. Dit kwam expliciet aan bod in het interview maar werd vaak 

beantwoord in de context van het spelen van een instrument. Toch beantwoordden een 
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aantal kinderen dit vanuit de context van de notenleer. Bij de kinderen met dyscalculie 

gaf één kind aan geen moeite te hebben met het klappen en lezen van ritmes. Een 

ander kind vertelde dat eenvoudige ritmes geen probleem zijn zoals een vierde of een 

achtste noot. Bij de kinderen uit de controlegroep vertelde één kind dat zij zeer sterk is 

in ritmes. 

 

 “Ja, ik had laatst een keer op mijn eindrapport... dacht ik tien voor mijn ritme in 

 de muziekschool dus.” (controlekind Wouter-Joost, 10 jaar) 

 

Hieruit trekken we geen besluiten aangezien deze vraag in de context van het spelen 

van een instrument werd beantwoord. Dit zal verder behandeld worden. 

 

Ook het oefenen thuis werd expliciet bevraagd maar werd door de meerderheid 

beantwoord in de context van het oefenen voor het muziekinstrument. Wanneer dit 

toch werd beantwoord in functie van de notenleer dan zagen we dat kinderen die 

oefenen vaak ondersteund worden door een gezinslid. Eén kind met dyscalculie 

vertelde dat ze oefende met een cd die bij het oefenboek zit omdat dit eenvoudiger is. 

 

“Ik doet dat, als het met cd is dan doe ik het eigenlijk meteen, want ik heb geen 

zin om het vooraf te lezen, omdat ja, lezen vind ik moeilijker dan met de cd mee 

te zingen.” (klinisch kind Lise, 8 jaar) 

 

Ditzelfde komt terug bij de kinderen uit de controlegroep. 

 

“Goh, voor de muziekschool? Dus ja, meestal in het eerste en het tweede jaar

 hadden we gewoon de noten dat we moesten oefenen en een keer ja, iets erbij 

voor een toets of zo. En eum, maar dit jaar kwamen er, komen er dus huistaken 

bij. Bwoh, dat is eigenlijk niet moeilijk, ik vond dat niet erg, je hebt daar een 

week de tijd voor, dus eigenlijk...” (controlekind Maaike, 10 jaar) 

 

Zoals hierboven aangegeven, worden er geen besluiten getrokken voor het oefenen 

omdat deze vraag door de meeste kinderen behandeld werd als oefenen voor het 

instrument en we dus geen zicht hebben op het oefenen van de meeste kinderen voor 

notenleer. 

 

Als we over de interviews heen kijken, zien we dat vier kinderen met dyscalculie 

aangeven dat de notenleer in het eerste jaar redelijk vlot verloopt. 
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“Eerste jaar, dan was ik één van de eerste van de klas.” (klinisch kind Guido, 13 

jaar) 

 

“In het eerste jaar ging het heel goed, het tweede jaar was weeral minder.” 

(klinisch kind Toon, 12 jaar) 

 

Amper één klinisch kind vindt notenleer leuker dan de les instrument, dit onder andere 

door de vele vrienden in de notenleer. Twee kinderen vinden de notenleer even leuk 

als de instrumentles. 

 

“Allebei eigenlijk, ik doe niet liever viool dan notenleer.” (klinisch kind Renske, 

12 jaar) 

 

Verder halen twee kinderen aan dat herhaling zeer belangrijk is voor het kunnen 

onthouden van de leerstof. 

 

“Maar ge komt daar dan wel terug eens op terug en dan zegt ze weer ‘je moet 

dat zo doen en zo’ en dan onthoudt ge dat wel meer, omdat je dat dan ook nog 

alé ja, in halve stukken weet van vroeger nog. Alé ja, toch niet zo veel meer 

maar dat wordt terug allemaal een beetje herhaald en dan eum...” (klinisch kind 

Dorien, 13 jaar) 

 

Bij vijf kinderen uit de controlegroep verliep het eerste jaar notenleer goed.  

 

“Ik vond het heel fijn ja, het ging heel goed eigenlijk, heel vlot.” (controlekind 

Janne, 20 jaar) 

 

Ook hier zien we dat amper één kind notenleer leuker vindt met als onderliggende 

reden de aanwezigheid van een vriendin. 

 

“Nee, gewoon omdat, mijn vriendin te zien, die daarin zit.” (controlekind Amber, 

12 jaar) 

 

Daarnaast gaven nog twee kinderen aan dat ze notenleer wel graag doen maar dat de 

les instrument toch hun voorkeur geniet. 
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“Ja, maar ik vond dat ook wel fijn om te doen maar dan toch liever de 

instrumentles.” (controlekind Janne, 20 jaar) 

 

We kunnen besluiten dat een aantal kinderen in het eerste jaar notenleer (AMV) geen 

probleem hebben. Een minderheid van kinderen met of zonder dyscalculie gaat graag 

naar de notenleer. Vaak wordt dit gezien als een noodzakelijk kwaad voor het bespelen 

van een instrument. 

 

Nu gaan we dieper in op het aanleren van een instrument. 

Bij het lezen van een partituur is het van belang dat je de noten kan lezen. Kinderen 

met dyscalculie lijken dit niet eenvoudig te vinden. Amper twee kinderen geven aan dat 

ze hiermee geen probleem hebben. Ze voegen daaraan wel toe dat de partituur op 

voorhand wordt bekeken of dat fa-sleutel wel voor moeilijkheden zorgt. 

 

“Dat gaat wel goed, maar we bekijken ze dan weet ik wat ik moet doen.” 

(klinisch kind Toon, 12 jaar) 

 

“Ja, behalve als ik fa-sleutel moet, dat vind ik wel moeilijk.” (klinisch kind Ward, 

13 jaar) 

 

Als we dan kijken naar de kinderen uit de controlegroep dan merken we geen 

moeilijkheden op. Als we verder doorvroegen dat blijkt dat vijf kinderen het wel moeilijk 

hadden met zichtlezen, één kind met de hoge noten door de vele hulplijntjes en voor 

één kind blijft de fa-sleutel chinees.  

 

“Eum, in het begin is het zichtlezen moeilijk maar vanaf je een vaste stokzetting 

in je hoofd hebt dan lukt dat vlekkeloos.” (controlekind Jo, 12 jaar) 

 

“Euh, ja, de juf zegt dat dat heel goed, vlot gaat, dus dat gaat wel, behalve als 

het fa-sleutel is, daar moet ik dan even op oefenen.” (controlekind Karin, 13 

jaar) 

 

We kunnen dus besluiten dat kinderen zonder dyscalculie heel vlot noten kunnen lezen 

al dan niet in combinatie met zichtlezen. Bij kinderen met dyscalculie daarentegen blijkt 

een zeer kleine minderheid dit onder de knie te hebben. 
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We verwachten dat kinderen met dyscalculie moeilijkheden hebben bij het spelen van 

ritmes aangezien deze berusten op wiskundige principes maar in dit kleinschalig 

onderzoek kwamen we tot een merkwaardige conclusie. Eén kind weet niet goed of zij 

dit goed kan maar zeven andere kinderen met dyscalculie vinden van zichzelf dat ze 

aardig om kunnen gaan met ritmes. Eén kind krijgt hiervoor oefenblaadjes van de 

leerkracht en een ander kind probeert de gehoorde ritmes in zich op te slaan. Het zitten 

in een drumband of het volgen van slagwerk of drum wordt hierbij als zeer positief 

ervaren. 

 

“Ritme voor viool, dat valt nog mee maar soms zo, als er zo een moeilijk ritme is 

dat ik niet zo vaak gezien heb in de notenleer, euh, dan is dat wel zo een keer 

dat... Het valt wel heel goed mee maar soms is het wel een keer een fout ritme. 

Maar echt niet zo veel. Het zijn vooral de moeilijke ritmes.” (klinisch kind 

Renske, 12 jaar) 

 

“Eum, ik zit in de drumband en daar euh, daar, daar leer je heel veel ritmes. En 

ah ja, als dat nu pompompompompom is of pompompom [trager], je leert dat 

daar euh, daarvan heb ik wel geluk dat ik in de drumband zit, dat ik daar een 

beetje mijn ritmes kan bijschaven voor trompet dan.” (klinisch kind Femke, 13 

jaar) 

 

Bij de kinderen uit de controlegroep kwam deze vraag bij twee kinderen niet aan bod. 

Bij de anderen zijn er amper vijf kinderen die van zichzelf vinden dat ze goed ritmes 

kunnen spelen. Twee hiervan zeggen dat ze wel afhaken bij moeilijke of nieuwe ritmes. 

 

“Euh, alé ja, ge merkt het wel dan, zeker als het nieuwe ritmes zijn dan is het zo 

'het is zo een ritme, het moet zo gespeeld worden'. Ah ja, dan soms weet ik dan 

niet van, moet dat rap gaan of niet. Maar alé, soms voel ik dat aan maar soms 

ook niet.” (controlekind Petra, 12 jaar) 

 

“Dat lukt allemaal wel, maar sommige ritmes als daar zoiets van bovenaan staat 

dat ge zo, ja, bepaalde noten anders moet spelen dan moet ik er even op letten 

en even instuderen en dan lukt dat.” (controlekind Daan, 13 jaar) 

 

We kunnen besluiten dat kinderen met dyscalculie minder problemen lijken te hebben 

met ritme ondanks deze gebaseerd zijn op wiskundige principes. 
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Amper drie klinische kinderen vertellen dat tempo voor hen geen probleem is. Het leren 

spelen van een partituur is niet eenvoudig. Twee kinderen hebben daarom 

hulpmiddeltjes om dit aan te leren namelijk in begin traag oefenen en spelen met een 

metronoom om in het tempo te blijven. 

 

“Ja, maar euh, bij sommige stukjes, zoals... eum Amélie Poulain... eum dat is 

het twee delen eigenlijk. Dus eerst heb je een rustig deel, alé ja, dat je alles 

goed samenspeelt, dan is het zo dat je met je rechterhand, dat het sneller is 

en met uw linkerhand dat altijd hetzelfde blijft herhalen. Dus over heel het stuk 

dat de linker- euh rechterhand sneller is. [...] Eum, maar eum, met de 

metronoom lukt dat normaal gezien.” (klinisch kind Dorien, 13 jaar) 

 

Bij de kinderen uit de controlegroep krijgen we een ander beeld. Zij lijken minder 

problemen te ervaren bij het in tempo blijven. Negen kinderen geven aan dat dit geen 

probleem is. Ook zij hebben bepaalde hulpmiddeltjes zoals het meetikken met de voet 

of het meetellen in het hoofd. Verder blijkt dat één kind de neiging heeft om te 

versnellen indien ze zenuwachtig is. Ditzelfde komt voor bij het spelen van tragere 

noten. 

 

“Eum, dat valt goed mee, zeker als het met piano is. Maar als er zo veel trage 

nootjes achter elkaar zijn, dan ja, versnel ik soms wel een keer. Maar dat is, 

denk ik, wel tamelijk normaal, ja.” (controlekind Petra, 12 jaar) 

 

“Goh ja, dat gaat eigenlijk wel goed, ja, als ik het zo een paar keer heb gehoord 

of zo, dan kan ik dat wel redelijk goed spelen.” (controlekind Maaike, 10 jaar) 

 

We kunnen dus besluiten dat de kinderen uit de controlegroep het spelen van het 

correcte tempo (zonder te versnellen of te vertragen) eenvoudiger vinden dan kinderen 

met dyscalculie. 

 

Muzikaal spelen kwam in één interview niet aan bod en één kind heeft dit nog niet 

moeten doen van haar leerkracht. Van de overgebleven twaalf kinderen zijn er acht die 

vinden van zichzelf dat ze muzikaal kunnen spelen, met andere woorden iets meer dan 

de helft. Twee kinderen vertellen wel dat dit zeer moeilijk is in het begin aangezien je 

dan vooral de noten leest. Eén kind vindt dit zeer leuk om te doen en een ander kind 

vertelt dat dit meer tijd vraagt bij haar dan bij de gemiddelde leerling.  
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“Ja, want als het triestig wordt dan is dat zo, dan doet dat zo pijn aan uw hart 

dan. Als je dan zo aan die dingen denkt van wat ge fout hebt gedaan of zo. Als 

het dan vrolijk wordt, ja, dan word ik weer vrolijk. Dat is raar.” (klinisch kind 

Renske, 10 jaar) 

 

“Je moet gewoon gevoel hebben in je nummer, alé. Als je weet over wat het 

gaat, dus met N. [leerkracht instrument], hij zegt ook, als het zo een moeilijke 

titel is, dan zegt hij van 'ja hé, heb je daar al een keer van gehoord? De 

vertaling van de titel is dat.' als het dan in het Engels of zo is. En euh... dan zegt 

hij 'ja kijk, hier gaat het over en eum' en dan weet je van ja oké, dat is zo rustig, 

niet te rap, niet zo veel pop en al van die dingen. Maar gewoon ja, op het 

gemak en dan voel je dat wel, hoe je dat moet spelen.” (klinisch kind Femke, 13 

jaar) 

 

De kinderen uit de controlegroep lijken nog minder problemen te hebben bij muzikaal 

spelen. Ook hier kwam deze vraag één maal niet aan bod en één kind had dit nog niet 

moeten doen. Van de twaalf overgebleven kinderen zijn er tien die vinden dat ze 

muzikaal kunnen spelen en evenals de klinische kinderen vinden ook zij dit zeer 

moeilijk bij een nieuwe partituur. 

 

“Bwa, ik vind dat, ik vind dat redelijk gemakkelijk. Bijvoorbeeld ik speel ook in 

een orkest en als ik dan mee moet spelen met de muziek dan lukt dat wel goed, 

eens dat je dat in je hoofd hebt.” (controlekind Jo, 12 jaar) 

 

 “Ah, dat valt wel mee, dat is niet zo supermoeilijk.” (controlekind Amber, 12 jaar) 

 

“Euh, ik vind dat wel, alé tussenin eigenlijk, dus dat gaat wel maar ik moet er 

wel even op oefenen.” (controlekind Janne, 12 jaar) 

 

We kunnen besluiten dat beide groepen kinderen vinden dat ze muzikaal kunnen 

spelen. De kinderen uit de controlegroep schatten zich hier nog iets beter in. Maar over 

het algemeen lijkt dit geen struikelblok te zijn voor kinderen met dyscalculie. 

 

Oefenen is een belangrijk gegeven om een instrument te bespelen. In beide groepen 

vertellen acht kinderen dat ze regelmatig oefenen. De kinderen met dyscalculie 

benadrukken  veel te moeten oefenen maar dan ook vooruitgang te boeken. Herhaling 

zien ze als een belangrijke factor om iets onder de knie te krijgen. Bij de vraag wat de 
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kinderen in hun vrije tijd doen, antwoordt één kind oefenen. Zij ziet oefenen als een 

belangrijk deel van haar vrijetijdsbesteding. 

 

“Ja, natuurlijk moet je wel oefenen anders gaat dat weg, euh. Soms kan ik het 

wel maar is het niet zo leuk om dat elke keer te herhalen zo. Maar ik doet het 

toch wel dus. [...] Ze [leerkracht instrument] wilt altijd zo beter, beter en beter, tot 

als het stuk helemaal goed is. En dan is dat voor het examen of voor het 

publiek of voor iets. Maar ze wilt het eerst afwerken dus is dat vaak herhalen en 

zo. Maar zo superveel speel ik nu ook weer niet dus. Zo ongeveer een kwartier 

of twintig minuutjes of ja, de laatste tijd nu niet echt zoveel door de examens. 

Maar ja, nu ga ik weer spelen.” (klinisch kind Renske, 12 jaar) 

 

Kinderen uit de controlegroep benadrukken minder het oefenen om vooruitgang te 

boeken. Amper één kind haalde dit aan. Verder vertelde één kind zijn oefenstrategie 

namelijk het eerst traag en met metronoom instuderen van een nieuw muziekstuk. 

 

 “Het oefenen vind ik ook niet zo heel moeilijk.” (controlekind Daan, 13 jaar) 

 

“Er veel op oefenen. Ja, een ander ritme van maken of een ander tempo en 

dan.” (controlekind Janne, 20 jaar) 

 

We kunnen dus stellen dat kinderen in beide groepen evenveel oefenen maar kinderen 

met dyscalculie zien het nut van oefenen en ervaren herhaling als een belangrijk 

gegeven om iets onder de knie te krijgen. 

 

Als we aan de kinderen met dyscalculie vroegen welke muziekles hun voorkeur geniet, 

dan antwoordden ze allemaal de les instrument behalve één kind die beide even leuk 

vindt. Dit heeft uiteenlopende redenen zoals het minder toetsen moeten maken, zelf 

muziek mogen spelen, een leuke leerkracht, leuke muziekstukken, meer afwisseling en 

muzikaal spelen. Wat opvalt is het vooral negatief praten over de notenleer, dit zou saai 

en eentonig zijn.  

 

“Gewoon ja, ik weet niet, dat zit in mij en dat, die muziek gewoon maken en zo, 

ja gewoon eigenlijk de muziek maken zelf, dat is wijs dat je zo kunt en zo ja, ik 

kan drummen zo, alé ja, dat is moeilijk om te beschrijven.” (klinisch kind Guido, 

13 jaar) 
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“Eum ja, dan krijg je zo stukjes en dan moet je dat zo spelen zo. Ja, dan moet 

ge u inleven zal ik maar zeggen, in uw stukje dan.” (klinisch kind Nathalie, 12 

jaar) 

 

Bij de kinderen uit de controlegroep zien we dat één kind voorkeur heeft voor notenleer 

omwille van een vriendinnetje. Alle andere kinderen stellen hun instrument voorop met 

gelijkaardige redenen als de klinische kinderen. Zij zien notenleer nog meer als 

noodzakelijk kwaad. 

 

“Instrumentles omdat in de notenleerles moet je heel de tijd stil zitten en als je 

dan een keer aan het bord mag komen, is het heel kort. En in de muziekles, 

drumles mag ik dan zelf spelen. Dat vind ik toch veel leuker.” (controlekind Jo, 

12 jaar) 

  

 “Omdat het uw instrument is en notenleer is maar notenleer om uw instrument,

 eigenlijk uw instrumentles te kunnen uitvoeren want met notenleer kunt ge geen

 instrument spelen dus het hangt samen. En uiteindelijk doet ge het toch voor 

het instrument en niet voor de notenleer.” (controlekind Babet, 17 jaar) 

 

Het is duidelijk dat kinderen een voorliefde hebben voor hun instrument, dit omwille van 

een verscheidenheid aan redenen. Er is geen verschil te vinden tussen beide groepen. 

 

Over de interviews heen, springen een aantal zaken in het oog. Eén van de 

standaardvragen was het opsommen waar je goed in bent. In beide groepen voegen 

vijf kinderen hieraan hun instrument toe. Evenals bij de vraag naar vrije tijd noemen 

drie klinische kinderen en vier kinderen uit de controlegroep hun instrument. Voor een 

heel aantal kinderen is de muziekacademie een essentieel onderdeel van hun leven. 

Daarnaast geven vier klinische kinderen aan dat hun gehoor redelijk goed is, ze horen 

het als een noot te laag of te hoog klinkt. Ook onthouden ze een partituur zoveel 

mogelijk op het gehoor. 

 

“Ja, soms hoor ik dat, hoor je dat wel van, oei, ja, ik zit nu verkeerd, of oei, ik 

ben een kruis vergeten, of oei, het is te laag of te hoog, of ik speel, alé, als je 

een re moet spelen en ik speel een fa of anders... alé, dat lukt dan wel. (klinisch 

kind Femke, 13 jaar) 
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Verder zijn er kinderen met dyscalculie die vertellen dat het spelen van muziek een 

positieve invloed heeft gehad op hun motoriek, dat de leerkracht vindt dat ze een 

mooie klank hebben en dit hun motiveert en hoe het is om over te schakelen van 

Suzuki-methode naar de klassieke methode. 

 

Bij de kinderen uit de controlegroep zijn er twee kinderen die horen wanneer iets vals 

klinkt. Ook werken er twee kinderen op gehoor om iets te leren. 

 

“Eum... als het... makkelijke of, of toch tamelijke moeilijke liedjes zijn en ik kan 

ze heel goed spelen, ze onthouden om te spelen.” (controlekind Wouter-Joost, 

10 jaar) 

 

Ook deze kinderen vertellen specifieke zaken die goed gaan verbonden met hun 

instrument zoals de bogen, de vingervlugheid, de positie van de pols,... 

 

 

3.3 Wat loopt minder goed? 

 

De derde onderzoeksvraag luidde: Wat loopt er volgens kinderen met dyscalculie 

minder goed in de les notenleer en de les instrument? 

Ook deze onderzoeksvraag splitsen we op in twee onderdelen (notenleer en 

instrument) en maken we een vergelijking tussen de klinische kinderen en de kinderen 

uit de controlegroep. 

 

De notenleer (AMV) splitsen we op in verschillende leerstofeenheden of moeilijke 

onderdelen met betrekking tot de notenleer. 

Het noten lezen werd expliciet bevraagd maar kreeg vaak een antwoord in de context 

van het lezen van noten van een partituur in de les instrument. Toch zagen we dat 

kinderen met dyscalculie hiermee meer moeilijkheden hadden dan de kinderen uit de 

controlegroep. Amper één kind uit de controlegroep vertelde dat het zichtlezen moeilijk 

gaat. Terwijl vijf kinderen met dyscalculie aangaven dat het lezen van noten zeer 

moeilijk was voor hen. Daarbij werd de moeilijkheid van zichtlezen en de fa-sleutel 

extra benadrukt. Ook blijken enkele kinderen moeilijkheden te hebben met de snelheid 

waarop deze noten gelezen moeten worden en één enkel kind wisselde vaak noten. 

 

“Ja, alé, sommige noten verwissel ik wel rapper en de fa-sleutel kan ik niet.” 

(klinisch kind Ella, 11 jaar) 
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“Eum ja, maar dat was zo met een cd, je had zo een boekje en dat was met een 

cd. Maar het nadeel was dat dat altijd heel snel ging. En dan soms moest ge die 

eum, dat voorbereiden maar mijn probleem is, als ik het niet heb gehoord, dat ik 

het gewoon niet kan zingen of spelen of zo. Als ik bijvoorbeeld een stuk krijg en 

als ge zegt van ja, speel dat eens, ik kan dat gewoon niet.” (klinisch kind 

Dorien, 13 jaar) 

 

Ook met de theorie lijken kinderen met dyscalculie het moeilijker te hebben in 

vergelijking met de controlegroep. Zo’n 13 klinische kinderen vinden theorie in zijn 

geheel zeer moeilijk. Specifiek leveren de toonladders, de notenwaarden, de Italiaanse 

woorden en de intervallen het meest problemen op. 

 

“Die toonaarden vanbuiten leren en dan mollen, kruisen maar dat begon echt 

veel te worden, die toonaarden dan en dan.. dan.. dan was dat zo, ja, dat vond 

ik, dan begon  het echt moeilijk te worden voor die toonaarden. En dan, dat 

verschil daar tussen en dan moest je weten van prime, secunde, terts en dan 

dat ging nog wel want dat kon ik onthouden maar dan moest je dat berekenen 

of dat dat een grote of kleine was en dan was dat met 1,5 en 1 en 2. En dat, dat 

ging echt niet mee en dan eum...” (klinisch  kind Guido, 13 jaar) 

  

 “Theorie is moeilijk ja. Het is gewoon omdat dat zo één tweede is van die noot 

en ja, dat is het moeilijkste.” (klinisch kind Nathalie, 12 jaar) 

 

Bij de kinderen uit de controlegroep krijgen we een heel ander beeld te zien. Amper 

drie kinderen gaven aan dat theorie moeilijk is. De anderen vertelden dat dit ofwel zeer 

eenvoudig is of ze vinden de meeste leerstofeenheden eenvoudig. De moeilijkheden 

zijn overeenkomstig met deze van de klinische kinderen maar komen in mindere mate 

voor. 

 

“Euh, ik vond de theorie redelijk moeilijk maar ik begrijp hem wel en wat ik dan

 moeilijk vind, is een toonaard te vinden. Dus bijvoorbeeld met die voortekening 

moet je dan vinden in welke toonaard je bent.” (controlekind Jo, 12 jaar) 

 

“Goh, dat weet ik niet behalve de Italiaanse woordjes vond ik wel moeilijk. Maar 

voor de rest was dat niet echt zo supermoeilijk.” (controlekind Célia, 12 jaar) 
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We kunnen dus besluiten dat kinderen met dyscalculie de theorie als een grote 

struikelblok ondervinden. De meeste leerstofeenheden binnen de theorie zorgen voor 

moeilijkheden. Toonaarden, notenwaarden en intervallen zijn wiskundig geïnspireerd 

en leiden tot heel wat problemen. 

 

Een derde punt is het dictee, wat niet expliciet aan bod kwam in het interview en waar 

dus ook niet alle kinderen over vertelden. Dictee lijkt voor beide groepen een 

moeilijkheid te zijn. Zowel melodisch als ritmisch dictee zorgt voor moeilijkheden. Vaak 

horen of begrijpen kinderen dit niet. De combinatie van luisteren naar noten, ritmes, 

maten,... doet hen de das om. 

  

“Gehoor, dat is dan met die ritmes en dat is dan op piano. En dat snap ik dan 

niet zo goed.” (klinisch kind Sanne, 10 jaar) 

 

 “Tja, ik hoorde dat niet echt, zo die klanken en al.” (klinisch kind Ward, 13 jaar) 

 

“Ja, dictee is ook moeilijk en dan is het zowel op alle vlakken; melodisch, 

ritmisch, alles, dat is best wel moeilijk.” (controlekind Babet, 17 jaar) 

 

Zoals eerder gezegd, zingen alle kinderen zeer graag maar kunnen ze dit ook goed? In 

de groep van de klinische kinderen zijn er twee kinderen die niet weten of ze goed 

kunnen zingen en vier kinderen die vinden van zichzelf dat ze absoluut niet kunnen 

zingen. Daarnaast zijn er nog een heel aantal kinderen die vinden dat ze wel kunnen 

zingen maar toch kleine moeilijkheden aangeven. In deze groep zitten twee jongens 

met een stemmutatie waardoor het zingen moeilijker werd, hoofdzakelijk de hoge 

noten. 

 

“Euh, ja, dat gaat eigenlijk niet. Omdat, alé ja, dat is, ik zing vals, ik zing vree 

laag. Eum, en dan dat lezen, dat ging niet goed en dan, alé ja, als ik dan een 

papier had met noten dan kon ik elke noot zeggen en dan dat ritme, dat kon ik 

ook op zo... zeggen. Maar dan als je die twee combineert, dat, dat ging niet 

meer en dan ja, thuis ontzag ik mij ook om te oefenen.” (klinisch kind Guido, 13 

jaar) 

 

“Ja, ik vind dat moeilijk, omdat ik, alé, mijn stem is al een beetje veranderd en ik 

vind het moeilijk om mijn toon dan te vinden.” (klinisch kind Toon, 12 jaar) 
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Bij de kinderen uit de controlegroep zijn er amper twee kinderen die aangeven niet te 

kunnen zingen. Ook hier zijn er een aantal kinderen die aangeven wel te kunnen 

zingen maar toch soms moeilijkheden ervaren zoals het vals zingen, problemen met 

het aanhouden van één noot en moeilijkheden met hoge en lage noten. 

 

“Euh, soms heb ik wel het gevoel dat ik vals zing, en dat heb ik echt niet graag 

als er mensen bij zijn. Eum, voor een toon aan te houden, ja, soms, alé het is te 

zien welke noot natuurlijk. Euh, als het gewoon normale, op normale hoogte, 

dan valt dat wel mee.” (controlekind Petra, 12 jaar) 

 

“Eum, ik kan niet zo goed hoog, ja, ik kan niet zo echt fantastisch zingen, hoog 

en laag en noten lezen, dat lukt ook al niet zo goed.” (controlekind Daan, 13 

jaar) 

 

We kunnen dus besluiten dat de kinderen uit beide groepen zeer graag zingen en de 

meeste ook aangeven dit te kunnen. Vaak hebben kinderen moeilijkheden met 

toonvastheid en hoge en lage noten maar dit lijkt niet verbonden te zijn met 

dyscalculie. Als kind ga immers naar de muziekacademie om te leren zingen. 

 

Zoals eerder vermeld, werd er niet expliciet gevraagd naar problemen met ritmes in de 

notenleer. Deze werden vooral gekaderd in de les instrument. Een aantal kinderen uit 

beide groepen rapporteerden moeilijkheden met ritmes, vooral nieuwe, moeilijke ritmes 

zorgen voor problemen. 

 

 “Ik ben niet ritmisch aangelegd.” (controlekind Lore, 12 jaar) 

 

We gaan hier niet verder op in aangezien dit verder nog aan bod komt in het kader van 

de les instrument. 

 

Over het algemeen valt op dat kinderen niet graag oefenen of huiswerk maken voor 

notenleer. Vaak nemen ze hun boeken pas bij de hand als het examen voor de deur 

staat. Bij de kinderen met dyscalculie zagen we een tijdsgebrek of het geen zin 

hebben.  
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“Maar vroeger bij de notenleer kregen we dat ook maar dat deed ik niet echt 

maar alé ja, tenzij dat we zo keer invuloefeningen moesten doen, ons boekske, 

dan was dat tien minuten voor dat ik moest vertrekken zo snel invullen, ah ja.” 

(klinisch kind Guido, 13 jaar) 

 

 “Eum, nee, buiten als het examen is. Maar euh, meestal doe ik daar niets voor.”

 (klinisch kind Nathalie, 12 jaar) 

 

Ook de kinderen in de controlegroep oefenen niet veel, vaak met de reden geen zin te 

hebben of goede punten te halen zonder oefenen. 

 

 “Nee, ik deed daar eigenlijk redelijk weinig voor, ik zou meer moeten gedaan 

 hebben, maar het ging zo ook en dan...” (controlekind Janne, 20 jaar) 

 

Als we over de interviews heen kijken, zien we dat de kinderen uit beide groepen niet 

graag naar de notenleerles (AMV) gaan. Ze vinden dit saai, moeilijk en eentonig. Het 

wordt, zoals eerder aangehaald, gezien als een noodzakelijk kwaad om een instrument 

te kunnen bespelen. 

 

“Goh, notenleer was niet zo, euh, dat was niet zo mijn ding. En ik vond dat niet 

zo fijn en ik kon dat niet zo goed.” (klinisch kind Ward, 13 jaar) 

  

 “Notenleer vond ik nog steeds heel moeilijk, ja, dat zal ik ook echt nooit 

begrijpen.” (klinisch kind Margo, 17 jaar) 

 

“Ik ben daar altijd met tegenzin naartoe gegaan en ik dacht dan, daarna is het 

dan AMC, dat is veel leuker en zo.” (controlekind Karin, 13 jaar) 

 

Ten tweede komt de les instrument aan bod. Ook deze wordt in verschillende delen 

gesplitst. Een eerste is het noten lezen, wat een belangrijk onderdeel vormt van het 

leren muziek spelen. Zoals eerder aangehaald, lijken de kinderen uit de controlegroep 

hiermee geen probleem te hebben. Wel geven vier kinderen aan dat het zichtlezen niet 

eenvoudig is.  

 

“Eum, in het begin is zichtlezen moeilijk maar vanaf je een vaste stokzetting in 

je hoofd hebt dan lukt dat vlekkeloos.” (controlekind Jo, 12 jaar) 
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“Eum, in het begin is dat wel nog een beetje stroef omdat dat ja, sommige noten 

moet ik zoeken het is die noot of die. Dat is soms wel een beetje vervelend. 

Maar voor de rest euh, noten lezen gaat vlot behalve als het zo van die hele 

hoge zijn met van die hulplijntjes, dat is wel moeilijker.” (controlekind Petra, 12 

jaar) 

 

Als we dan kijken naar de klinische kinderen, krijgen we een ander beeld. Bij één kind 

kwam deze vraag niet aan bod. Bij de andere kinderen zien we dat 11 van hen 

aangaven problemen te hebben met zichtlezen. Ook het lezen van fa-sleutel, hoge 

noten met hulplijntjes, moeilijke ritmes en een moeilijke voortekening lijken voor een 

aantal kinderen struikelblokken. Twee kinderen proberen alles te memoriseren op basis 

van hun gehoor zodat ze de noten niet hoeven te lezen. 

 

“Nee, ja, ik kan dat wel maar ik moet eerst een keer kijken van 'ja, dat is een re, 

dat is een' en dan als ik dat eens herhaald heb, dan lukt dat wel vlotter. Maar de 

eerste keer is het altijd even zoeken. Ja, dan gaat het wel niet echt zo vlot, de 

ritmes dan ook niet maar de tweede keer, ja, gaat het dan beter dus ja.” 

(klinisch kind Renske, 12 jaar) 

 

“Ja, als ik nieuwe stukjes, alé ja, ginder in de les, speelt juf E. het al gewoon 

eens voor, dat ge dan al weet hoe dat het klinkt, als we nieuwe stukjes krijgen. 

En dan hier thuis, vraag ik nog eens aan mijn mama van, ‘ja, wil je het nog eens 

voorspelen?’ en dan probeer ik op mijn gehoor dat na te spelen.” (klinisch kind 

Dorien, 13 jaar) 

 

Kinderen met dyscalculie hebben het moeilijk met zichtlezen en moeten dus meer 

oefenen om een partituur onder de knie te krijgen in vergelijking met de kinderen uit de 

controlegroep. 

 

Bij ritme krijgen we een merkwaardig beeld dat reeds eerder werd beschreven. 

Kinderen met dyscalculie lijken hier minder problemen mee te hebben in vergelijking 

met de kinderen uit de controlegroep. Ongeveer de helft van de klinische kinderen 

vindt dit moeilijk, vooral nieuwe en moeilijke ritmes zijn een struikelblok. 

 

“Maar soms is het dat het een bepaald ritme is en dan ben ik daar niet rap 

genoeg voor.” (klinisch kind Sanne, 10 jaar) 
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“... maar als ik dan het juiste ritme moet lezen, dat lukt niet altijd.” (controlekind 

Karin, 13 jaar) 

 

Het tempo geeft dan weer een omgekeerd beeld. Kinderen uit de controlegroep 

rapporteerden minder problemen dan de klinische kinderen. Amper vijf kinderen zegt te 

vertragen of versnellen, dit vaak bij snelle of trage noten. Het spelen met een 

metronoom wordt vaak als oplossing gezien maar het tikkende geluid is niet altijd even 

prettig. 

 

“In het begin liep het ook altijd zeer goed behalve dat tempo, dat er zo nog niet 

echt in zat. En dat ik ook soms vergat van met mijn metronoom te spelen. In 

plaats van de metronoom te laten lopen, gewoon zelf spelen en uit het tempo 

geraken.” (controlekind Jo, 12 jaar) 

 

“Nee, het is meer azo van die rappe noten die elkaar opvolgen, dat ik dan soms 

een klein beetje vertraag.” (controlekind Amber, 12 jaar) 

 

Bij de klinische kinderen kwam deze vraag bij twee kinderen niet aan bod, negen 

anderen gaven bepaalde moeilijkheden aan zoals het vertragen bij veel, snelle noten 

en bij een nieuwe partituur en het versnellen bij trage noten. Vaak weten ze dit maar 

hebben toch moeite om in hetzelfde tempo te spelen. 

 

“En ja, dan mijn tempo soms, dat is zo, dat de mist in gaat, alé ja, er bestaan 

daar allemaal middelen voor, gelijk die metronoom. Dan is dat wel niet zo wijs 

omdat dan er elke keer bij te doen maar ja...” (klinisch kind Guido, 13 jaar) 

  

“Dat zegt ze ook dat hij altijd sneller gaat, dat ik meestal rustig moet blijven 

maar dat lukt bijna niet meer.” (klinisch kind Mieke, 17 jaar) 

 

We kunnen besluiten dat kinderen met dyscalculie meer problemen hebben met tempo 

dan de kinderen uit de controlegroep.  

 

Muzikaal spelen kwam in onderzoeksvraag twee reeds uitgebreid aan bod. 

 

Ook oefenen werd reeds besproken. Kinderen met dyscalculie zijn gemotiveerde 

kinderen die heel vaak oefenen, onder andere omdat ze er nood aan hebben. Er 

werden geen problemen omtrent oefenen gerapporteerd bij de klinische kinderen. Drie 
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kinderen uit de controlegroep daarentegen gaven aan dat ze tijdsgebrek hebben of 

geen zin hebben om te oefenen. 

 

“En het moeilijke is soms tijd vinden om te leren of een stokzetting op te 

schrijven.” (controlekind Jo, 12 jaar) 

 

Over de interviews heen van de kinderen met dyscalculie werden nog een aantal 

moeilijkheden gerapporteerd. Deze zijn zeer uiteenlopend zoals het geen degelijk 

instrument hebben, geen goede leerkracht, moeilijkheden met vibrato, moeilijkheden 

met stemmen, moeilijkheden met intonatie, het te lang moeten werken aan één stuk,... 

Dit zijn moeilijkheden die niet systematisch terugkwamen en ook niet expliciet 

bevraagd werden. 

 

“Ge moogt op sommige momenten bepaalde vingers niet zetten en daarachter 

moet  je dat dan op de juiste plaats zetten. En ik zet dat dan altijd op de 

verkeerde plaats en dan is de juffrouw vies en dat is dan wel ambetant.” 

(klinisch kind Ella, 11 jaar) 

 

“Maar ik weet wel langs waar dat je moet stemmen maar ik weet soms niet 

langs waar dat ik mijn vingers moet zetten, da ze zegt 'zet hem hoger'. Langs 

waar is dat nu?” (klinisch kind Ella, 11 jaar) 

 

Ook bij de kinderen uit de controlegroep komt dit terug. 

 

“Euh, dat ik luid genoeg speel... ik speel meestal zo een beetje stil en...” 

(controlekind Lore, 12 jaar) 

 

“Maar moeilijkere dingen zijn, ik kan niet altijd, ik moet maken dat ik hoog 

genoeg denk voor mijn toonafstanden en dat is wel een beetje moeilijk voor mij.” 

(controlekind Maaike, 10 jaar) 

 

 

 

 

 

 



50 
 

3.4 Probleemoplossende vaardigheden 

 

Deze onderzoeksvraag hield in: Indien er moeilijkheden zijn, maken deze kinderen 

gebruik van probleemoplossende vaardigheden? 

Als we kijken naar de verhalen van kinderen met dyscalculie, dan zien we een grote 

verscheidenheid aan het al dan niet hebben van bepaalde oplossingstrategieën.  

Een aantal kinderen gaven aan geen strategieën te hanteren. 

 

 “(…) heb jij dan trucjes voor jezelf waarmee je het gema kkelijker kunt 

maken? Euh… nee. Nee, nog niet echt. Geen trucjes gevonden. Ik ben er 

eigenlijk ook geen aan het bedenken.” (klinisch kind Lise, 9 jaar) 

 

Een aantal kinderen vertelden zelf geen strategieën te gebruiken of trucjes te hebben 

maar de hulp inroepen van hun ouders of andere gezinsleden en dit als zeer positief 

ervaren. 

 

 “Ja. Allé ja, dan, als ik dan, dus bij mijn Bach… eum, ik zit al aan Sonate of 

zoiets, waar dat ik al superlang aan bezig zit, eum… Ik zit nu aan een stuk, 

waar dat ik ben geëindigd en ik geraak er gewoon niet uit. Dan roep ik van 

‘mama kom eens’ want alle, is dat juist en zo?” (klinisch kind Dorien, 13 jaar) 

 

Eén kind vertelde dat ze samen met haar ouders hulp gaan zoeken was om de 

muziekacademie vlotter te laten verlopen. 

 

 “Nee, dus dat heb ik zelf gedaan, zelf mijn, samen met mijn ouders heb ik dat 

besloten.” (klinisch kind Marthe, 19 jaar) 

 

Vaak krijgen kinderen ook trucjes aangeleerd in de muziekacademie die ze dan 

toepassen. Voor sommige kinderen zijn deze trucjes een goed hulpmiddel, voor 

anderen dan weer niet. 

 

 “Zijn er trucjes dat je weet van jezelf, dit pas ik toe om mezelf een beetje te 

helpen? (...) Ja, het versje van theorie… En eum, bij de toonladders moet je 

dan ook boogjes en haakjes zetten en dan zeg ik ook ‘ah zo, boogje, boogje, 

haakje, boogje, boogje, boogje, haakje’. (…) Dat zijn dan trucjes die je 

eigenlijk aangeleerd krijgt en dat je zelf wel onth oudt? En dat helpt jou 

wel? Ja.” (klinisch kind Sanne, 10 jaar) 
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Het werken op gehoorsherkenning komt zeer vaak voor bij kinderen met dyscalculie. 

Zij luisteren naar de leerkracht, ouder of leeftijdsgenoot die het voorspeelt en proberen 

dit na te spelen. Ze prenten als het ware de gehoorde melodieën in.  

 

 “En eum… ja, pff, ik probeer dan wel ook eum, ah ja, een trucje, eum… 

Gewoon op het gehoor eigenlijk. Dat is mijn sterkste punt, ik denk als ik dat 

verlies… als ik bijvoorbeeld doof word, alle ja, dat kan niet, maar moest ik nu 

bijvoorbeeld doof worden, dan zou ik gewoon geen piano meer kunnen spelen.” 

(klinisch kind Dorien, 13 jaar) 

 

Vele kinderen bewerken de partituur als hulpmiddel om muzieknoten vlot te kunnen 

lezen bijvoorbeeld het schrijven van de notennaam boven de noot, het schrijven van de 

vingerzettingen en/of het markeren van bepaalde passages. 

 

 “Ja, omdat, als ik een noot niet weet in fa-sleutel, schrijf ik dat er meestal 

boven. (…) Ik schrijf hem gewoon in letters, ja.” (klinisch kind Ella, 11 jaar) 

 

 “Eum, maar wat ik zelf heel veel doe, is me aan de kant zetten en gewoon de 

vingerzetting erboven schrijven, omdat ik dan zeg van ja, het is hier fa kruis en 

of goh, ik weet dat nu niet meer hoe je dat speelt, of ja, het is zo ingewikkeld… 

Dan zet ik de vingerzetting erboven (…)” (klinisch kind Femke, 13 jaar) 

 

Slechts één kind gaf aan dat hij zelf trucjes probeert uit te vinden om het gemakkelijker 

te maken voor zichzelf. 

 

 “Probeer je dat zelf op te lossen? Ja, toch wel. Hoe doe je dit dan? Heb je 

dan trucjes die je zelf uitvindt of krijg je ze van  de logo? Nee, ik probeer ze 

zelf uit te vinden. En lukt dit goed? Ja, ik vind toch van wel.” (klinisch kind 

Dieter, 9 jaar) 

 

Amper twee kinderen zien hard werken en veelvuldig oefenen als de oplossing tot het 

omgaan met moeilijkheden in muziek. Stukje per stukje oefenen om zo steeds meer 

vooruitgang te boeken. 

 

“Eum, meestal kijk ik gewoon eens naar de noot en gewoon naar, naar het 

begin. Maar als ik, alé ja, dat is niet zo vaak, meestal begin ik gewoon, kijk ik 
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wat de eerste noten zijn, ah zo eerst eum de rechterhand en dan de linkerhand, 

eum, en ja. (…) Want anders gaat dat niet hoor.” (klinisch kind Dorien, 13 jaar) 

 

De oudste studente van onze onderzoeksgroep noemt structuur als één van de 

belangrijkste elementen om te kunnen omgaan met de moeilijkheden. 

 

 “Heb je zelf bepaalde trucs om jouw problemen te omz eilen? Structuur!” 

(klinisch kind Marthe, 19 jaar) 

 

Deze verscheidenheid aan oplossingsstrategieën is niet terug te vinden bij de kinderen 

uit de controlegroep. Eén van de meest voorkomende strategieën bij hen is het 

veelvuldig oefenen en blijven oefenen, al dan niet in combinatie met het gebruik van 

een metronoom. 

 

 “Goh, bij theorie of zo, ja, trucjes, is daar gewoon veel leren of zo.” (controlekind 

Maaike, 10 jaar) 

 

 “Mmm, nee niet echt eigenlijk maar ge moet er gewoon wat meer tijd insteken 

en goed studeren en kijken wat het geeft.” (controlekind Babet, 17 jaar) 

 

 “En ja, ik heb een metronoom thuis en ja… En dat helpt jou? [knikt ja].” 

(controlekind Lore, 12 jaar) 

 

Een ander veel voorkomende methode is het traag beginnen oefenen van moeilijke 

partituren of delen van de partituur. 

 

“Ja, als ik lesjes moet leren, dan leer ik dat altijd heel traag eerst.” (controlekind 

Lore, 12 jaar) 

 

Maar ook zoals bij de kinderen met dyscalculie, zijn er kinderen die geen 

oplossingsstrategieën hanteren of trucjes van de leerkracht niet gebruiken. 

 

 “Nee, niet echt, goh ja, gewoon… M. zegt: als het er, als het een lage noot is, 

dus ge weet uw noot en dan komt er een heel hoge noot en dan moet je dat 

zingen in uzelf, maar je kunt dat eigenlijk niet echt zo goed horen. Dat is voor 

hem een trucje maar voor ons niet echt.” (controlekind Maaike, 10 jaar) 
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Met andere woorden, kinderen met dyscalculie hebben een veelheid aan 

probleemoplossende strategieën maar doen toch vaak beroep op hun gehoor of op 

andere mensen terwijl kinderen zonder dyscalculie veel oefenen en blijven oefenen. 

 

 

3.5 Erkenning en ondersteuning 

 

De laatste onderzoeksvraag hield in: Hebben kinderen met dyscalculie het gevoel dat 

ze erkenning krijgen voor hun leerstoornis? Krijgen zij extra ondersteuning of bepaalde 

privileges? 

Deze onderzoeksvraag wordt onderverdeeld in ondersteuning door de leerkracht en 

ondersteuning door de ouders. 

 

Als eerste wordt de ondersteuning door de leerkracht instrument of notenleer 

besproken. De grote verscheidenheid aan het al dan niet ondersteuning krijgen op de 

muziekacademie springt hierbij in het oog. Ook hier is deze verscheidenheid tussen 

kinderen met dyscalculie groter dan bij de kinderen uit de controlegroep. 

Indien de vraag naar ondersteuning in de muziekacademie werd gesteld, dan 

refereerden de kinderen naar de les notenleer en niet naar de les instrument. Zo zagen 

we dat drie klinische kinderen vertelden geen ondersteuning te krijgen in de les 

notenleer. Dit zagen we eveneens bij drie kinderen uit de controlegroep. Verder wordt 

er het vooral gebruik gemaakt van trucjes of tips in de les notenleer (bij drie klinische 

kinderen). 

 

“Ja, ze toonden, ze legden veel trucjes uit. Alé, ik, mijn notenleerlerares, eum, 

juffrouw K., die legde zo trucjes uit met eum, met eum, hop-sa-sa en hoe dat je 

het moest uitspreken en hoe je dat moest zingen en van die dingen en zo... En 

meester M. legde dat op een serieuzere manier uit, maar toen verstond ik ook 

haar trucjes. Alé hoe dat ze er op komt en zo, en toen wist ik 'ah ja, oké, ik moet 

denken aan dat en dan weet ik wat dat het is' en ah zo kwam je er ook wel.” 

(klinisch kind Femke, 13 jaar)  

 

Dit komt eveneens terug bij de kinderen uit de controlegroep. 

 

“We hebben nu dit jaar een nieuwe juffrouw van notenleer. Vroeger was het een

 meester. Die zei altijd dat we dat zo moesten tellen en dan van voor schrijven, 

dat dat de voortekening was. Zij zegt dat we dat azo moeten doen of dat de 
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halve en hele tonen kloppen en dat is wel gemakkelijker.” (controlekind Amber, 

12 jaar) 

 

Daarnaast zien we dat een heel aantal verschillende ondersteuningsmethoden 

terugkomen in de notenleer zoals het niet moeten alleen zingen, het mogen vragen 

stellen bij moeilijkheden, het krijgen van extra uitleg, de notennamen mogen schrijven 

onder de noot, het krijgen van een blad met een korte samenvatting, de maat helpen 

slaan, het geen dictee, taken of examen moeten maken,... Een aantal van deze zaken 

worden toegepast voor de hele klas, een aantal zijn alleen voor de kinderen met 

dyscalculie.  

 

“... en dan zeggen ze van ‘als je het niet snapt, moet je het gewoon even 

zeggen é’.” (klinisch kind Margo, 17 jaar) 

 

“Bij de fa-sleutel en zo, daar mocht ik mijn noten onder schrijven zo maar op 

mijn examen moest ik ze dan wel wegdoen en zo. [...] Ja, dan kon ik daar thuis 

op oefenen zo en dan begon dat wel goed te komen.” (klinisch kind Nathalie, 12 

jaar) 

 

“Ah ja, ah zo, wij kregen allemaal zo een blad met al die stappen op zodat je het 

 beter kan onthouden. Dat waren zo van allerlei dingen zo daarop. Dat maakte 

het wel gemakkelijker voor ons klas.” (klinisch kind Renske, 12 jaar) 

 

Wat precies wordt gebruikt om de leerlingen te ondersteunen, hangt grotendeels af van 

de leerkracht en muziekacademie. Een aantal academies voorzien bijlessen voor 

leerlingen die het moeilijker hebben. 

  

“Eum, ik had ja, heel veel problemen met m'n fa-sleutel en met m'n intervallen. 

Ik kon dat echt niet, ik vond dat echt zo ingewikkeld en eum, toen heb ik een 

paar keren op de woensdagmiddag naar een bijles moeten gaan naar euh, 

meester M.” (klinisch kind Femke, 13 jaar) 

 

“Ja, soms zijn er kinderen die bijlessen volgen. Eum, bijvoorbeeld voor theorie, 

dat ze  dan een keer een bijles moeten volgen, bijvoorbeeld de 

woensdagnamiddag. Dat is dan een les met minder kinderen dan een normale 

les, bijvoorbeeld met vijf. En dan krijgen zij les en dan zijn ze met minder en 

kunnen ze beter geholpen worden.” (controlekind Jo, 12 jaar) 
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De kinderen uit de controlegroep rapporteerden minder ondersteuningsmethoden in de 

les notenleer. Dit omdat ze er minder nood aan hebben en vaak ook minder zicht 

hebben op de ondersteuning aan andere kinderen. De voornaamste zaken zijn het 

krijgen van bijles, het meezingen van de leerkracht, het gebruik van trucjes en extra 

uitleg krijgen bij leerstof. 

  

 “Zij euh, zegt dat ik euh, als ze meezingt, dat ik dan vanzelf een beetje hoger ga

 zingen.” (controlekind Amber, 12 jaar) 

  

“En ja, ik vond wel ja, W. hielp me echt heel goed, echt. Want toen, ja, als de 

anderen toetsenweek hadden, dan nam hij mij echt zo apart en dan ging hij mij 

echt uitleggen van ‘zo moet dat en zo moet dat’ en dan begreep ik het die les.” 

(controlekind Ruth, 14 jaar) 

 

Eén leerling die ook muziekonderwijs volgde in Nederland, gaf aan dat het 

muziekonderwijs in België beter is dan in Nederland door de bredere muzikale basis. 

 

Als we dan kijken naar de les instrument zien we ook hier een zeer grote 

verscheidenheid aan ondersteuningsmethoden bij de kinderen met dyscalculie. Twee 

leerlingen gaven aan dat hun leerkracht hiermee rekening houdt maar er gebeurt niets 

concreet. 

 

“Ze hebben nooit echt iets gedaan, alé ja, ze wisten het wel en ze proberen 

daar wel rekening mee te houden.” (klinisch kind Guido, 13 jaar) 

 

“... maar dat kwam omdat M. niet wist dat ik dyscalculie had, dan was dat zo 

een beetje, zo altijd een beetje, een beetje boosheid van eum, over het ritme 

dat niet gelijk liep met de noten. [...] Ja, M. let er nu op, maar voor de rest weet 

ik het eigenlijk niet.” (klinisch kind Mieke, 17 jaar) 

 

Daarnaast hebben sommige leerkrachten meer geduld en leggen ze bepaalde zaken 

meerdere keren uit. Herhaling wordt met andere woorden vaak toegepast. 

 

“Als het echt niet gaat dan zegt ze van ‘probeer het nog eens’. Maar als het 

echt niet lukt, dan probeert ze het op een andere manier uit te leggen.” (klinisch 

kind Margo, 17 jaar) 



56 
 

 

“In België is het sowieso beter als hier, dat is mij wel opgevallen in die twee jaar 

of in die euh jaren dat ik muziek maak. En dat ze daar veel meer geduld 

hebben.” (klinisch kind Marthe, 19 jaar) 

 

Afhankelijk van de leerkracht en het kind wordt een gamma aan 

ondersteuningsmethoden gebruikt zoals het voorspelen van een muziekstuk, het 

meespelen van de leerkracht, de leerkracht die de maat aangeeft, het geven van 

oefenblaadjes,... Ook hier worden een aantal zaken toegepast voor alle leerlingen, 

andere dan weer specifiek voor één kind.  

 

“Eum, ja, daar krijgen we zo oefenblaadjes van om daar zo te kunnen aan 

oefenen voor we aan een nieuw stuk beginnen.” (klinisch kind Nathalie, 12 jaar) 

  

“Mmm, ja, N., onze leerkracht speelt ook altijd. Alé, hij slaat de maat en dan sta 

je daar wel van 'oké, nu moet ik beginnen, oke, dat is de maat, dat is het ritme, 

ah zo kan ik het spelen'.” (klinisch kind Femke, 13 jaar) 

  

“Als ik nieuwe stukjes, alé ja, ginder in de les speelt juf E. het gewoon eens 

voor, dat ge dan al weet hoe het klinkt, als we nieuwe stukjes krijgen.” (klinisch 

kind Dorien, 13 jaar) 

 

Ook één kind gaf aan hulp te krijgen van medeleerlingen. 

 

“En in ons muziek zit er zo iemand die euh, die meestal de maten telt en ik 

vraag dan een keer 'hé, op hoeveel zitten we?' en dan zegt hij van 'ja, oké, we 

zitten daar' en dan probeer ik zo de laatste maat nog een beetje mee te tellen, 

maar meestal is dat niet veel. Dan kijk ik een beetje rond of babbel ik een 

beetje, dat is toffer dan maten tellen.” (klinisch kind Femke, 13 jaar) 

 

De leerlingen uit de controlegroep lijken minder problemen te vertonen met het 

bespelen van een muziekinstrument. Amper twee kinderen gaven aan dat de leerkracht 

hun trachtte te motiveren of de maat mee tikte. 

  

“Tik jij mee met jouw voet als je piano speelt? Nee, niet echt. Heel soms 

maar de juf doet dat meestal.” (controlekind Karin, 13 jaar) 
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“Ja, mijn leerkracht die zorgt wel dat ge terug gemotiveerd zijt of die probeert 

toch leerlingen te motiveren als ze dat niet meer zijn om toch nog het mogelijke 

te doen.” (controlekind Babet, 17 jaar) 

 

Ten tweede is er de ondersteuning van de ouders of andere gezinsleden. Over het 

algemeen kunnen we stellen dat kinderen met en zonder dyscalculie veel steun krijgen 

thuis. Bij de klinische kinderen kwam bij één kind deze vraag niet aan bod. Bij de 

andere klinische kinderen waren er amper drie kinderen die geen hulp krijgen. Het 

ontbreken van hulp is te wijten aan het ontbreken van muzikale kennis in het gezin. 

 

“Nee, alé ja, mijn ouders kunnen daar ook niets van en mijn oudere zus, ja, die 

heeft al zo wat een basis van notenleer maar echt helpen kan ze ook niet. Ik zit 

al een niveau hoger dan haar omdat ik echt notenleer gedaan heb dus alé ja. 

Nu ben ik het meer die haar soms helpt, alé ja.” (klinisch kind Guido, 13 jaar) 

 

Verder zien we dat de moeder het meeste ondersteuning biedt (bij zeven van de tien 

kinderen). Maar ook de vader helpt bij vijf van de tien kinderen en een drietal zussen 

helpen hun zus of broer met dyscalculie. 

 

“Eum ja, mijn ouders spelen ook muziek... dus als ik een keer een probleem of 

zo heb, dan kan ik het altijd aan hun vragen... Alé, dan moet ik niet direct bellen 

naar N. van 'ja, hoe speel je dat of hoe speel je dat?'. En dat was ook wel een 

pluspunt en euh, en ja.” (klinisch kind Femke, 13 jaar) 

 

“Dan roep ik van 'mama, kom eens', want alé, is dat juist of zo?” (klinisch kind 

Dorien, 13 jaar) 

 

Bij de kinderen uit de controlegroep kwam de vraag over ondersteuning van 

gezinsleden bij drie van deze kinderen niet aan bod. Daarnaast krijgen twee kinderen 

geen ondersteuning thuis, dit ofwel omdat ze het niet nodig hebben of door het gebrek 

aan muzikale kennis in het gezin. Ook hier zien we, zoals bij de klinische kinderen, dat 

de moeder het meest ondersteuning biedt (bij zeven van de negen kinderen). Amper 

twee vaders, één zus en één broer helpen hun kind, zus of broer. 

 

“Ja, eerst doe ik het alleen en dan vraagt mama het op.” (controlekind Amber, 

12 jaar) 
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“Maar ik heb nog mijn broer, die volgt nu AMC dit jaar en eum, bijvoorbeeld in 

fa-sleutel vorige keer, gisteren moest ik dus mijn werkje inleveren en voor fa-

sleutel eum, waren er noten of zo dat we nog niet gezien hadden in de les en ik 

had dat een keer gevraagd aan mijn broer en die heeft dat dan een keer 

opgeschreven voor mij.” (controlekind Maaike, 10 jaar) 

 

Sommige kinderen geven aan dat de hulp van thuis soms beperkt is tot het vragen van 

het verloop van de les of het aanzetten tot oefenen. 

 

“Ja. Vroeger... vroeger zat mijn mama nog achter mij, dat ik viool moest 

oefenen.” (controlekind Célia, 12 jaar)  

 

“Eum... ja, mijn mama die was wel heel geïnteresseerd, die vroeg er wel naar 

van 'wat heb je gedaan?' en 'lukt het allemaal?' enzo. Maar echt helpen ja, we 

moesten toch op onszelf doen zo.” (controlekind Janne, 20 jaar) 

 

We kunnen dus besluiten dat kinderen een grote verscheidenheid aan 

ondersteuningsmethoden krijgen in de muziekacademie. Bij kinderen met dyscalculie is 

deze verscheidenheid groter dan bij de controlegroep. Dit waarschijnlijk door de hogere 

nood aan extra ondersteuning. Een aantal academies organiseren bijlessen voor 

kinderen die het moeilijker hebben. Ook worden ouders als een grote steun gezien 

door de meeste kinderen, hierin speelt de moeder een cruciale rol. Indien kinderen 

thuis geen ondersteuning krijgen, is dit terug te brengen naar het gebrek aan muzikale 

kennis in het gezin. 
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4. DISCUSSIE 

 

In de literatuur is weinig onderzoek te vinden omtrent de invloed van dyscalculie op het 

volgen van muziekonderwijs. Hoe kinderen met dyscalculie dit ervaren en waar ze 

problemen ervaren, werd al evenmin eerder onderzocht. Nisbet (1991) haalde wel aan 

dat er een nauwe relatie is tussen muzikaal en wiskundig symbolisme. Ook Vaughn 

(2000) zag dat muzikale ritmes gebaseerd zijn op wiskundige relaties en het begrijpen 

van muziek het verstaan vereist van ratio’s (zoals 4/4 en 6/8) en herhaalde patronen. 

Uit een kleinschalig onderzoek van Jaarsma en Ruijssenaars (2000) bleek dat kinderen 

en jongeren met dyscalculie die muziek volgen een trager automatiseringsproces 

hebben, wat leidt tot het naspelen van wat ze horen eerder dan zelf de noten te lezen. 

Verder hebben ze meer tijd en oefening nodig onder andere door de 

moeilijkheidsgraad van het aanleren van rekenkundige principes die verbonden zijn 

met muziek. Als laatste halen zij aan dat deze kinderen geen problemen zouden 

hebben met het benoemen van notenwaarden en/of notengroepen. Christensen (2009) 

haalt aan dat kinderen met dyscalculie meer tijd nodig hebben. Verder kan 

verbaliseren, visualiseren en een één-op-één relatie de nodige ondersteuning bieden. 

In wat volgt proberen we onze resultaten op de onderzoeksvragen zo volledig mogelijk 

weer te geven. Aansluitend volgen enkele discussiepunten omtrent implicaties voor de 

alledaagse praktijk en beperkingen en sterktes van het onderzoek. We sluiten af met 

mogelijke relevante richtingen voor verder onderzoek. 

 

In dit onderzoek kwamen we tot de vaststelling dat kinderen met en zonder dyscalculie 

zelf kiezen voor hun instrument. Zij startten met de muziekacademie omwille van het 

spelen van een instrument. De uiteindelijke keuze heeft een grote verscheidenheid aan 

redenen. De meerderheid van kinderen is tevreden over zijn of haar keuze.  

Verder zien we in de notenleer dat kinderen met dyscalculie het moeilijker hebben met 

het lezen van noten en het zichtlezen. Dit werd in eerder onderzoek (Jaarsma & 

Ruijssenaars, 2000) reeds vastgesteld. Door het tragere automatiseringsproces is het 

moeilijker om muzieknoten te lezen. Ook de theorie loopt niet van een leien dakje, dit 

vooral bij leerstofinhouden waar rekenkundige principes aan de basis liggen (zie p.40). 

Ondanks kinderen met dyscalculie vaak op gehoor werken, verloopt het ritmisch en 

melodisch dictee moeilijker dan bij kinderen zonder dyscalculie. Het moeten 

combineren van ritmes, maten en tonen zorgt voor moeilijkheden (zie p.41). Zingen 

daarentegen doen kinderen met en zonder dyscalculie met heel hun hart. Dit zowel in 

klascontext als onder de douche thuis. Het merendeel van de kinderen met dyscalculie 
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geeft dan ook aan dit goed te kunnen. Hun voorkeur geniet het zingen van liedjes met 

tekst in plaats van notenleerlesjes op noten. Dit kunnen we terugkoppelen naar 

Christensen (2009) die tot de vaststelling kwam dat het visualiseren een hulpmiddel 

kan zijn. Kinderen met dyscalculie gaan met andere woorden de melodie al snel leren 

op gehoor en lezen de tekst (zie p.36). Ze hoeven geen noten te lezen, wat voor 

moeilijkheden zorgt. Notenleer is geen geliefd vak op de muziekacademie bij zowat alle 

kinderen. Het wordt aanzien als een noodzakelijk kwaad om een instrument te kunnen 

bespelen. Het verbaast ons dan ook niet dat er niet vaak geoefend wordt. Bij kinderen 

met dyscalculie omdat ze dit niet graag doen, bij kinderen zonder dyscalculie vaak 

omdat ze het kunnen zonder oefenen. Als we vroegen naar het spelen van een 

instrument dan zagen we ook hier moeilijkheden met het lezen van noten en het 

zichtlezen. Kinderen zonder dyscalculie geven aan hiermee geen moeilijkheden te 

hebben. We kunnen dus stellen dat dyscalculie het lezen van noten bemoeilijkt. 

Merkwaardig is het minder problemen hebben van kinderen met dyscalculie met ritme 

(zie p.44). Ritmes (notenwaarden) zijn nauw verbonden met rekenkundige principes, 

toch geven minder kinderen met dyscalculie problemen aan dan kinderen zonder 

dyscalculie. Het tempo (vertragen en versnellen) daarentegen zorgt dan wel weer voor 

moeilijkheden (zie p.35). Dit is vaak verbonden met het moeite hebben van noten 

lezen, wat leidt tot het versnellen of vertragen. Zowel kinderen met als zonder 

dyscalculie rapporteerden geen moeilijkheden bij het muzikaal spelen. Dyscalculie 

heeft met andere woorden geen invloed op het muzikale gevoel van kinderen en 

jongeren. Kinderen met en zonder dyscalculie gaven aan veel te oefenen maar 

kinderen met dyscalculie zijn zich meer bewust dat ze moeten oefenen om vooruitgang 

te maken. Dit sluit aan bij de bevindingen van Jaarsma en Ruijssenaars (2000). Zij 

zagen dat deze kinderen meer tijd en oefening nodig hadden om bij te leren. Bijna alle 

kinderen (met of zonder dyscalculie) spelen zeer graag hun instrument. Zoals eerder 

aangehaald, volgen ze notenleer omdat dit verplicht en noodzakelijk is. De voorkeur 

voor hun instrument heeft een verscheidenheid aan redenen zoals het mogen muziek 

spelen en een leuke leerkracht. 

Een voorlaatste onderzoeksvraag betreft de probleemoplossende vaardigheden die 

kinderen hanteren. Bij kinderen met dyscalculie zien we, in tegenstelling tot deze 

zonder dyscalculie, een grote verscheidenheid aan probleemoplossende 

vaardigheden. De meest voorkomende zijn het inroepen van de hulp van ouders of 

andere gezinsleden, het gebruiken van hulpmiddelen die aangeleerd worden in de 

muziekacademie, het werken op gehoorsherkenning en het bewerken van de partituur. 

Zoals eerder aangehaald, liggen deze bevindingen in het verlengde van de 

bevindingen van Jaarsma en Ruijssenaars (2000). Merkwaardig is de vaststelling dat 
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amper twee kinderen rapporteerden dat hard werken en veelvuldig oefenen zeer 

belangrijk zijn. Toch zagen we in de vorige twee onderzoeksvragen dat ze veel oefenen 

en het belang ervan inzien al werd dit niet expliciet benoemd. Kinderen zonder 

dyscalculie zien dit dan wel weer als één van de voornaamste probleemoplossende 

strategieën. Als we dit kaderen in de attributietheorie dan zien we dat kinderen met 

dyscalculie intern, stabiel gaan attribueren. Ze vinden met andere woorden oefenen 

zeer belangrijk om vooruitgang te boeken. 

De laatste onderzoeksvraag handelt over erkenning en ondersteuning krijgen, dit zowel 

van de leerkracht notenleer en instrument als van de gezinsleden. Kinderen vinden het 

niet eenvoudig om de ondersteuning te benoemen die ze ervaren. Vaak is deze 

afhankelijk van de muziekacademie en de leerkracht. Kinderen rapporteerden een 

grote verscheidenheid aan ondersteuningsmethoden zoals het niet moeten alleen 

zingen en het mogen vragen stellen bij moeilijkheden (zie p.47). Deze zijn soms 

individueel maar ook vaak voor de hele klas. Deze grote verscheidenheid aan 

ondersteuningsmethoden zien we ook terugkomen bij de leerkracht instrument. Ook dit 

is grotendeels afhankelijk van leerkracht en muziekacademie. Hier wordt herhaling 

vaak toegepast als betekenisvolle strategie. Wat veelvuldig terugkomt, is de 

ondersteuning die kinderen krijgen van hun gezin dat vaak een muzikale achtergrond 

heeft. De moeder wordt hierin als een centrale figuur gezien. 

De centrale onderzoeksvraag luidde 'kunnen kinderen met dyscalculie muziek 

spelen?'. Kinderen met dyscalculie gaven een heel aantal moeilijkheden aan maar toch 

spelen zij zeer graag muziek, wat zeer belangrijk is. Het is zoals Gustav Mahler zei 

'das wichtigste in der Musik steht nicht in den Noten'. Deze onderzoeksvragen kunnen 

weergegeven worden in een schema met betrekking tot het al dan niet afhaken in de 

muziekacademie (appendix 4). Kan je het hebben van dyscalculie zien aan een kind 

dat muziek speelt? In appendix 5 is een cd te vinden met 27 filmpjes van kinderen met 

en zonder dyscalculie. Hierbij wordt gewerkt met nummers zodat de namen niet gelinkt 

worden aan een groep kinderen. Ik liet deze filmpjes zien aan tien mensen tussen 9 en 

56 jaar met een muzikale achtergrond. Daaruit concludeerde ik dat je niet kan zien of 

kinderen dyscalculie hebben of niet op basis van een willekeurig uitgekozen liedje. 

Amper één klinisch kind werd ontmaskerd, drie andere werden door meer dan vijf 

personen herkend. Bij de controlekinderen zagen we dat twee kinderen gezien werden 

als kinderen met dyscalculie. Met andere woorden kinderen met dyscalculie ervaren 

meer moeilijkheden in de muziekacademie maar dit is vaak niet zichtbaar bij het spelen 

van een lied. Doe zelf de test aan de hand van de cd in appendix 5, zo bent u mede 

getuige van het al dan niet zichtbaar zijn van dyscalculie in het spelen van muziek.  
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Wat is nu de theoretische en/of praktische bijdrage van deze resultaten? In dit 

onderzoek zagen we dat kinderen hun falen intern en stabiel gaan attribueren. De 

kinderen met dyscalculie geven aan de moeilijkheden aan zichzelf toe te schrijven, het 

is niet de leerkracht of een andere factor die veroorzaakt dat ze het moeilijker hebben 

in de muziekacademie. Het veelvuldig oefenen en studeren zien ze daarbij als een 

oplossing om vooruitgang te boeken. Dit wordt wel niet altijd expliciet benoemd door de 

kinderen ondanks ze dit doen. 

Als we de kinderen situeren in de motivatietheorie (Sierens & Vansteenkiste, 2009) dan 

kunnen we stellen dat het merendeel van de kinderen behoort tot de kwalitatief sterk 

gemotiveerde groep. Amper enkele kinderen behoren tot de kwantitatief sterk 

gemotiveerde groep. Deze eerste groep zijn de kinderen met een hoge autonome en 

een lage gecontroleerde motivatie, ze hebben met andere woorden zelf gekozen voor 

het leren muziek spelen, ze vinden dit boeiend en willen dit leren. Ze hebben het 

gevoel zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces en zetten zich hiervoor in. Er 

zijn echter ook een klein aantal kinderen met dyscalculie die behoren tot de kwantitatief 

sterk gemotiveerde groep, zij hebben een hoge autonome en gecontroleerde motivatie. 

Zij kozen zelf voor het volgen van muziekeducatie maar voelden zich hierbij ook 

verplicht door hun ouders die reeds muziek spelen en hopen dat hun kind in hun 

voetsporen treedt. Dit leidt tot het geboeid zijn door muziek maar ook het voelen van 

druk om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de omgeving, vaak zijn dit de 

ouders. Beide groepen hebben hoge autonome motivatie gemeenschappelijk, de 

kinderen willen de taal van muziek leren. Dit leidt tot het zich inzetten ondanks heel wat 

moeilijkheden ervaren worden. 

Als we naar de resultaten kijken van de verschillende tests die werden afgenomen zien 

we een verscheidenheid aan beelden. De meeste klinische kinderen hebben 

problemen met getallenkennis (N=10) en/of hoofdrekenen (N=12) en scoren hiervoor 

klinisch. Zo’n tien kinderen vallen voor beide uit, twee andere alleen voor 

hoofdrekenen. Bij het automatiseren van rekenfeiten is er een grote verscheidenheid 

aan scores. We kunnen dus stellen dat er een verscheidenheid aan 

verschijningsvormen van dyscalculie aanwezig is in de klinische onderzoeksgroep. 

Als we de problematiek van dyscalculie kaderen binnen de stadia van aanvaarding 

(Kübler-Gross, 1974) dan zien we dat kinderen met dyscalculie zich in het stadium van 

aanvaarding bevinden. De kinderen hebben reeds leren omgaan met hun beperking en 

blijven niet bij de pakken zitten. De keuze voor het volgen van muziek, wat op heel wat 

vlakken verbonden is met wiskunde, toont hun doorzettingsvermogen. Ze proberen 

mits extra oefening en ondersteuning zich in muziek te verdiepen. 
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Daarnaast heeft dit onderzoek een aantal praktische bijdragen. Het kan een handvat 

zijn voor leerkrachten notenleer en instrument voor het omgaan met leerlingen met 

dyscalculie. Het kaderen van moeilijkheden die kinderen met dyscalculie ervaren in de 

muzikale context, kan een aangrijpingspunt vormen voor het reflecteren over de 

gegeven lessen en het eventueel doorvoeren van een aantal aanpassingen of 

methoden ter ondersteuning. Voor de kinderen met dyscalculie kan dit onderzoek een 

vorm van bevestiging zijn. De moeilijkheden die ze ervaren zijn over het algemeen 

verbonden met hun leerstoornis dyscalculie en zijn er niet omwille van 'dom zijn', er 

gevoel dat ze vaak ervaart hebben in hun schoolloopbaan. Voor ouders dan weer kan 

het een bijdrage leveren aan het verstaan van hun kind en om zo de nodige 

ondersteuning te bieden. Vaak weten ouders niet wat er allemaal gaande is op de 

muziekacademie, ze krijgen jaarlijks een aantal rapporten, vaak zonder enige uitleg. 

Voor kinderen is het niet altijd eenvoudig om te benoemen wat er moeilijk gaat. Dit kan 

enige duidelijkheid scheppen bij vele ouders die een kind hebben met dyscalculie. 

Verder kan dit onderzoek een aanleiding zijn voor verder onderzoek. Een nog 

gedetailleerder zicht krijgen op moeilijkheden en mogelijke aanpakken kan een 

belangrijk onderdeel worden in de opleiding leerkracht notenleer, instrument en andere 

vakken die de muziekacademie aanbiedt. Zo kan er tegemoet gekomen worden aan de 

noden van kinderen met dyscalculie en eventueel kinderen met andere beperkingen. 

 

Het onderzoek heeft heel wat beperkingen. We hebben gebruikt gemaakt van een 

kleine steekproef met veertien klinische en veertien controlekinderen. Door deze kleine 

steekproef zijn de resultaten niet generaliseerbaar maar wel een goede start voor 

verder onderzoek. Een tweede beperking is de verdeling jongens en meisjes. Aan het 

onderzoek namen namelijk acht jongens en twintig meisjes deel, er is een 

oververtegenwoordiging van meisjes wat een vertekend beeld kan geven. Ook was er 

één kind reeds twintig jaar, wat het herinneren van feiten in de lagere graad van de 

muziekacademie bemoeilijkte. Om van dyscalculie te spreken, dient men aan 

verschillende criteria te voldoen zoals al eerder gezegd (Desoete, 2009). In dit 

onderzoek konden we het exclusiecriterium niet nagaan, waardoor we niet met 

zekerheid kunnen zeggen dat de kinderen uit de klinische groep dyscalculie hebben. Er 

namen verder ook kinderen uit de klinische en controlegroep deel die een andere 

leerstoornis of een andere beperking hadden, al dan niet gediagnosticeerd. Dit 

bemoeilijkte de interpretatie van de resultaten en kan een vertekend beeld geven. 

Naast deze beperkingen heeft het onderzoek ook een aantal sterke kanten. Een eerste 

is het matchen van de leeftijd tussen de klinische en controlegroep. Hierdoor kregen 

we geen beperkingen met betrekking tot leeftijd bij het interpreteren van de resultaten. 
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Het gebruik van kwalitatief onderzoek werd als positief ervaren. Zo werd het mogelijk 

om aan de hand van een semi-gestructureerd interview de kinderen uitgebreid te 

bevragen zodat een goed zicht werd verkregen op hun ervaringen in de 

muziekacademie. Ook kregen de kinderen de kans alles te vertellen in hun eigen 

woorden, wat leidde tot het gemakkelijker vertellen aan een onderzoeker. In het 

onderzoek waren tien verschillende muziekinstrumenten die door de kinderen worden 

bespeeld. Deze grote verscheidenheid zorgt ervoor dat we ons niet blind staren op 

moeilijkheden die specifiek verbonden zijn aan een instrument. We waren met andere 

woorden in staat besluiten trekken over de instrumenten heen. Verder gingen de 

kinderen naar verschillende muziekacademies bij verschillende leerkrachten wat 

zorgde voor een algemeen overzicht van ondersteuning en aanpak. Onze 

vaststellingen zijn niet verbonden aan één academie of leerkracht. 

 

We sluiten af met relevante richtingen voor verder onderzoek. Vervolgonderzoek moet 

rekening houden met de grootte van de steekproef. Een grotere steekproef kan er voor 

zorgen dat er meer zekerheid is omtrent het niet-individu gebonden zijn van 

moeilijkheden op muzikaal vlak. Verder is het aan te raden enkel kinderen uit de lagere 

graad of de eerste twee jaren van de middelbare graad te betrekken in het onderzoek. 

Eens de kinderen ouder zijn, is het moeilijk zich zaken te herinneren van de lagere 

graad, waar het hier in dit onderzoek om draait. Ook een onderzoek met zicht op een 

verloop in leeftijd zou bruikbaar zijn zodat men zicht krijgt op de persistentie of het 

verbeteren van specifieke moeilijkheden. Blijven kinderen met dyscalculie, die vaak 

heel wat moeilijkheden ervaren, muziek spelen of verhinderen deze moeilijkheden dit? 

Doorheen het onderzoek werden een aantal bedenkingen in het achterhoofd gehouden 

die meegenomen kunnen worden naar verder onderzoek. Het afnemen van een IQ-test 

kan zinvol zijn omwille van de twijfel of de testresultaten geen weerspiegeling zijn van 

het IQ. Daardoor scoren bijvoorbeeld bepaalde kinderen uit de controlegroep zeer laag 

op rekentests. Een IQ-test kan deze twijfel uitsluiten. Verder werd de bedenking 

gemaakt dat kinderen met dyscalculie misschien strenger zijn voor zichzelf waardoor 

ze ernstigere moeilijkheden signaleren dan de kinderen uit de controlegroep. Ook is 

het zinvol te onderzoeken hoeveel keer en hoe lang kinderen oefenen per week. In de 

literatuur (Christensen, 2009; Jaarsma & Ruijssenaars, 2000) vinden we terug dat 

kinderen met dyscalculie meer tijd nodig hebben. In dit onderzoek geven kinderen aan 

dat ze veel moeten oefenen om vooruitgang te maken maar oefenen ze dan ook 

effectief meer dan de kinderen uit de controlegroep? De twee laatste bedenkingen 

handelen over de leeftijd van de participanten. De kinderen in dit onderzoek zijn zeer 

jong, kunnen zij reeds oplossingsstrategieën verwoorden? Weten zij wat hun leerkracht 
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of ouders effectief doen of nemen zij zaken als vanzelfsprekend aan? Hiervoor zou 

meer aandacht moeten zijn in vervolgonderzoek. 
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APPENDIX 

 

 

Appendix 1: Semi-gestructureerd interview  

 

Interview kinderen 
 

1. Wie ben jij? Stel jezelf eens voor (wat doe je graag, wat kun je goed)? Vertel eens. 

2. Wat doe je in je vrije tijd?  

3. In welk jaar zit je in de muziekschool? Welk instrument speel je? Heb je daar zelf 

voor gekozen? Waarom? 

4. Heb je nog broers en zussen? Waar gaan die naar school en hoe gaat dat? Spelen 

zij ook muziek en welk instrument spelen zij? Hoe loopt dit? 

5. Als je nu drie dingen zou moeten opnoemen waar je goed in bent, wat zou je 

zeggen? 

6. Als je nu drie dingen zou moeten opnoemen waar je minder goed in bent, wat zou je 

zeggen? 

7. Kun je me iets vertellen over vroeger toen je klein was? Hoe verliep school dan? 

8. Hoe verliep de muziekschool in het begin? 

9. Wat is er makkelijk of moeilijk in de notenleer? 

10.  Wat is er makkelijk of moeilijk in de les instrument?  

11. Hoe gaat het zingen? Vertel daar eens wat over. 

12. Heeft men al iets gedaan om de eventuele moeilijkheden in de muziekschool 

makkelijker te maken? Wat hielp volgens jou en wat niet? Zijn er nog kinderen die 

deze hulp krijgen?  

13. Volg of volgde je bijles? Therapie op (muziek)school of erbuiten? Vertel eens iets 

hierover. Hoe verloopt dat, wat doet men dan? Wat helpt er jou vooral? Wat helpt 

helemaal niet? 

14. Heb je veel studiewerk thuis voor de muziekschool? Hoe gaat dat? Vertel daar eens 

wat over. Helpt er jouw iemand thuis daarmee? 

15. Kun je goed partituren lezen? Is het zichtlezen moeilijker? 

16. Vind je muzikaal spelen gemakkelijker/moeilijker? Dit wil zeggen dat je muziek kan 

spelen alsof je een verhaal vertelt, dat je de muziek voelt. 

17. Kun je goed het tempo aanhouden? En ritmes zingen en/of spelen? 

18. Wat vind je van de theorie? Kun je een voorbeeld geven van wat je moeilijk/ 

gemakkelijk vindt? 



78 
 

19. Heb je soms het gevoel dat je vals zingt? Vind je het moeilijk om een noot aan te 

houden op dezelfde toon? 

20. Zijn er verder nog aspecten die je gemakkelijk of moeilijk vindt?  

21. Hoe probeert jij dit zelf op te lossen? 

22. Ga je liever naar de notenleerles of naar de instrumentles? Waarom? 

23. Is er nog iets wat je graag wil vertellen? 
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Appendix 2: Interviews en onderzoeksverslag van kin d Nathalie 

 

Interview met klinisch kind Nathalie 

 

Legende: 

Bold  =  interviewer 

Normal = klinisch kind Nathalie 

[] = extra informatie 

{ = gelijktijdig 

… = korte pauze 

[geroezemoes] = onverstaanbaar, telkens zonder essentiële informatie voor het 

gesprek. 

 
 

Eerste vraag: wie ben jij? Kan jij jezelf eens voor stellen? Bijvoorbeeld wat doe jij 

graag, wat kan jij goed? 

Euh, mijn naam [lacht] euh, ik ben Nathalie. Eum, ik ben twaalf jaar. Eum, ik dans 

graag, ik doe muziekschool, ik ga naar de chiro. Eum, ik hou van dieren ja. 

Je zit nu in het eerste middelbaar é? 

Ja. 

Wat studeer jij? 

STW. 

 

Wat doe jij allemaal in jouw vrije tijd? 

Eum, op de computer, naar tv kijken, dansen [lacht]. Eum. Ja. Dat zal het zijn. 

Volg jij dansles? 

Ja. 

 

Eum, ik welk jaar zit jij nu in de muziekschool? 

In [twijfelt] mijn eerste jaar AMV. Euh, nee, mijn, ik denk in mijn derde jaar dwarsfluit. 

Vierde jaar denk ik é? L2, 3, 4 en nu M1. 

Ah ja. [lacht] 

 

Heb jij zelf gekozen om dwarsfluit te spelen? 

Ja. 

En hoe komt dat jij voor dat instrument gekozen heb t? 
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Omdat A. dat speelde en euh daarom. 

En vond je dat een mooi instrument? 

Ja. 

Heb jij nog broers en zussen? 

Ja, ik heb twee zussen. 

En hoe noemen zij? 

Eum, A. en L. 

En waar gaan die naar school? 

Eum, ik denk A. naar [lacht en twijfelt] oei oei. L. gaat naar Artevelde in Gent en A. gaat 

in St. Niklaas. 

Wat studeren zij en lukt dat goed? 

Eum, L. speelt verpleging en A. doet facilitair management.  

Amai. 

Spelen zij ook muziek en welk instrument doen zij? 

Eum, A. heeft dwarsfluit gedaan en nu gitaar, samen met mama. En dan eum, L. doet 

klarinet. 

En lukt dat goed bij hen? 

Ja. 

Kunnen zij goed spelen volgens u? 

Ja. [lacht] 

 

Als je nu drie dingen zou moeten opnoemen waar je g oed in bent, wat zou je dan 

zeggen? 

Eum, dansen, eum, [twijfelt lang] mijn dwarsfluit. Eum, en zingen. 

Wat doe jij van dans? 

Eum, klassiek en eum moderne. 

 

In welke drie dingen ben jij minder goed? 

Rekenen [lacht], eum… [denkt zeer lang na] 

Wat kan jij bijvoorbeeld iets minder goed van muzie k, een specifiek deeltje dan. 

Bijvoorbeeld ik kan niet goed zichtlezen of ik kan niet goed ritmisch lezen. 

Eum, ik kon niet zo goed AMV. Dat was… dat kon ik niet goed. En eum. 

AMC is wat je nu doet hé? 

Ja, maar ik bedoel AMV. 

En de fa-sleutel. 
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Kun jij mij iets vertellen over vroeger, van toen j ij klein was? Bijvoorbeeld hoe 

ging het op school dan? 

[Lacht] Eum, slecht, nee. Daar was euh een juf daar kwam ik niet zo goed mee 

overeen maar eum met de rest wel. Het was ook een plezante school. Eum, veel ja, 

veel vrienden in de klas. En ja. 

Hoe komt het dat je met die juf niet zo goed overee n kwam? 

Ja euh [lacht], ja, dat klikte niet zo goed. 

Het was niet omdat het rekenen moeilijker liep, het  was omdat de karakters niet 

zo goed klikten? 

Ja. 

 

Hoe ging de muziekschool in het begin? 

Eum, dat was, dat liep heel goed. Ja, dat liep wel goed, ik snapte alles. Tot ja… tot dat 

het een beetje moeilijker begon te worden. Maar het lukt wel nog. 

Je bent er wel gemakkelijk door geraakt? 

Nee, niet echt. [lacht] Euh, ik had eerst 58 maar dan heeft de juffrouw mij twee punten 

bij gegeven. En dan was het altijd 60 ofzo maar niet meer. 

 

Wat vindt jij gemakkelijk of moeilijk in de notenle erles? 

Eum, ja, moeilijk vind ik zo, ja theorie en zo, ja zo vanbuiten kennen en zo snappen. En 

euh makkelijk, de sol-sleutel. 

Wat vond jij dan zo moeilijk aan theorie? 

Ja, het is allemaal begrijpen zo van, ja, die octaven alé, zo van die dingen dat je 

moeten weten voor ja… 

Zoals het bepalen van een toonaard? 

Ja, zo van die dingen. 

 

Wat vindt jij gemakkelijk of moeilijk in de fluitle s? 

Eum, ik vind het soms moeilijk als het zo een muziekstuk zo, eum dat ze zo even 

speelt en dat ik dat dan zo moet onthouden en dat lukt dan zo niet altijd. En eum, 

makkelijk vind ik… Ja, het lukt wel en dat ik zo sommige liedjes wel plezant vind en 

dan ga ik daar zo meer op oefenen dan. 

Dus jij probeert als je juffrouw iets voorspeelt di t te onthouden en het zo na te 

spelen? 

Ja. 
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Hoe gaat het zingen? 

Eum, ik heb vroeger zo in Kimako gezeten maar dat is dan spijtig genoeg gestopt 

omdat eum, er waren er niet zoveel. 

Wat is dat Kimako? 

Dat is eum ja zo een groepje zal ik maar zeggen, dat zo zingt en zo en dat dan een 

optreden geeft of zo of in een kerk zingt. 

Een soort koor? 

Ja. Dat vond ik wel plezant zo en eum, nu zing ik soms ook wel nog, als ik een tof 

liedje hoor ofzo. 

En Kimako, was dat nog voor je muziekschool deed? 

Eum ja, dat was zo wat ja. 

Dat was van de muziekschool? 

Nee. 

 

Heeft men al iets gedaan om de moeilijkheden in de muziekschool gemakkelijker 

te maken? 

Eum, ja, eum, bij de fa-sleutel en zo daar mocht ik mijn noten onder schrijven en zo 

maar op mijn examen moest ik ze dan wel wegdoen en zo. Eum, en dat zal het wel zijn 

zeker? 

Kreeg jij soms bijles? 

Eum, nee. Van de muziekschool dan? Nee. 

Hielp dat volgens jou dat je die noten daar mocht o nderschrijven? 

Ja, dan kon ik daar thuis daar op oefenen zo en dan begon dat wel goed te komen. 

Waren er nog kinderen die dat mochten doen in de kl as? 

Eum, nee, ik denk het niet. 

 

Volg jij of volgde jij bijles? Therapie op school o f muziekschool? 

Ik doe dat nu zo eum, met school als ik iets niet snap ofzo dan ga ik naar de bijles. 

Eum, maar ik volg ook logo dan voor mijn wiskunde. 

En die bijles, is dat van het school uit? 

Euh, ja, dat is zo ’s middags als ge zo iets niet begrijpt, dan ’s middags, moogt ge dan 

vragen komen stellen en dan leggen ze u dat uit en zo. 

Doen alle juffen dat? 

Nee.  

Sommige dus. 

Ja. 

Alle kinderen mogen dan gaan? 
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Ja. Als ge iets niet begrijpt of zo dan kunt ge gaan maar als je dan zegt van ik begrijp 

het wel dan moet je niet gaan. Het is niet verplicht, alé ja. 

Doen veel kinderen dat? 

Ja. 

Dat is wel leuk dat ze dat doen op school. 

Vind jij dat leuk logo? 

Ja.  

Wat moet jij daar dan precies doen? 

Eum, zo, nu breng ik zo mijn map mee van school en als ik dan zo dingen niet begrijp 

dan maken we dat opnieuw en dan kopieert ze daar zo oefeningen van en dan ja, dan 

moet ik daar zo oefeningen van maken. 

Je rekent daar vooral? 

Ja. 

Helpt dat volgens jou? Is dat gemakkelijker om dan dingen te onthouden of te 

leren? 

Ik vind dat wel makkelijker ja en het helpt mij wel want ja ik snap wel al meer dingen 

dan, ja, dan vroeger zal ik dan maar zeggen. Ja, ik vind wel dat het helpt. 

En durf je het dan ook zeggen in de klas als je iet s niet begrijpt? 

Euh, ja. 

 

Zijn er al dingen die ze geprobeerd hebben die jou geholpen hebben, een trucje 

bijvoorbeeld? Of dingen die totaal niet hielpen? 

Euh, ja, maar dan in school doen ze zo ja trucjes zal ik dan maar zeggen en dan bij de 

logo die ja, die maken dat dan makkelijker omdat dan te onthouden. 

 

Heb jij veel huiswerk thuis voor de muziekschool? E n loop dat goed? 

Eum, nee, buiten als het examens is. Maar euh, meestal doe ik daar niets voor [lacht]. 

Voor de notenleer dan? 

Ja. 

En voor dwarsfluit? 

Euh, voor fluit, dan moeten we alleen maar zo stukjes kennen, zo goed kunnen spelen. 

Maar ik heb, maar vorig jaar moest ik daar, omdat het mijn derde jaar was, heb ik zo 

een stukje vanbuiten moeten kennen. En dat, dat ging wel. Maar nu moeten we zo 

eum, er mochten nu ouders komen kijken. En nu is dat weer apart zo, alleen met de 

directeur en moeten we alleen maar stukjes spelen zo. 

Vond je dat gemakkelijk om zo iets vanbuiten te ler en? 

Ja, alé, dat ging wel. 
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Oefen jij thuis eigenlijk veel? 

Ja. 

Dat is goed é . [beiden lachen] 

Helpt er jou soms iemand thuis voor muziekschool? 

Euh, als ik zo iets niet snap of zo dan vraag ik het aan A. voor fluit of zo en anders aan 

L. voor mijn theorie van notenleer dan. 

Speel jij soms samen met A.? 

Nee. 

 

Kan jij goed partituren lezen? 

Eum ja. 

Zo op zicht, lukt dat? 

Eum, af en toe wel. 

Of heb je een beetje tijd nodig om dat eerst allema al eens op uw gemak te 

bekijken? 

Ja, meestal lees ik dat eerst eens en daarna begin ik het ritme te zoeken dan op mijn 

dwarsfluit en dan begint dat wel te komen. 

Maar je kan dat van de eerste keer op dwarsfluit, j e oefent dat niet eerst zo 

gewoon in uw hoofd of al zingend? Je doet dat van d e eerste keer op uw 

dwarsfluit? 

Nee, meestal bekijk ik eerst zo mijn noten en zo en daarna mijn ritme. En daarna begin 

ik zo te spelen en dan kijk ik wat het word. 

 

Vind jij muzikaal spelen gemakkelijk of moeilijk? W eet jij wat dat wil zeggen? 

Nee. 

Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld als je een liedj e hebt over Grompje de beer dat 

je daar echt zo Grompje de beer als triestig ziet o f als hij blij huppelt, dat ze de 

muziek zo een beetje probeert te begrijpen, er een soort verhaaltje van kan 

maken. 

Euh, niet echt nee. 

Ik heb gehoord dat je in de dwarsfluitles een stuk hebt over trollen ofzo? 

Ja en dan moest ik zo denken dat die trol aan het lopen was en zo om dan mijn noten 

beter te kunnen doen maar ja. 

Vind je dat moeilijk? 

Nee, soms helpt dat wel om te kijken van wat moet ik nu doen of zo en dan helpt dat 

wel. 
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Kan jij goed tempo aanhouden? 

Soms niet, soms versnel ik. Eum, dan ben ik te rap voor de anderen ofwel ben ik te 

laat. Het is te zien. We moeten zo stukjes spelen voor klasconcert en ik ben zo 

helemaal laatst met zo lange noten en de anderen hebben zo korte noten. Dus soms 

ben ik te vroeg ofwel ben ik te laat maar ik zit er zo nooit niet eens op. 

Het is niet gemakkelijk ook é. 

 

Ritmes spelen of zingen, lukt dat goed? 

Eum, ja, daar krijgen we zo oefenblaadjes van om daar zo te kunnen aan oefenen voor 

we zo aan een nieuw stuk beginnen. Ja, dat lukt wel. 

Wat staat er dan op die oefenblaadjes? 

Eum, we hebben ook zo al oefenblaadjes gekregen van hoe dat ge zo eum, alé hoe 

noemt dat, dat ge zo heel kort moet kunnen spelen. 

Staccato? 

Ja, daar hebben we ook zo op geoefend en zo. En zo van ons hoge noten, daar krijgen 

we soms ook zo oefenblaadjes van als dat niet meer zo goed lukt of zo. 

Dus er wordt veel herhaald waarschijnlijk? 

Euh, ja. 

 

Wat vind jij van de theorie van de muziekschool? 

Moeilijk [lacht], moeilijk ja. Ja, ik vind het moeilijk. 

En vond jij dit in het begin ook al moeilijk? 

In het eerste jaar lukte dat wel, dan was dat zo de sol-sleutel en dan zagen wij daar zo 

wat theorie bij. Maar in het tweede werd dat dan zo moeilijk omdat dan de fa-sleutel 

erbij kwam en nog een paar andere. En ja, dat werd alsmaar moeilijker en dan, dan 

liep dat een beetje fout. 

Maar in het derde jaar hadden jullie een leerkracht  die heel veel ziek was, heb ik 

gehoord? 

Ja, die was, ik weet niet wat er was, maar die was zo een heel jaar ziek dus hebben wij 

iemand anders gekregen. Alé, die was eerst zo wat beter en dan was die weer ziek 

denk ik, ik weet ook niet hoe dat dat kwam. En dan hebben we iemand anders 

gekregen. En dan is die één keer teruggekomen en daarna moest ze weer, alé terug 

uitrusten. Dus hebben we haar eigenlijk een jaar niet gehad. 

Dan hebben jullie heel wat achterstand opgelopen ei genlijk? 

Ja. 
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Heb jij soms het gevoel dat je vals zingt? 

Eum [lacht] 

Vind je het moeilijk om één toon aan te houden al z ingend? 

Euh, dat valt wel mee, alé vind ik toch. 

 

Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt ‘dat vind  ik gemakkelijk’ of ‘dat vind ik 

wel moeilijk’? 

Eum, van de muziekschool? 

Ja of van op school of in uw vrije tijd? Je mag kie zen. 

Eum, awel in het school vind ik dat zo moeilijk om soms, alé om zo op te letten. Want ja 

ik heb zo’n, want ik zit in zo een grote klas zal ik maar zeggen en dat is soms wel 

moeilijk om dingen te begrijpen. En ja, dat vind ik wel moeilijk. Daarom is het wel 

plezant dat er zo’n bijles is. En dan, eum, ja… Dat zal het wel zijn denk ik. 

Hoe probeer jij soms zelf jouw moeilijkheden op te lossen? Heb jij bepaalde 

trucjes? 

Eum, als ik zo trucjes krijg of zo en dan snap ik het niet, dan gebruik ik die wel. 

Welke trucjes heb jij bijvoorbeeld? 

Eum, goh… Eum, we hebben zo bij ons vier hoofdbewerkingen zo, maal en zo, daar 

had de juffrouw zo een zin ‘het meisje wacht voor de open auto’ dacht ik. En als die 

voorste letter zo is uw voorste haakjes uitwerken. Bijvoorbeeld ‘meisje’ is uw machten 

uitwerken. 

Ah. 

Alé ja. 

Heb jij ook zelf trucjes uitgevonden? 

Euh, nee. 

Leer jij die dan in de logo of op school? 

Ja, zo allebei. 

En dat lukt, dat helpt bij jou? 

Ja. 

 

Ja, ga jij liever naar de notenleerles of naar de f luitles? En waarom? 

[Lacht] Euh, ik ga liever naar de instrumentles, ik vind dat wel leuker. Zo notenleer, ja 

dat is zo, ja, allemaal zo theorie dat ge ziet, dat ge zo moet kennen. En dan, ja, dat 

vind ik wel niet zo plezant. 

Zoals de meesten é? 

Wat vind jij dan zo leuk in de instrumentles? 
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Eum, ja, dan krijg je zo stukjes en dan moet je dat zo spelen zo. Ja, dan moet ge u 

inleven zal ik maar zeggen, in uw stukje dan. 

En speel jij graag samen met iemand anders of speel  je liever alleen? 

Euh, ik speel wel nog graag samen met iemand en ook wel eens alleen. 

 

Is er nog iets dat je wilt toevoegen? Misschien iet s dat ik nog niet heb gevraagd? 

Goh, niet echt. 

Oké, dankuwel! 
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Interview met mama van klinisch kind Nathalie 

 

Legende: 

Bold  =  interviewer 

Normal = mama van klinisch kind Nathalie 

[] = extra informatie 

{ = gelijktijdig 

… = korte pauze 

[geroezemoes] = onverstaanbaar, telkens zonder essentiële informatie voor het 

gesprek. 

M: mama 

N: klinisch kind Nathalie 

 

Kun je jezelf eens voorstellen alstublieft? 

M: Euh, ja, ik ben L.P. Eum, de mama van Nathalie, ik ben euh, 44 jaar, ik moet soms 

een keer denken [lacht]. Eum, ja, ik werk bij familiehulp eum, ik ben getrouwd. Eum, 

dat is het zo ver denk ik. 

 

Voor zou jij N. voorstellen? 

M: Hoe bedoel je voorstellen? 

Eum, ja, als kind. Hoe ze is. 

M: Ze is vrolijk, dat wel en heel druk, heel alé ja, ge valt er niet mee in slaap. Ze is een 

heel actieve, een actief meisje. Euh, maar alé, hoe moet ik het zeggen, ze is… ja, hoe 

moet ik dat uitleggen, het is niet gemakkelijk. Ja, ze is inderdaad heel actief, heel vrolijk 

maar ze kan ook heel boos zijn bijvoorbeeld, ze heeft verschillende, alé, nogal 

contrasten zo. De ene keer is ze heel opgewekt en heel vrolijk en heel blij en. En dan 

de minuut nadien is ze zo echt euh… 

Er is niet speciaal een reden dat dit omkeert? 

M: Ja, meestal wel, omdat er haar iets tegenvalt zo of het gaat niet mee met de, met 

haar schoolwerk. Dan wordt ze toch wel heel… 

N: Dan vliegen de boeken door de kamer. 

M: Ja, het gebeurt soms dat de boeken door het huis vliegen. 
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Zijn er nog broers en zussen? En gaan zij ook naar de muziekschool? En hoe 

gaat dat? 

M: Ze heeft nog twee zussen, A. en L. Die volgen alle twee nog muziekles en dat gaat 

heel goed, ja. 

 

Als je nu drie dingen zou moeten opnoemen waar N. g oed in is, wat zou je dan 

zeggen? 

M: Ja, dansen onder andere. Dat is iets dat ze heel graag doet, dat is eigenlijk één van 

haar lievelings. Euh, haar dwarsfluit op zich ook wel. Ja, theorie is iets anders maar de 

dwarsfluit op zich is wel euh, alé, dat doet ze wel goed vind ik. Euh, ja dan, het sociale 

zeker, het is een heel sociaal meisje, zo van, alé, ja, gelijk naar de chiro gaan en euh, 

bij haar meter gaan en meewerken als ze zin heeft. Maar het is wel heel, ze is wel een 

heel sociaal meisje. 

 

Welke drie dingen kan ze minder goed? 

M: Het rekenen onder andere natuurlijk. Euh, stil zitten is ook iets dat ja, alé dat heel 

moeilijk is voor haar. En wat kan ze nog minder goed? Eum, ze heeft weinig geduld, zo 

ja, ze is heel on…, als ze niet meegaat dan moet alles direct lukken. Maar ja, dat gaat 

niet altijd é, dat moet ja… 

Kan je iets vertellen over vroeger, van toen zij kl ein was? 

N: Oei oei oei 

M: Het was altijd een lief meisje ja, ahzo schattig. Eum, maar met een eigen willetje, 

zowel iemand zo, ja. Ze had altijd een heel eigen wil. En en, ze moest haar ook wel 

zetten tegenover haar zussen. Ja, die zijn wel iets ouder dan haar, zes jaar en acht jaar 

ouder. Dus, ze moest daar eigenlijk wel, ze moest eigenlijk wel een stukje tegenover 

haar zussen euh, ze wou daar niet onder tegen doen. Terwijl dat dat niet makkelijk 

was. [lacht] Terwijl ja, het was een pittig meisje. 

En school, hoe liep dat? 

M: De kleuterschool dat, alhoewel, in het derde kleuterklas dat was eigenlijk ook al een 

beetje, alé, probleem toch. De lagere school vond ik echt euh, dat vond ik op zich, dat 

was voor mij zelf euh, niet geslaagd. Alé, ik bedoel niet van punten ofzo maar gewoon 

kwestie van in te gaan, voor met haar om te gaan. Dat was euh… 

Eigenlijk dat de school zelf te weinig moeite deed?  

M: Of er gewoon geen rekening mee wou houden. Ik zeg niet alle jaren maar toch wel 

de meeste jaren. Dat ze gewoon niet… 

N: Alleen het vijfde, dat was het beste jaar. 
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M: Ja, dat was euh, het vijfde leerjaar, dat was een goed jaar. Die kon daar mee 

omgaan, die hield daar rekening mee en die kon met haar ook omgaan. Maar de rest 

euh, alé ja. Ik was echt blij dat dat lager gedaan was. En zij ook denk ik. 

En nu gaat het goed? 

M: Ja nu euh, alé ja, tot nu toe toch. Ik denk ook dat dat komt omdat ze op haar niveau 

nu, alé ja, ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. In het lager moet ge alles kunnen 

é. 

Ja, dat is waar. 

M: Maar nu ja. 

Nu wordt er rekening mee gehouden, gelijk bij wisku nde? 

M: Ja, ja. Ik vind dat ze nu er beter, alé, meer rekening mee houden dan in het lager. In 

het lager was het precies zo altijd van dat ze lui was. Dat zeiden ze altijd op het 

oudercontact. Ook zo, vijf zes jaar aan een stuk moeten horen dat dat een lui meisje 

was en dat ze veel beter kon en zo wat alé ja. Op den duur hebt ge het wel gehad é. 

Velen weten ook niet wat dyscalculie is, wat dit in houdt. 

M: Nee, helemaal niet. Dyslexie dat valt nog mee, daar begint iedereen zo wat begrip 

voor te krijgen maar dyscalculie, als ik dat zo hoor, de meesten kennen dat zelfs niet. 

Ik vroeg het daarjuist ook aan de notenleerleerkrac ht en ze zei ook dat ze geen 

flauw idee had. 

M: Ik had dat op de muziekschool in het begin ook, euh, in haar eerste jaar notenleer, 

alé ik leg dat toen uit van kijk, want ja, muziek is ook wiskunde maar die vielen daar 

compleet uit de lucht echt é. Maar die konden daar wel mee omgaan, haar eerste juf. 

N: Daar ben ik zo bij blijven zitten maar dat lukte niet meer.  

[geroezemoes] 

M: Ja, dat kwam dan niet uit met die uren, dan moest ze verwisselen. Alé, ik moet 

zeggen, die volgende juf, ja inderdaad, dat ze zei van ja, ze weet totaal niet wat het is 

maar ja. 

N: Dat was ook zo’n een strenge en alles moest tot in de puntjes juist zijn. En dat lukte 

dan niet en zo en dan werd ze zo kwaad en ja. 

M: Ja. 

N: En dan had ik geen zin meer om te komen. 

M: Ja, dat is zo een beetje eigenlijk, een beetje het probleem zeker? Dat dat totaal niet 

gekend is. 

De dwarsfluitleerkracht was er wel zeer in geïntere sseerd want ze vroeg om mijn 

thesis eens door de sturen. 

M: Ja, ja, ja. 
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Hoe verliep de muziekschool in het begin? 

M: Ja awel, moeilijk natuurlijk. Ja, ik zeg ja, in dat eerste jaar, die wou dat dan wel, die 

wou daar dan wel begrip voor hebben, die was, die had daar wel interesse voor. Want 

die paste haar daar wel helemaal aan aan. En die vroeg ook wel veel aangepaste… 

dingen in de notenleer en en… ze heeft ze dan ook wel gedelibereerd op het einde. Ze 

zei ook van, alé, want ja ze was er niet door. En dan zei ze van ja, het is niet, alé ze 

wou haar er wel door. Dus ze zei van ze is niet alé ja, niet dom. Maar ze wou dat zo 

een beetje, alé daar kwam het eigenlijk op neer, zo van ze weet ze kan het wel maar 

het is gewoon ja, dat ze niet… alé, het komt er niet uit. Maar ook van… ja toen zei ze 

‘ik ga dat bespreken met de directeur en alé voor mijn part mag ze gewoon voortgaan 

é naar volgend jaar’. En zij heeft daar dan het jaar daarachter euh, zat ze toen bij een 

andere omdat dat niet klopte met haar uren en dan zei ze van ‘ik ga dat opvolgen’. 

Want die was daar dan wel echt mee bezig. Maar ja, toen euh, toen had zijn die L. 

[leerkracht notenleer], dat was wel iets minder é. 

N: Ja. 

M: Alé, dat was een, ja dat was wel een vriendelijke maar toch, die was er zo niet, die 

had er zo inderdaad geen interesse voor zo. Dat was precies zo meer iets van ‘oei oei, 

wat moet ik daar nu mee doen?’ als ik dat dan zei van. 

N: Ze was mij zelfs aan het uitlachen dat ik de fa-sleutel niet ken. 

M: Ja, dat was zo van alé, ik had zo meer het gevoel van ja, dat ze totaal niet wist van 

hoe ze dat moest aanpakken. Ja, dus dat was wel… 

N: Een minder jaartje. 

Dus van in het begin voelde u wel dat het moeilijk liep? 

M: Ja, ja, ja. Ja, dat was eigenlijk vanaf ze startte. Alé, ik volg nu zelf ook muziekles en 

het is niet gemakkelijk é. 

Nee, dat is waar, het is niet gemakkelijk. 

M: Dat is soms vrij wiskundig euh. Dus ja. 

N: En dan is dat zo van 2/4 moet ge zo omzetten naar zoveel en ja, dan is dat zo van 

‘ja, ik snap dat niet, ik zou het niet weten’. 

M: Ja. 

 

Wat liep er volgens u gemakkelijk of moeilijk in de  notenleerles? 

M: Ja, die noten é, die theorie. Zo die… ja, ge hebt dan dat zingen ook, dat gaat dan 

wel. En dan ja, dat is wel onderverdeeld. Eum… Ja, gelijk zo noten lezen, dat ging wel 

zo allemaal. Maar echt die, de zuivere theorie, dat was wel, ja dat was wel 

problematisch é. Ja… 
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Wat liep er gemakkelijk of moeilijk in de fluitles?  

M: Eum, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Omdat dat dwarsfluit op zich wel, wel alé, 

redelijk goed, alé nu betert vind ik omdat ze meer oefent uit haar eigen. Toen dat ze 

begon, ja, dan was dat soms een week dat dat niet uit dat kastje kwam. En dan juist 

vlak voor ze naar de muziekles moest, was het zo van ‘oei, ik heb hier nog iets te 

doen’. Maar nu, nu speelt ze bijna alle dagen. Ja, haar dwarsfluit ligt daar altijd en dan 

voelt ge dan wel, dat dat betert, dat dat wel beter resultaat geeft uiteindelijk. 

De leerkracht zei ook dat ze enorm vooruit gegaan i s. 

M: Ja, ja. Maar ik denk dat dat ook een stukje te maken heeft van… alé zo in begin die 

theorie lukt niet goed. En dan, die… die, dat is hier allemaal nieuw. En dat gaat dan in 

het begin ook niet zo goed. Omdat dat ja inderdaad, met die noten en zo, dat is 

allemaal… En als dat allemaal niet zo goed gaat, denk ik dat dat gemakkelijker alé, 

laat, laat vallen ook zo van ‘alé, nog eens’. En dan lukt dat niet en dan op den duur zijt 

ge niet meer gemotiveerd. En een keer dat ze het dan mee heeft, meer de theorie 

gevolgd had, dat ging precies wel wat vlotter voor dat in de praktijk om te zetten zo 

precies. En dan ging dat wel beter euh en ze speelde dan wel liever ook. Dus dat was 

wel euh… 

N: Ik had er in het begin niet aan gedacht dat we notenleer zouden hebben. We 

hebben zo notenleer en zo ‘ja lap’. 

M: Ja, want ze heeft daar echt wel voor gezaagd om dat te mogen doen. Want ik had 

zoiets van ze volgde al dansles en dan ging ze naar de chiro en ging dan naar dat 

Kimako en ik dacht van ja, dat rekenen gaat al niet zo goed op school. En dat komt er 

dan nog een extra bij. En ge moet er ook wel altijd naartoe gaan ook é. Dat komt er 

allemaal bij en ik dacht van ja, ik zei tegen haar van ‘gaat dat wel allemaal nog wel 

lukken?’ maar ze wou dat echt doen. Dus ja, oké als ge dat echt wilt doen dan moogt 

ge dat doen van mij maar het mag ook niet teveel worden é want dan… ja. Maar ze 

heeft daar wel, ze heeft daar altijd… Ze wou het echt graag doen dus ja. We hebben 

haar dan maar laten doen en het lukte wel maar soms, alé, het kan soms wel wat veel 

zijn é. Dat je zegt van dat of dat. 

N: Dat was echt zo van heel mijn week zat vol. 

Met drie kinderen dan nog. 

M: Ja. 

Taxi-mama é.  [mama, Nathalie en ik lachen] 

M: Het is van het een naar het ander é dan. 

N: Ik moest dan zo naar de opvang en ik had dan nog niet gegeten. Moest ik dan zo 

twee uur naar de muziekschool gaan en dan was dat zo tussendoor een koek eten. 



93 
 

M: Ja, in uw eerste jaar was dat aan uw school zelf, waar ze toen naar het school ging. 

Nu gaat hier naar het centrum naar school. En dan was dat ja, eerst een half uurtje 

naar de opvang denk ik en dan was dat naar ja… Voor dat half uurtje ging ik die niet 

gaan halen. We wonen te ver om er dan om te gaan. Dus dan bleef die maar op school 

en dan was dat dan meestal muziekles en tegen dat die dan thuis was, was dat wel 

eigenlijk ja, redelijk laat maar. 

N: Het was dan al half acht en ik moest dan nog eten en zo. 

M: Half acht, dat zal dan toch wel vree laat geweest zijn, denk ik. 

N: Ja, nu was dat zo half acht eigenlijk. 

M: Ja nu, maar niet in het begin é als ge… Maar ja, het is toch gelukt. 

Het is dat, als ze het graag doet. 

 

Hoe gaat het zingen? Volgens u dan é, niet volgens u. [ik wijs naar de mama en 

iedereen begint te lachen] 

M: Ja, ze zingt graag é. Het is euh… en dat gaat wel goed eigenlijk. In der tijd, toen ze 

Kimako deed, dat is een kinderkoor, Kindermariakoor noemde dat eigenlijk. En dat ging 

wel, dat ging. Dat ging wel goed ze. Dat was wel mooi ook ze. Maar ze zingt overal, ze 

is, zo op de wc, overal é. [lacht] Soms horen wij die overal zingen dat wij dan zeggen… 

En zingt ze juist? 

M: Ja, dat valt goed mee, alé, voor zover dat ik het weet. Maar ja, ik vind dat dat nog 

euh, dat dat wel redelijk goed meevalt. 

 

Wat heeft men al geprobeerd op de muziekschool om d e problemen 

gemakkelijker te maken? Wat hielp er en wat niet? 

M: Ja, in de tijd ja mee H. [leerkracht notenleer] die euh. Maar gelijk die trucjes en zo, 

ik kan mij dat eigenlijk niet zo goed meer herinneren… 

N: Maar dat waren geen trucjes, alé, dat waren wel trucjes maar die snapte ik zelf niet. 

Zelfs meneer de directeur met zijne boot. 

M: Maar ze was daar wel veel mee bezig. Maar, alé en zij, zij stimuleerde haar wel 

enorm om toch maar… want ja, ze wou dan echt wel muziekschool doen maar die 

theorie valt dan tegen en dan… dan was ze wel een beetje haar moed kwijt. Maar 

die… die kon die wel oppeppen voor toch wel verder te doen en te stimuleren. En die 

was altijd positief. Zo maar of ze eigenlijk, er eigenlijk echt mee bezig waren, ja nee, 

dat denk ik niet. Nu toch niet toch, denk ik. 

Maar de steun thuis, dat was wel nodig? 
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M: Ja, ja, ja, ge moest er wel achter zitten. Want ja, uiteindelijk ze komen thuis en 

hebben ook wel een stuk huiswerk. Dat vond ik er dan ook wel soms wel teveel aan. Ik 

dacht zo van ‘ah ja, moet dat nu echt?’, zo, en dan moesten ze nog dingen thuis doen. 

Voor fluit of voor notenleer?  

M: Voor notenleer. En dat was voor haar zo wel wat, dat was er echt wel teveel aan. En 

zeker gelijk, ik volg nu zelf muziekles, maar toen ik kende niets van notenleer é. Ge 

kunt ze zo ook niet helpen é. Haar zussen waren hier nu wel maar anders kunt ge haar 

totaal niet helpen. Dat is, want ik ken niets van notenleer dus moesten haar zussen er 

niet geweest zijn dan was ze eigenlijk wel ja, dan was dat wel een beetje een 

probleem. Want wij kunnen ze niet helpen en op de muziekschool… Ja, het moet 

gedaan zijn… Dat had juf H. wel gezegd ‘ge moet zoveel doen als ge zelf ziet zitten é’ 

of zoiets. En dat was toen zo van… 

N: Ja, als ge zo iets niet snapte of zo dan moogt ge… 

M: Ja, ze moest dan ook maar een gedeelte van dat huiswerk maken. En maar op het 

einde van een trimester moest het gedaan zijn of zo, ik weet niet juist hoe ze dat dan, 

ze had dat dan, ik ben dat eigenlijk al een stukje vergeten. Daar hield ze toen wel 

rekening mee, dat ze zei van ‘als ze het echt niet zag zitten om dat allemaal te maken, 

dat ze dan gewoon doet tot zover dat ze het wel ziet zitten en dan… en dat ze dat dan 

maar gewoon laat liggen en dan…’. Maar ja, op het einde moest het uiteindelijk wel 

allemaal gedaan zijn maar ze mocht het zo meer in stukken doen. Zo… 

Dat is wel goed. 

M: Ja, ze mocht het verdelen, dat het niet allemaal tegelijk moest. 

N: Dat waren ook geen dikke bundels zoals bij L.E. waren dat allemaal zo bundels. Dat 

was echt zo van alé. 

M: Maar gelijk in de vakantie kregen ze ook zo soms een bundeltje mee maar dat was 

dan ook, ze zei ook van ‘ze ziet wel wat ze kan doen’ zo. Dat was niet echt, ze was niet 

echt zo verplicht van ‘ge moet dat doen, ge moet dat allemaal gedaan hebben’. Daar 

was ze wel soepel in. 

Ze zei dat ze zo de punten een stuk kon optrekken v oor dagelijks werk en inzet. 

Zodat mocht het geen goed examen zijn, dat dat geco mpenseerd werd. 

M: Ah, ja, ja. Maar soms, zeker als het niet goed lukt dan is dat er allemaal teveel aan. 

En op den duur geraken ze hun motivatie kwijt en dan geven ze het op en uiteindelijk is 

het een hobby vind ik. Ze willen het graag doen en als ze dat dan echt wel graag doen, 

dat komt er dan allemaal bij. Ik vind dat jammer als dat, als ze dan zou stoppen 

daarvoor. 

N: … je krijgt dan examen en al. 
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M: Ja, dat weet ge, als ge naar een academie gaat, dan weet ge sowieso dat ge 

examen hebt en ja, het is uiteindelijk een school ook een stuk é. Maar ge moet nog 

altijd een stukje… ge moet er nog plezier in vinden é. Als het dat niet meer is, ja dan 

zijt ge sowieso uw motivatie kwijt é, dan geeft ge het op ook é. En dan vind ik dat 

jammer als je dan die dwarsfluit wel graag doet maar dat dat juist louter uw theorie, alé 

ja. Natuurlijk, het een heeft het ander nodig, ge kunt niet zonder. Dus ja, als je uw 

theorie niet kent, als ge uw noten niet kunt lezen, kunt ge geen muziek spelen. 

Bijna niemand deed dat graag é. 

N: Ja, als ge dat snapt dan, want ik zat vroeger zo naast iemand en die snapte dat en 

dan is dat wel gemakkelijk. Maar als ge daar zo niets van snapt… 

Ja, dan is dat lastig é. 

N: Ja. 

Ik kan dat geloven. 

 

Weet de leerkracht dat ze dyscalculie heeft? 

M: Ja, ik heb dat, ik ben dat van in het begin, alé in het begin van het schooljaar alle 

keren opnieuw gaan vertellen. 

Nu ook bij die van AMC? 

M: Nee, want uiteindelijk is dat niet nodig ook. 

N: Dat is meer cultuur. 

M: Nee, dat is gewoon alleen maar theorie, dat zijn theorielessen, ik bedoel. Daar ben 

ik dat nu niet gaan zeggen. Maar bij het begin van haar eerste jaar notenleer ben ik dat 

gewoon gaan vertellen. Als ze dat niet, als ge dat niet zegt, dan kunnen ze er ook geen 

rekening mee houden. 

Nee, dat is waar. 

N: Ik was nog maar een week bezig of ik was L.E. al beu, ook al was ik nog maar 

begonnen. 

M: Ah ja, ik vind, ge moet ook niet zeggen, ge moet ook niet als ouder dan niet gaan 

zeggen van ‘kijk, het gaat hier niet en het lukt hier niet’ als ge zelf niet zegt van wat er 

eigenlijk misloopt, alé, wat er eigenlijk scheelt. Ge moet zelf, alé, ge moet er eerlijk in 

zijn uiteindelijk é. 

Dan kunnen ze er rekening mee houden é. 

M: Ja, ik vind het belangrijk dat ze dat weten. Dan weten ze dat het een oorzaak heeft 

é. 

N: Maar in het school ook ‘ja, ge moet zo wat meer zelfstandig zijn en niet teveel aan 

de logo en al dingen vragen’. 
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M: Ja, sommige leerkrachten zeiden dat dan op school. Dat ze dan naar de logo ging 

van ja ‘ze… ze pint haar daar veel te veel op vast, ze houdt daar teveel aan alé…’. 

Maar ja, als dat haar helpt, dan helpt dat haar é. 

N: Ik vraag dan zo in de les ‘als ik het niet snap, mag ik dat dan vragen aan de logo?’ 

en zei ze ‘ah ja zeker…’. Dat stond ook zo op mijn examen ‘werk zelfstandig’. 

M: Ja want, ja dat is dan ambetant dat ik ook, dat was niet in het school zelf. De 

samenwerking tussen logo en school en CLB, amai, dat was ook ver te zoeken. Dat 

was euh… dat was ook een triestige bedoening. Alé ja, dat was totaal niet, ik heb al 

een paar keer op mijn strepen moeten staan voor daar iets te bereiken op school. Ook, 

ik vind dat eigenlijk wel jammer want op den duur, alé ja, ge hebt op den duur zo, alé 

ze is hier weeral. Alé niet dat ik alle dagen aan die school stond maar gewoon dingen 

dat ik zei van ‘alé, dat kan nu toch niet’ of zo dingen beslissen boven uw hoofd over 

ons kind. Dat ik dan zeg van ‘alé, met wiens kind zijn ze bezig?’. Ja zo, ge moet gij dat 

wel altijd tekenen. Alé, ze zitten ondertussen wel al wat te vergaderen over haar terwijl 

wij er niets van weten. En achteraf komen ze zeggen van ‘ja, kijk, we hebben dat en 

dat beslist, zijt ge daar mee akkoord?’. Ja, ah nee, ik ben daar niet mee akkoord. Alé, 

ik bedoel… Op den duur zijt ge moegestreden é. Alé ja, dan heb ik zoiets van ‘ja, 

waarom mogen wij daar niet… niet bijzijn of niet meer informatie over krijgen voor dat 

ge zo’n beslissingen neemt?’. 

N: Al een geluk dat ik in het tweede leerjaar bij de logo zat, anders was ik blijven zitten. 

M: Ja. Maar ja… 

Dat is vaak zo op school é, het is een eenheidswors t en ze hebben weinig tijd om 

te differentiëren. 

M: Ja, dat is zo é. Zo van wij moeten ons programma afwerken en ja, ge moogt daar 

niet teveel buiten gaan want, alé ja, ge moogt niet teveel vragen. Ja, het was wel toch 

te moeilijk, zo heb ik dat toch ervaren é. 

N: Maar het is daar super luid en als ge dan iets vraagt dan is dat zo… [geroezemoes] 

M: Ja, in het lager vind ik, die hebben een programma en ik snap dat wel allemaal, dat 

dat allemaal moet afgewerkt zijn. Want ze hebben ook hun… alé op het einde, hun 

termen, hun eindtermen en zo van die dingen. Ja, dat snap ik allemaal wel, maar 

uiteindelijk moeten ze wel maken dat ieder kind aan zijn eindtermen geraakt. Dat het 

niet is van alleen die meekunnen. Maar dat is toch, alé toch waar dat zij naar school 

geweest is, maar dat zal wel bij iedere school, denk ik toch, wel een beetje proberen 

zijn. 

N: In het lager was er zo één juffrouw die ik niet afkon en zij mij ook niet. 

M: Ja, dat komt ge dan wel tegen é. Want zij zegt dat nu wel van dat klikt niet maar op 

den duur, dat is eigenlijk een beetje het gevolg daarvan denk ik. Want tussen niet 
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klikken met een kind, ja een kind dat in het eerste of tweede leerjaar, ja dat klikt niet 

met uw juf maar dat is zo… alé… Dat is een beetje het resultaat van de manier waarop 

zij met haar omgaat uiteindelijk, alé toch een stuk vind ik. Ge kunt altijd hebben é dat 

het niet klikt, ja oké, dat… Ik kom ook beter overeen met de ene dan met de andere, 

dat is normaal. Maar als kind zeggen van dat klikt niet… alé ja, dat is toch euh, dat zegt 

toch wel iets vind ik. 

Ja, als klein kind, dan kijk je op naar je juf é. 

M: Ja, het is dat é. Maar ja, goh ja. 

 

Volgt of volgde zij bijles? En wat kreeg ze allemaa l? 

M: Ah ja, logo, dat volgt ze vanaf haar tweede leerjaar. En ja, dat is het é. En dat volgt 

ze nu nog altijd. 

N: Ik was bang dat ik moest stoppen. 

M: Ja, ze dacht al dat ze moest stoppen in het zesde maar, ze was euh, maar ze mocht 

nog wat verder doen. 

N: Ik dacht ‘oh nee, nee’. 

M: Maar ze heeft daar wel iets aan é, ze trekt haar daaraan op. In het zesde leerjaar 

dacht ze van ‘ja, nu ga ik niet meer naar die logo mogen gaan’. Alé, ze was echt wel 

een beetje hare kluts kwijt, zo van ‘oei, wat ga ik nu moeten doen?’. Maar, ja ze mag 

nu nog, het eerste jaar is meestal toch nog een beetje gelijklopend met, zeker in het 

begin, met het zesde leerjaar, dus zeiden ze ‘laat ze nog maar voortkomen dus’. 

En volgend jaar dan? 

M: Ik weet het niet, ik heb geen idee. Ik wil, we hebben daar eigenlijk nog niet ja. Op 

een gegeven moment zal zij wel, dat gaat sowieso stoppen é. Als logopediste denk ik 

ook, ja, ge kunt dat niet blijven altijd volgen denk ik. Ik weet niet in hoeverre dat dat 

dan… 

N: Maar er zijn daar toch ook zo.. zo mensen van achttien jaar. 

Ja, maar het kan zijn dat zij voor iets anders kome n é, bijvoorbeeld voor een 

spraakprobleem. 

M: Awel ja, om logopedie te gaan studeren, hebben zij soms ook logo voor hun 

uitspraak. Ja, ik heb er eigenlijk nog niet echt euh, nog niet, ik heb dat eigenlijk nog niet 

echt gevraagd of dat dat volgend jaar ook nog euh, doorloopt of ja. 

Dat is één uurtje in de week logo? 

M: Ja, nu is dat één uur in de week. Vroeger was dat twee keer drie kwartier. Maar dat 

is dan veranderd. 

N: Omdat ge dan meer kon doen zeiden ze. 
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M: Ja, nu moogt ge ook maar een half uur meer gaan, geloof ik. Ze hebben er dan een 

kwartier afgepakt. Ik geloof dat ze toen zo zei van ‘ge moogt maar een half uurtje 

therapie meer geven voor die terugbetaling’ en wat is dat daar allemaal. En euh, alé de 

meeste, nu is dat bij haar één uur in de week. 

Ja.  

M: Ja, en dan op school é dan. Nu volgt ze wel euh, in het lager had ze dat niet, nee in 

het lager… 

N: Ze zeiden zo ja, zo voor wero had ik zo… dat was tot het derde leerjaar denk ik. Nu 

zeiden ze komt donderdagmiddag maar dan, want dan was het zo drie weken dat wij er 

niet naartoe moesten komen en ja dan zitten wij, alé… 

M: Ja, maar dat was wel in het lager é, dan had ge wel de zorgklas. 

N: Ja, en dan zat er ook zo’n gehandicapt meisje in ons klas en die had dan zo nog 

iemand anders en dan mochten er altijd nog mee gaan. Zo’n GON-begeleidster. En 

dan mochten er altijd drie meegaan. Dus dat was ook wel, alé, ja, dan mocht ge daar 

zo mee meegaan. En dan hadden we vroeger nog zorgklas. 

En wat is dat een zorgklas? 

N: Dat is zo, ja dat was zo één juffrouw die daar zat en dan zo, ja in een klas of zo, zo 

vaak kinderen mochten daar dan rekenen of ja, ik weet niet wat dat dat was maar ik 

denk rekenen. Dat was een soort bijles zal ik maar zeggen. 

M: Ja, de zorgcoördinator noemde dat é. Die euh, en dat was dan nog een keer apart. 

Ja, maar dat is heel kort é. 

N: Ja, dat is zo hetzelfde lesuur zo, als rekenen begint dan is dat ook zo met hun en 

dan, ja ik weet niet hoelang dat dat duurt ofzo. Dat is ahzo, als het rekenen stopt, dan 

stoppen zij ook. En dan moeten ze terug meegaan naar de klas. 

M: Ja, dat is een goed systeem maar wel heel beperkt. 

Dat is ook nog redelijk nieuw é. 

M: Ja, dat bestaat allemaal nog zo lang niet. Ja, dat is allemaal… We zijn allemaal nog 

aan het leren é. 

 

Eum, is er veel huiswerk voor de muziekschool? Ja d us zoals u al zij. Voor fluit 

loopt dit goed maar voor notenleer iets minder.  [iedereen lacht] 

En uw jongste zus helpt voor fluit en uw oudste zus  voor notenleer é? 

N: Euh ja. 

M: Nee, het is omgekeerd. Onze oudste heeft ook dwarsfluit gespeeld. 

Ah, de oudste. 

N: Als ik dan iets niet ken dan vraag ik dat aan haar. Ja, als ik iets niet versta. En L. die 

snapt dat echt allemaal en dan legt ze dat allemaal uit voor notenleer. 
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M: Ja, dat is nogal een theoretische. [mama lacht] 

N: Ja dus die snapt dat allemaal, dat is wel een verstandige. 

M: Ja, die legt dan de theorie uit. 

 

Heeft N. moeilijkheden met het lezen van partituren ? Of hebt u daar geen zicht 

op? 

M: Ik weet dat niet eerlijk gezegd niet goed. Ik denk dat niet, alé ja, ik weet het eigenlijk 

niet. Ik kan het niet, ik heb daar inderdaad geen zicht op. Ook omdat ik dat zelf vroeger 

nooit alé, of je nu dat blad voor mijn neus zou zetten of niet, ik kon daar zelf niets van. 

Dus dat is wel, ja dan kunt ge, ja. Die noten, ik kon geen één noot lezen. In het school 

hadden wij nog muziekles gehad maar ja. 

N: Maar wij ook, blokfluit. 

M: Maar ja, oei, dat was nog veel minder dan jullie nu hadden als ik dat nu zie wat 

muziekles dat ze nu hebben. In mijn tijd, dat was meer naar klassieke muziek luisteren 

dan eigenlijk noten. Dus ja, ik kende daar dus totaal niets van. Dan is dat ook heel 

moeilijk om dat op te volgen. 

N: Ja, het is bij mij als ik het eens niet snap, dan zeg ik dat ik het volgende week ga 

vragen. Tja, dan ligt dat daar zo. Want ja, dan weet ik het echt niet of dan, dan denk ik 

zo dat ik het verkeerd lees en dan moet ik dat opnieuw leren. Dat heb ik ook al een 

keer meegemaakt. 

Eens het er inzit, is het moeilijk om het er weer u it te krijgen é? 

N: Ja. En dan ben ik te rap ofzo en dan moet ik opnieuw beginnen. 

 

Is de muzikale interpretatie gemakkelijk of moeilij k bij haar? 

[lange pauze] 

Vind je dat ze muzikaal kan spelen als je haar hoor t spelen? Of is dat gewoon 

haar noten spelen? 

M: Nee, ik vind dat dat wel een beetje, dat… dat dat toch wel schoon klinkt. 

 

Ik weet niet of u dat weet maar heeft zij meer of m inder moeilijkheden met ritmes 

en tempo? 

M: Oei oei, dat is moeilijk. Ik zou het eigenlijk niet echt weten. 

 

Het volgende hebben jullie al gezegd, toonvastheid is redelijk volgens u. 

M: Ja, ik vind dat dat wel meevalt. 

 

Zijn er verder nog aspecten die gemakkelijker of mo eilijker lopen? 
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M: Ja nee, makkelijker, moeilijker, dat rekenen, dat sowieso. Maar er zijn ook wel 

dingen in het rekenen waar ze meer problemen mee heeft dan met, met… Gelijk, wat 

is dat, metend rekenen. 

N: Metend rekenen en meetkunde zijn echt wel het moeilijkste 

M: In het begin als ze in het tweede leerjaar zat, dat was dan hoofdrekenen, dat was 

echt, niet te doen. 

N: Ik kan nog niet tot 100 tellen… 

M: Maar daarachter is dat wel, dan was dat wel, ze heeft dan wel met de logo en dat is 

dan wel heel, alé dat is wel heel goed geëvolueerd. Maar ze heeft echt zo bepaalde 

dingen dat je zegt van ‘kijk, dat gaat nu echt niet’. 

N: Zo getallenkennis, dat kon ik wel en daarna zo bewerkingen, dat gaat zo half en 

half. En metend rekenen en meetkunde, ja… 

M: Ja, dat is al zo van in het begin geweest. Dat inzicht, dat mist ze wel een stuk. Dat 

is zowieso een probleem en dat blijft wel, dat, dat is iets wat constant terug komt. Dat 

hoofdrekenen, dat was in het begin een heel groot probleem maar daarachter is dat 

echt wel veel verbeterd. Maar dat is iets dat echt euh, gelijk ze heeft nu T.O. ook en dat 

is ook zoiets, dat is ook heel inzichtelijk é en… 

N: Zo bij kubussen, zo het vooraanzicht, het zijaanzicht, ik kreeg daar zo van die 

blokken voor anders kon ik dat niet. 

M: Ja, ze had dat met blokken gedaan, met echte blokken. Zo, alé, dat gemaakt gelijk 

dat dat op dat blad stond en dan zo, ja dat was echt wel euh. En hoeveel moest ge er 

zo doen? Twaalf ofzo? Een mens zoekt wel oplossingen voor… toch ergens wel om ze 

te helpen, om het toch te snappen. Dat ze toch weet van… Als dat inzicht er niet inzit 

dan dan… 

N: Maar ge moet ook zo een cd-rekje maken en dat kan ik wel goed dus daardoor gaan 

mijn punten zo naar omhoog. Dus dat vind ik wel… 

M: Het één compenseert het andere een beetje. 

 

Hoe probeert zij zelf haar problemen op te lossen? Probeert zij dat te maskeren? 

Hoe gaat zij daar zelf mee om? 

M: Goh ja, ze wordt, ze wordt heel rap boos é. Als het echt niet gaat, ze kan daar 

moeilijk mee omgaan vind ik zo van. Als het echt niet gaat en het steekt haar tegen, 

dan kunt ge er echt niets mee doen. Dan is het hopeloos. Ja, dan is het echt, dan 

wordt ze echt boos en dan is het best van haar te laten afkoelen en zeggen van ‘goh, 

oké, we zullen binnen een uurtje nog een keer proberen’ want het gaat gewoon niet ze 

dan als ze. En zo ja… 

N: Mijn boeken hebben al afgezien. 
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M: Ja en dan verliest ze, ja als het echt niet gaat dan is ze helemaal haar, ze heeft 

niets meer van alé, het interesseert haar allemaal niet meer. Ze is het echt allemaal 

beu dan zo. Ja, het is euh… 

Maar gelijk taal, dat lukt wel? 

M: Ja, dat loopt euh, behalve eum, hoe noemt het, zinsontleding. Maar dat is ook zo 

terug dat inzicht. 

N: Zo werkwoordelijk en naamwoordelijk. 

M: Dat is iets dat ze totaal niet snapt é. 

N: Ik had het al moeilijk met werkwoordelijk en zo en nu komt er nog zo, nog PN en 

ANPV bij. Dan wordt dat zo nog moeilijker en zo. 

M: Ja, dat gaat er dus, ja, dat is iets. Dat is ook al van in het begin als ze, van het 

moment dat ze zinsontleding moest doen in het lager ook al, was dat een fiasco. En 

dat is nu nog altijd zo. Maar ze is er ook al een keer voor naar de bijles geweest. 

N: Met het examen. 

M: Omdat ze het echt helemaal niet snapte. Alé, ik kan haar daar ook niet in helpen 

want ik heb dat helemaal anders gezien. Toen ik naar het school waren dat helemaal, 

dat zijn woorden dat ik nog nooit van gehoord heb, het heeft allemaal een andere 

naam. En bij mij was dat gewoon ja, dus ja, ik kan haar daar dus ook niet in helpen ze. 

Zij vraagt wel van ja, hoe moet dan maar gij hebt zo wel van die trucjes zo. 

N: Zo bij het ANPV moet je de of het voorzetten, dan, wat was het nu weer, uw voltooid 

deelwoord, daar moet je de voor zetten en het ANPV het of zo voorzetten. En dan ja… 

M: Nu is dat allemaal op een andere manier é. Ja, ge kunt er dan niet aan helpen dan 

want, ge kunt niet… Je leert het hun ergens ook een stuk verkeerd. 

En op den duur met al die trucjes, je hebt meer tru cjes dan je kan onthouden. 

M: Ah ja. Ja, dat is ook meer… meer het snappen é van ‘ja, nu weet ik hoe het moet’. 

Maar bij haar, ja, diene klik, ja. 

N: Ja, onze, onze echte klastitularis zal ik maar zeggen, die is een tijdje ziek en dan 

hadden we een nieuwe gekregen maar ik vond dat die zo, ja, die legde dat zo raar uit. 

Alé, maar onze echte klastitularis, die legde dat wel wat beter uit. En die schrijft overal 

zinnen op en zo om dat echt te tonen en dan moet je dat zo zelf doen. En dat vind ik 

wel goed zo. 

M: Ja, het is wel dikwijls wel de manier van het… het naar voor te brengen ook, alé van 

het uit te leggen ook waarschijnlijk. Maar ja, de ene gaat dat dan beter op die manier 

verstaan en de andere gaat dat dan misschien alé, het is een beetje zoeken. 

N: Maar ze schreef er veel dingen bij en dan snapte ik het zeker niet. Ik vond het al 

moeilijk met werkwoordelijk en zelf… 

M: Alé, de rest van die lessen gaat echt wel eigenlijk. 
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De volgende vraag heb ik ook al gevraagd: je vindt de dwarsfluitles leuker en 

waarom? 

Heeft ze zelf gekozen om muziek te doen en waarom? En koos zelf haar 

instrument? 

M: Ja, ze heeft, dat wou ze echt wel doen. Daar euh, daar stond ze volledig zelf achter. 

Dat instrument, ik denk dat ze dat gekozen heeft omdat haar zus dat gedaan had.  

N: Maar ik wou… 

M: Omdat ze dat dan al gehoord had. 

N: Maar ik wou ook klarinet doen maar dan had mama zo van… Ik wou eerst zo 

klarinet doen als L. maar toen zei ik toch van ‘ik ga toch maar dwarsfluit doen’. En ja… 

M: Ja, ik denk dat dat een beetje invloed gehad heeft. Maar ja, we hebben haar daar 

wel laten in doen. Ja, ze heeft zij dat mogen euh, mogen kiezen wat dat ze euh… 

N: Of viool maar dat vindt mijn mama… 

M: Ja, dat was veel te moeilijk voor haar. 

N: Ja, we gingen zo, ja, naar een opendeurdag zo voor te kiezen voor een instrument. 

Ge had daar dus allemaal instrumenten. En die viool dat vond ik ook wel goed maar als 

uw toon dan verkeerd zit dan speel je vals. 

 

Zijn er nog dingen die u nog wil toevoegen?  

M: Goh… 

Dingen die ik misschien nog niet gevraagd heb? 

M: Nee, niet echt. Ah ja, gewoon ja, dat mijn persoonlijke ervaring is dat, dat er nog 

enorm veel werk is aan euh… Ja, zowel in het lager en zeker op de muziekschool. 

Daar staan die totaal niet… alé, toch, ik weet niet of dat op andere muziekscholen ook 

zo is, maar hier is dat echt wel, dat staat nog minder of in zijn kinderschoenen. Dus 

ja… Ja, dat er, ja, er wordt totaal geen rekening mee gehouden. Alé, geen rekening 

mee gehouden, sommige wel maar ze zijn daar totaal niet op voorbereid. Alé, ze.. ze. 

Ja, dat is waar. 

M: Ze, ze.. Als ik dat ga zeggen dan vallen ze volledig uit de lucht. Zo van ‘alé, wat 

moeten we daar nu mee aanvangen?’. Die weten totaal niet hoe dat ze daar moeten 

mee omgaan. Alé, dat is eigenlijk wel een gemis eigenlijk want… 

Het is iets dat nog vree opkomt é? 

M: Ja, ja, tuurlijk, ik versta dat wel ze maar ja, langs de andere kant, ik vind dat dan wel 

jammer want gelijk die, die… haar eerste juf, die was daar dan wel. Ik denk dat dan 

toch ook wel… Alé, doe die deur eens toe, zo koud! [N. laat de kat binnen] Dat dat ook 

wel een beetje afhangt van hoe ge daar zelf als leerkracht tegenover staat é. Toont ge 
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daar interesse voor of zeg je zo van ‘ja, oké dat is goed maar daarmee is het ook 

gezegd’. Zo van ja, doe maar verder en trekt u plan. Alé, zo is het eigenlijk wel een 

stukje. Ik versta dat wel dat die daar niet in opgeleid zijn. Dat wil ik allemaal wel goed 

verstaan, ben ik geen moeilijke. Maar ik vind dat wel langs een kant jammer, dat daar 

weinig voor gedaan wordt. Alé ja, dat er, alé, als leerkracht, ja, dat er weinig interesse 

voor getoond wordt. 

Ja, de meesten weten ook niet wat het is. 

M: Ja, dat is waar. Maar ja, kijk, ge hebt dan blijkbaar toch ook anderen. Als jij nu zegt 

haar juf van fluit… Dat dat wel, alé, dat die daar interesse voor toont. Ik vind dat dan 

wel positief dan dat ze dat willen doen. 

En ook haar aanpak lijkt goed te gaan, vind ik. Ze legt de nadruk op voorspelen 

en naspelen, ook heel veel herhaling, kotjes met de  moeilijke stukken dan de 

gemakkelijke,…  

N: Ja, als er zo nieuwigheden zijn of wat dan ook, dan duidt ze dat aan. En herhalen en 

zo als ge het niet snapt of zo. 

M: Alé, ik vind dat wel goed, ja, ze moeten zij dat niet doen é uiteindelijk. 

Ze was zeer gemotiveerd, dat viel mij op. 

M: Ja, ja, ja, ik vind dat ook wel een heel vriendelijke ook zo. Alé ja, ze stond er wel 

voor open als ik dat… dat in den tijd toen zei van alé ja, dat dat probleem er was. Dan 

vond ik dat wel alé ja, ge voelt dat direct als ze daar voor open staan, ik vind dat wel 

dat je dat echt voelt. Gaan ze er iets mee doen of is het echt zo van trek maar uw plan. 

Dat had ik wel een beetje bij de laatste juf, bij L.E. Daar had ik niet echt zo een goed 

gevoel bij. [lacht] Zij ziet het meer als scoren en niet alé ja, als hobby van de kinderen. 

Maar ik heb dan ook zoiets van, alé ja, als je nog jong zijt, ik zal dan zo, ja, alé, ik heb 

dan zoiets van ‘waarom dan niet meer interesse in tonen zo?’. Die gaat toch nog jaren 

les geven, die gaat dat toch meer en meer tegen komen? Alé, dat denk ik dan toch. Het 

gaat ook meer en meer, alé, het kind heeft meer en meer een naam. Alé, ze hebben er 

een naam opgeplakt en er zijn toch nog kinderen, volgens mij, die in de muziekschool 

gaan komen en dat probleem hebben, die dat… 

Ze vertelde dat het haar eerste jaar was en toen in  een klas kwam die enorm veel 

achterstand had door de ziekte van de vorige juf. Z e zei dat ze zeer veel werk 

had, ze moest nog dingen uit het tweede jaar beginn en herhalen. Maar 

ondertussen moest ze ook alle stof van het vierde g ezien hebben. 

M: Ja, dat nadeel had zij dan wel natuurlijk. En euh, van in die klas dan te zitten want 

ja, dan hebben we dat extra nadeel er dan nog eens bij. 

N: Maar ik vond het er wel over toen zij mij aan het uitlachen was voor de fa-sleutel. 

Want ze had zo, elke les pakt ze zo twee kinderen voor een stukje en ik moest zo fa-
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sleutel doen maar ja, ik kon ik dat niet. En dan was ze mij zo aan het uitlachen. Omdat, 

want ik had dat niet gezongen dan. Ja, ze zei zo van ‘ja, de fa-sleutel, zoek dat op in 

uw boek of zo’. En dan hadden we de woensdagavond blaadjes gekregen dat we dan 

zo moesten oefenen tot dat het juist was met ons noten. 

M: Ja, soms is dat wel frustrerend. Als er zo alé ja, dat heb ik toch wel al ondervonden, 

zo als ge zo met uw kop tegen de muur loopt. Alé ja, ik had dat toch in dat lager ook 

zo. Alé, ik heb zelf als ouder moeten zeggen tegen de juf van het eerste leerjaar ‘ik 

denk dat er hier iets niet juist is’. Die zat zo, alé, die maakte zoveel fouten over de brug 

é, van tien over de brug, en dan, die, die had zodanig een manier om dat te, te alé. In 

de tijd, wij woonden toen nog ergens anders en als ze hun huiswerk aan het maken 

waren, ik was altijd aan het koken. En dan was die dikwijls luidop bezig en ik zei dan 

van doet dat nu eens luidop, rekent luidop. En ik stond dan altijd te luisteren terwijl. En 

dan dacht ik ‘hoe rekent gij nu eigenlijk?’, dat was echt. Ja, dat was, die had zo rare 

combinaties om te rekenen, zo van, als ze moest aftrekken dan het ene stukje, alé. 

Bijvoorbeeld 17-14, dan doet zij 17-10, dat was 7, ja, dat was oké. Maar dan deed die 

+4, die deed die 4 erbij. In plaats van die vier er nog af te trekken, telde zij die op. En 

die deed dat alle keren zo. Ik zei dan van ‘maar nee, ja moet dat…’ en die kon dat niet, 

alé ja, dat lukte niet. Dat ging daar blijkbaar niet in. En ze had echt nog zo van die 

kronkels dat ik dacht van, ik begon dat gewoon allemaal op te schrijven. [lacht] Want ja, 

die punten, in het begin, die had heel goede punten zo tot aan de brug en dan ineens 

was dat, dan zakte dat naar beneden. Dat ik dan zei van ‘maar alé’. Ik was dat allemaal 

beginnen opschrijven en euh, ik ging dat bij haar juf en ik zei van ‘kijk ze, dat kan toch 

niet? Hebt gij dat al nog niet ondervonden?’. ‘Maar nee zegt ze, ik zie ik daar geen 

problemen in’ zegt ze. Dat was in de meimaand zeker? Denk ik, ja. Of in april. Euh, ik 

zeg ‘ja, als gij daar geen problemen in ziet’ want ja, wie ben ik om dan te zeggen van… 

Ja, ik geef geen les é. Ik ga ik daar ook niet é… ja, euh. Maar dat bleef duren, dat ging 

altijd maar slechter en slechter en dan half, half juni zeker, kwam ze dan bij mij van euh 

‘ja, ik denk dat er een probleem is’. ‘Ja’ zeg ik tegen haar, ‘ik zeg dat al meer of een 

maand en nu denk je dat er een probleem is’. En dan moest ze nog de laatste veertien 

dagen, de laatste weken van juni, dan moest ze kweenie hoeveel rekenoefeningen 

maken om dat allemaal in te halen, al wat ze dan zogezegd niet snapte. Want allemaal 

moest die rekenoefeningen doen. Dat was haar zo beu é, ik heb dan gewoon gezegd 

aan het school van ‘Het is gedaan! Stop ermee want ze doet het niet meer graag.’ Alé 

jong, dat waren de laatste weken. Iedereen was aan het uitbollen en zei moest alsmaar 

rekenoefeningen maken, alé jong. Dat kind zag dat totaal niet meer zitten en ik ook 

niet. Ik was het echt wel beu ze. Ik zei ‘ja sorry, maar nu stoppen we ermee ze’. Ik zeg 

euh van alé. En ze hebben haar dan wel laten overgaan naar het tweede leerjaar. Want 
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ze zei toen ‘ja, ik heb dat dan besproken met het CLB en blijven zitten, dat is helemaal 

niet nodig’. Alé oké, niet blijven zitten dan, voor mij ja, oké, over naar het tweede 

leerjaar maar dat was juist hetzelfde. In het tweede leerjaar, ze had zij nog altijd 

dezelfde problemen, dat bleef ja. Maar dan in november zeker, komen ze bij mij, alé ja, 

de directrice kwam bij mij vragen of ze mocht getest worden door het CLB. Ik dacht 

‘alé, het wordt tijd dat ge toch ne keer in gang schiet’. Dat was dan november, alé ja, 

we hebben dan wat tijd verloren. Het was dan zeker januari tegen dat dat allemaal in 

orde was, euh, alé getest. En tegen dat dat dan, tegen dat wij er dan iets van wisten, 

was dat januari, ja, eind januari. Eum, zeiden ze dus dat er inderdaad een probleem 

was maar welk probleem dat konden ze nog niet euh, dat wisten ze nog niet. Ze zeiden 

toen tegen mij, het CLB zei toen tegen mij, we kunnen dat wel na een x aantal jaren 

weten van eigenlijk is dat ‘dat’ probleem. Dat moet zich evolueren. Ik zeg van ja, ze 

zeiden van, ja met logo, ik zou ze toch logo laten volgen. Geen probleem, ik heb dan 

gekeken voor logo te volgen. En dan volgens, ze volgde juist toen twee weken logo, en 

ondertussen was dat juist die periode van de grote toetsen altijd, dat was zo altijd eind 

januari, begin februari. Dan kregen ze altijd zo grote toetsen. En dan was het 

oudercontact want daarachter was het dan herfst, euh, krokusvakantie. Alé ja, ik ga 

dus naar het oudercontact euh, juist voor de vakantie was dat. En eum, zegt ze tegen 

mij die juf, zegt ze ‘ja, we hebben beslist dat Nathalie moet blijven zitten’. Euh nee, 

terug gaan naar het eerste leerjaar. Ik zeg van’ ja, hoe komt ge daar nu in een keer bij, 

terug gaan naar het eerste leerjaar?’. ‘Ja, ja’ zegt ze ‘ze blijft bij mij in het tweede 

leerjaar zitten maar ze krijgt leerstof eerste leerjaar.’ ‘Ah ja,’ zeg ik ‘wat gaat ge dan met 

haar taal doen?’. ‘Ja maar,’ zegt ze ‘op de voorwaarde dat ze haar tweede leerjaar 

opnieuw overdoet dan volgend jaar’. Ja tuurlijk want leerstof tweede leerjaar gingen ze 

gewoon stilleggen en alleen maar eerste leerjaar. En ik zeg dan van ‘ja en haar taal 

dan? Dat is toch geen probleem? Gaat ge die dan ook terug doen keren naar het 

eerste leerjaar?’ ‘Nee, nee’ zeggen ze ‘die mag ze dan in het tweede leerjaar volgen’. 

Ik zeg dan ‘en volgend jaar dan? Terug tweede leerjaar taal?’. Ik zeg alé, ik vind dat 

toch nog wat raar, ik zeg van ‘mag ik daar nog een keer over nadenken?’. ‘Ja,’ zegt ze 

‘gij moet dat toch beslissen of dat dat mag of niet’ zegt ze. ‘Ja,’ zeg ik tegen haar ‘ik wil 

daar toch nog wel een keer over nadenken’. Dat kan ik toch niet op twee minuten 

beslissen ze. Alé, en eum, ik had dan naar, ah ja, dat was dan de vrijdagavond, ik 

probeerde dan naar het CLB te bellen voor toch een beetje informatie te hebben é. 

Want ik had dus niet van informatie é. Ze hadden gewoon gezegd van ‘kijk, wij hebben 

dat beslist’. Voila, dat was het, voor de rest moest ik blijkbaar niets weten. Ik belde naar 

het CLB maar dat was al in verlof. Ik zeg euh, ze moest ’s avonds naar de logo, en 

euh, ik vraag dat aan haar ‘kunt gij mij een beetje inlichtingen erover geven?’ Ik zeg ja, 
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blijkbaar was de logopediste daar wel bij geweest, bij die beslissing. Euh, ik zeg van ja, 

want ik anders niet en ik moet ik zomaar beslissen volgende week wat ik daar mee ga 

doen. En ik zeg ‘ja, maar zo kan ik dat toch niet beslissen ze’. ‘Ja,’ zegt ze ‘maar 

eigenlijk, ik heb niet gezegd, normaal ben ik niet akkoord’. Want ik zei ook ‘ze volgt nu 

twee weken logo’. Ik heb ook gezegd op school ‘kunt gij nu op twee weken tijd zien dat 

ze moet blijven zitten? Ge weet toch niet hoe dat dat gaat evolueren? Op twee weken 

tijd…’. Dat vind ik zo raar. Alé ja, ja zegt ze ‘ik, als het aan mij ligt, alé, ik was er echt 

niet mee akkoord met die beslissing’ zegt ze ‘maar ja, de rest, ik kan mij daar ook niet 

over uitspreken’. Alé ja, zij heeft mij dan wel wat meer uitleg gegeven. En we hebben 

wij dan een keer overlegd en gezegd van ja. En ben ik dan naar school gegaan en 

gezegd van ‘nee, we hebben beslist dat ze gewoon haar tweede voort doet. En euh, op 

het einde van het jaar, als het echt niet gaat, dan ga ik er geen problemen over maken 

dat ze blijft zitten. Ik heb er niets op tegen. Maar op die manier, vind ik dat wel, alé, dat 

zie ik echt niet zitten.’ Zeg ik ‘ik zou liever eerst kijken hoe het met de logo gaat’. Dat 

was daar wel heel slecht aangekomen hoor. De juf, die was dan kwaad op mij van ‘alé 

wat denkt gij wel, wat een tijd dat ik daar moet insteken’. En ‘waarom laat gij die nu niet 

zitten?’. Ik kreeg ik daar naar mijn kop gezwierd. Ik zeg ‘ja, nee’ tegen haar, ‘we 

hebben dat beslist dat ze blijft zitten’. En ze hadden dan zoiets van ‘alé ja, ze blijft dan 

maar zitten maar je zult dan wel zien é’. Zo een beetje van ‘je ment fou’. Ik trek het mij 

niet meer aan zo. Maar ze is zij, ze heeft zij gewoon haar tweede leerjaar goed 

doorgegaan en op het einde van het jaar was zij echt wel, ze was zij niet, alé, ze was 

zij niet de eerste é. Maar dat hoeft voor mij ook niet é. Maar ze kon zij redelijk goed 

mee, met die logo, met die extra ondersteuning, ging dat redelijk goed. Dus ja, ik vind 

dat zo raar dat die zo in ene keer zeiden van… Maar ja, die samenwerking met dat, 

met de logo en de school, ik heb dat echt moeten… De logopediste zei dan wel ‘die op 

het school waren dan wel wat kwaad op mij omdat ik verkeerde inlichtingen gegeven 

heb’. Want ik zei, want ik heb toen gezegd ‘kijk, ik heb wel inlichtingen van bij de logo 

en wij hebben uiteindelijk beslist van dat niet te doen’. En ik heb ik daar onder mijn 

voeten gehad dat ik verkeerde informatie gegeven heb en ik mocht dat niet gedaan 

hebben en… Zeg ze ‘maar nu zeg ik wel niets niet meer ze’, zegt ze. Ik had toen ook 

zo van ‘oei’, ik zeg van ‘als gij ook al niets meer wilt zeggen, waar moet ik dan op den 

duur nog naar toe? Alé, wat voor een manier van werken is dat nu?’ Ik heb toen echt 

toen ik thuis kwam naar de directeur gebeld van het school en gezegd ‘ik vind dat dat 

niet kan. Als ge zo doet, dat vind ik niet samenwerken’. Wie is daar uiteindelijk de dupe 

van, van al dat gerakketak tussen mekaar? Dat is wel ons Nathalie é. Want ja, dat is 

toch waar, het gaat toch om haar é, het gaat toch niet om kwestie van wie er nu gelijk 

heeft é en wie wat mag zeggen tegen wie. Ik vond dat ja, zegt ze ‘het is goed, we 
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zullen wij maandag allemaal een keer samenkomen en…’. ‘Dat is goed’ zeg ik, ‘ik zal 

er zijn’. De logo was daar en ik dan en het CLB en de directie en de juf… Ja, ik vond 

dat toch geen manier van werken ze. Ik vind euh, alé, samenwerken, ge gaat daar 

meer mee bereiken dan elke alleen op zijn eentje bezig te zijn en te zeggen van ja ‘ik 

ga dat doen’. Uiteindelijk, daar bereikt ge toch niet mee é? Maar dat was zo echt euh, 

alé ja. We hadden dan zo overleg ook zo. Dat was dan met euh, alle maanden werd er 

dan overlegd met het CLB. En hoe noemt dat nu weeral? Die MDO, alé toch zoiets. En 

euh, ik wist dat wel, op sommige scholen mochten de ouders daar bij zijn. En ik wist 

dat. Dus ja, ik zeg dat tegen, dus ja, ik zeg ‘jullie zitten dat allemaal zomaar te 

beslissen maar waarom mag ik daar niet bijzijn als er overlegd wordt?’ ‘Ja, maar ja, wij 

doen dat niet en dat mag niet.’ Maar ik zeg, ‘dat mag niet? Dat mag wel want ik heb 

dat, ik weet dat dat op sommige scholen wel gebeurd.’ Maar ik mocht toch wel op het 

volgende overleg aanwezig zijn. Alé, ik vind dat, alé… 

Het is wel uw kind é. 

M: Ja, zij zitten daar allemaal te overleggen en zeggen van dat, dat en dat. En gij weet 

niets alé, ik was daar totaal niet mee akkoord. Als er dan overleg was, dan mocht ik 

altijd daar bij zijn vanaf dan. Dan weet ik tenminste toch ook hoe ze evolueert en wat er 

aan de hand is. Wat dat positief en negatief is. Uiteindelijk moeten wij ze toch ook een 

stuk begeleiden naar studie toe. Alé ja, ik vind, ja, ik heb er al een punthoofd van. 

[lacht] Ja, ge moet echt wel op uw strepen staan om iets te willen bereiken en ik vind 

dat wel jammer zo. Alé ja, dat dat zo niet, uiteindelijk zal dat toch, dat ik toch een stuk, 

alé, dat hoort er toch ook bij kinderen met problemen? Dat is toch normaal? Dat is toch 

in ieder jaar dat gij een kind hebt met een probleem? Misschien twee, of misschien. Ja, 

daar moeten ze toch mee kunnen omgaan, ze moeten toch met zoveel problemen 

kunnen omgaan? 

Dat komt nog vree op é, kunnen met problemen in het  gewone onderwijs. 

M: Ja, maar uiteindelijk, ik vind dat… Ja, op die school is dat nogal, en dat is er ook wel 

voor gekend ze, voor ja, ze moeten presteren é. Dat is zo was prestige van ‘als ze van 

ons school komen, dan gaan ze in het middelbaar goede punten halen, ze gaan niet 

zakken’. Zo van é… Dat willen ze zo bereiken. Ik vind ik dat wel allemaal goed en ik 

zeg niet dat dat slecht is dat ze voorbereid zijn maar ge moet wel iedereen, alé ik vind 

wel dat je met iedereen moet rekening houden é. Ja, het is wel een aantal jaren dat ze 

daar moeten zitten é. En ze zitten daar wel een hele dag é. Alé, van hun zeven jaar 

zitten ze daar op school en en spenderen ze daar toch wel wat tijd van hun leven op de 

schoolbanken. Als ge er dan zo een paar jaar moet zitten, alé ja. 
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N: In het middelbaar is dat anders want om het uur of zo hebt ge een andere juffrouw. 

En dat vind ik wel beter. Dat ge zo niet heel de dag dezelfde juffrouw hebt. Als ge die 

dan niet afkunt ofzo, ja, dan is dat… 

M: Ja, dat is een voordeel é van het middelbaar. Je hebt meer afwisseling. Ja… 

N: Ja, we hebben ook zo een juffrouw van Frans en die komt zo binnen zo met brede 

smile en die blijft in iedere les zo kweet nie hoe vriendelijk zo. En die andere 

juffrouwen, die komen zo binnen en die blijven zo ja… 

M: De een is de andere niet é. Dat is normaal é ja. Iedereen heeft zijn karakter en, dat 

heb ik ook gezegd tegen haar, daar moet gij u aan aanpassen. Ah ja, dat moet wel, 

moet gij daar leren mee omgaan. In het latere leven gaat dat ook zo zijn é, dan gaat gij 

ook mensen tegen komen waar gij beter mee kunt omgaan é dan mee andere. Maar 

uiteindelijk moet ge wel, alé ge moet er wel mee leren omgaan. 

N: Maar ik had ook zo ‘in het middelbaar gaat dat moeilijk worden’ en in het lager had 

ik zo minder dan in het middelbaar. Dan had ik zo 82, 74, 76 en dat heb ik in het 

middelbaar eigenlijk nooit niet gehad. In het middelbaar was dat echt zo 76, 78,… Ja, 

dat vond ik wel leuk. Ik had wel meer punten. 

Op den duur zijt ge zo gedemotiveerd dat je geen zi n meer hebt om er nog aan te 

beginnen é. 

M: Ja; 

N: Ik had dan zo 81, ik had dat nog nooit niet gehaald zo. 

M: In het vierde leerjaar, dat was een juf om u tegen te zeggen ze. Amai, dat was 

constant alle keren stond daar op dat rapport dat het slecht was. Geen één rapport 

stond daar iets positief op é, maar echt geen één é, nooit é! 

N: Daar stond op dat ik meer moest meewerken in de klas en in de lessen zo. 

M: Ja, alle keren ‘ge kunt beter, ge zijt lui,…’ en dat was altijd negatief, zo nooit een 

keer positief van ‘dat hebt ge nu een keer goed gedaan’, nee, nooit een keer iets 

positief. Ik heb het haar echt gezegd, ik zei op het einde van het jaar op het 

oudercontact, ik zeg ‘kijk,’ tegen haar ‘ik vind dat allemaal goed en wel é, goh, moest 

ge één keer, al was het maar één keer é iets positief op haar rapport geschreven 

hebben, het zou ook al veel’. Al was het maar één keer é, maar ik zie daar nergens iets 

staan ze. Het was altijd negatief. Maar dat is niet stimulerend ze, zowel voor ons niet 

als voor haar niet ze. En zeker voor haar niet. 

Het is dat, ge zou u best gewoon niet meer doen daa rdoor é? 

M: Ja, het is dat. Altijd maar afgebroken worden en altijd maar slecht van dat is niet 

goed en dat is niet goed. Ik kan dat aannemen dat er minder dingen zijn maar voor mij 

mag dat dan, voor mij mag dat er op staan, ik heb daar geen probleem mee maar 

schrijf er dan toch ook eens iets positief bij, van wat ge wel goed gedaan hebt é. 
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N: Maar dat was echt het moeilijkste jaar. 

M: Ja, dat was echt euh, een moeilijk jaar. Dat is zo, alles uit, echt alles zoveel mogelijk 

uittrekken dat het op den duur negatief alé 

N: En ik kon… 

M: Alé, ge kunt wel veel verlangen van de kinderen maar het is nog zo geweest dat ze 

op schoolreis gingen en dat, en dan kregen ze twee of drie dagen erna een toets van 

die schoolreis, dan moesten ze weten wat ze onderweg op de bus allemaal gezien 

hadden. Alé ja, serieus. Ge gaat dan een keer op schoolreis. Eerlijk, dat is toch om u te 

amuseren. Dat er nog wat educatief bijzit, daar kan ik allemaal mee leven maar dat je 

moet weten door welke tunnel je rijdt in Antwerpen? Alé ja zeg, serieus. Zo nog van die 

dingen é, dat je zegt van ‘hoe komen ze daarbij?’. 

N: En ja, soms zeiden ze zo ‘als ge nu niet gaat luisteren, dan krijgt ge nog een toets 

bij’. En ja, dan luisteren wij soms niet maar dan was diene toets daar eigenlijk niet, dat 

was zo van ‘ja, ge moet luisteren’. 

M: Ja, dat was om te dreigen eigenlijk é. Maar ja, het is gepasseerd é. 

Het is dat. 

N: Nu is het veel beter. 

M: Ge zijt er toch doorgeraakt é. 

Oké, dankuwel voor het boeiende gesprek. 
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Interview met leerkracht notenleer 

 

Legende: 

Bold  =  interviewer 

Normal = leerkracht notenleer van klinisch kind Nathalie 

[] = extra informatie 

{ = gelijktijdig 

… = korte pauze 

[geroezemoes] = onverstaanbaar, telkens zonder essentiële informatie voor het 

gesprek. 

 

Kun je jezelf eens voorstellen alstublieft? 

Eum, ik ben L.E. Ik ben muziekpedagoog van opleiding, ik geef notenleer en ik geef 

euh in de lagere school muziekles en ik geef ook navorming aan leerkrachten. Is dat 

voldoende? [lacht] 

Ja hoor! 

 

Hoe zou jij N. voorstellen? 

Goh eum, ik vond Nathalie een eum, vorig jaar toch, een redelijk euh, schuchter 

meisje. Eum, ze kwam euh, over als een heel lieve maar heel onzeker had ik de indruk. 

Eum, ja… Ja, dat is het voornaamste. Alé, altijd heel vriendelijk, altijd heel heel 

aangenaam maar als ge iets vroeg in de klas alé, was ze heel vaak onzeker dan. 

Was ze dan ook vaak fout of antwoordde ze dan juist ? 

Nee, ze was dan ook fout ja ook. 

Haar onzekerheid was dus wel gegrond? 

Ja ja ja, dat is waar. 

 

Als je nu drie dingen zou moeten opnoemen waar Nath alie goed in is. Wat zou je 

dan zeggen? 

Eum, even denken, het is natuurlijk allemaal een jaar geleden. Eum, goh, op het 

gebied van het vak zelf of? 

Ja. 

Goh, dat is heel moeilijk want ze was in heel weinig dingen daarvan goed, als je denkt 

gehooroefeningen lukten euh, lukten absoluut niet. Het noten lezen was heel moeilijk, 

de theorie was heel moeilijk. Ze had op het vakgebied zelf, ik vind dat echt een heel 

heel moeilijke vraag. Eum. 
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Als ze dan haar noten niet kon lezen, wat was dan h et probleem? Dat ze de 

notennamen niet kan verbinden of toonhoogte en zo o ok allemaal niet? 

Nee, inderdaad, eum, als het veel werd voorgezongen dan kon ze het wel 

reproduceren dus ja, dat kan misschien aangehaald worden. Eum, ja alé, ze kan dat 

wel reproduceren maar dan zit ze weer met haar onzekerheid die dan daar weer in zit. 

Want als ze dan alleen iets moet gaan zingen eum, en je bent onzeker, dat maakt het 

moeilijk euh. 

 

Welke drie dingen kan zij minder goed? 

Ja, de dingen die ik daarnet euh, daarnet zei. Het gaat over het gehoor, het gaat over 

het lezen van de noten, het gaat over eum ja, het, de theoretische kant vaak was ook 

heel moeilijk ja. 

Maar ze is er toch wel elk jaar doorgeraakt? 

Euh, ze is er vorig jaar niet echt doorgeraakt, ze is gedelibereerd geweest. Eum, en 

hoe zit dat in eum in de muziekschool. Eum, daar is een deel van de punten eum die 

worden gegeven op inzet wat euh, wat helpt om euh, het, om de punten omhoog te 

doen. Eum, plus euh, het is in de muziekschool ook niet de gewoonte om om, in die 

muziekschool toch, om niet euh, om om snel kinderen te gaan buizen. Eum, in de zin 

van er worden ook onder het jaar door bijvoorbeeld taken gegeven die ook tellen voor 

de punten van het dagelijks werk eum, waar ze dan net op doorgeraakt eum en ze dus. 

Bij mij was het vorig jaar zo dat ze euh, onder de zestig procent zitten, dat is niet 

geslaagd eum maar ze is op het einde van het jaar omdat het het vierde jaar notenleer 

was enzo, is ze daardoor gedelibereerd. Wat er vorig jaar is gebeurd dat weet ik niet 

want ik geef daar op die muziekschool één jaar les, vorig jaar was het mijn eerste jaar 

dat ik daar les gaf. Dus, wat er daarvoor is gebeurd daar heb ik euh, weinig zicht op 

wat daar is gebeurd. 

 

Hebt u een idee hoe het vroeger verliep? Maar u heb t er maar een jaar gehad. 

Ja, awel, ik weet wel eum van de situatie in de school dat er in dat specifiek jaar 

notenleer heel wat problemen zijn geweest in de zin van leerkrachten die euh, alé er 

was een leerkracht het jaar ervoor euh, die heel regelmatig ziek is geweest waardoor 

er heel onregelmatig les is gegeven dus euh dus dan was er weer een interim, dan 

weer een andere interim. Eum, dat weet ik, alé dat het daardoor ook wel wat is fout 

gelopen in die klas in het algemeen met heel die klas waardoor die niet zo heel sterk 

stond euh, omwille van de voorgeschiedenis van de jaren ervoor. Waar dat er eum, ja 

dat er eum, gewoon problemen waren, leerkrachten die ziek waren en andere zaken. 

Dus ja. 
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Wat weet u van dyscalculie? 

Ik weet daar heel weinig van. Ik weet dat euh, dat dat te maken heeft met euh, niet 

goed kunnen omgaan met cijfers denk ik. Eum, ja dus, daar moeilijk mee hebben maar 

specifiek? Ja, wat daar inhoudelijk van euh. 

En wie vertelde u dat Nathalie dyscalculie heeft? 

De moeder. 

Ze is het u zelf komen vertellen? 

Ja, na een tijd ja.  

Want tegen de leerkracht dwarsfluit heeft ze het ni et gezegd. 

Bij mij was het nadat er een aantal dingen niet zo goed waren van resultaten, is ze het 

mij komen zeggen euh, met de vraag om daar op de een of andere manier een beetje 

rekening mee te houden ja. 

 

Eum, wat liep er gemakkelijk of moeilijk in de muzi ekles? 

Eum. 

Specifiek dan, bijvoorbeeld iets van theorie dat ec ht niet ging. 

Goh, de toonaarden waren een groot probleem. Eum, de fa-sleutel dus alé tegen dat 

daar iets in zit euh, de sol-sleutel ging redelijk eum, ook omdat ze die nodig heeft in de 

dwarsfluit. De fa-sleutel is iets heel anders, dat is voor haar eigenlijk ja, niet nuttig naar 

haar instrument toe eum, en dat heeft ze, denk ik, nooit beet gehad. Eum, op zich is 

dat ook geen drama, zoals we daarnet zeiden van ze is er wel doorgeraakt ja maar dat 

heeft dan ook te maken met dat de dwarsfluit redelijk gaat. Goed, dan wordt het een 

beetje door de vingers gezien, als die sol-sleutel dan aanvaardbaar is ja dan. 

 

Wat hebt u al geprobeerd om de muzieklesjes of part ituren gemakkelijker te 

maken voor haar? 

Eum, ik heb haar in de eerste instantie ja, alé ja, ik heb voor de hele klas ten eerste 

oefeningen gegeven omdat het een heel zwakke klas was in het algemeen. 

Oefeningen gegeven die teruggrepen naar de vorige jaren dus euh, ik heb zelfs 

oefeningen uit het tweede jaar notenleer euh bovengehaald om hen terug, dat weer 

vlot te laten gaan. Ik heb tegen haar specifiek gezegd van eum, de notennamen er 

onder te schrijven. Eum, omdat ik dacht omdat dat misschien, alé dan is ze ermee 

bezig om uit te zoeken van euh, die noot, van op dat lijntje staat die noot en dat dat 

dan ook wel een leerproces eum was. En dan eum, als dat vlot zou lopen, eum, was 

mijn volgende stap om dan om de twee noten eentje tussen te schrijven en zo telkens 

te verminderen. Maar wat ik merkte eum, dat was dat ze dat regelmatig niet deed als ik 

haar dat vroeg om dat te doen. Dus ja, alé. 
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Was dat dan omdat ze dat te moeilijk vond of omdat ze dat niet wou doen? 

Goh, ik heb, ik heb de indruk dat ze tussen de lessen door eum, niet veel tijd in de 

notenleer stak dus, ja is dat niet willen doen? Ja, ik kan mij ook voorstellen dat zij euh, 

voor het dagonderwijs euh, ook heel wat werk had en ik kan mij voorstellen dat weinig 

tijd en zin over schiet ja. 

 

Wat hielp volgens jou bij haar en wat niet? 

Goh… 

Als je dat dan deed, hielp dat dan? 

Euh, dan kon ze dat stukje lezen op basis van de  euh, van de woordjes die eronder 

stonden maar ik denk dat dat maar, alleen maar euh zin heeft als ge dat echt een tijd 

volhoudt é, echt terug gaat trainen. Maar het moeilijke is, alé, ik kreeg ze daar in een 

vierde jaar binnen dus, ge hebt weinig tijd om eum, om echt aan die soort dingen te 

werken, dat zijn dingen waaraan we veronderstellen van in het vierde jaar, dat dat toch 

zou moeten lukken het lezen van die noten. Eum, dus alé, het was alé, het was ook 

een beetje, het was nodig dat ze er zelf een beetje aan werkte want in de les wordt aan 

dat lezen van die noten zelf alé ja, hoe dat ge dat doet, er wordt niet meer uitgelegd 

van dat is een fa, dat is een sol want dat moeten ze in het eerste jaar gehad hebben. 

Dus het was de bedoeling dat ge daar zelf ook een beetje aan ging werken maar ja… 

Het lukte niet echt. 

 

Eum, volgende vraag, vanuit uw ervaring met kindere n die niet vlot kunnen 

musiceren, hoe helpen we hen het best? 

Dat is nu algemeen? 

Ja. 

Eum, goh, ik probeer altijd euh, ja, te blijven zoeken naar eum een positieve 

benadering eum, die stukjes die wel gaan euh benadrukken. Euh, iemand die dan wel 

goed is in dictee, daar eum hen heel hard in te stimuleren. Eum, wat dat ik probeer is in 

de klas ja hen veel aan bod te laten komen en veel alleen te laten doen. Nu doe ik dat 

wel meer als vorig jaar, het is het tweede jaar dat ik notenleer geef dus ik denk niet dat 

ik zoveel ervaring heb dat ik dat allemaal bedacht doe, het is een beetje zoeken maar 

alé, dit jaar toch probeer ik heel veel de leerlingen alleen te laten lezen en en en 

zorgen dat ze goed geconcentreerd blijven want dat is het ook heel vaak. Eum, dat ze 

goed geconcentreerd blijven meevolgen. Bijvoorbeeld een notenleerlesje en eum, dan 

beginnen we samen en dan zeg ik een naam en dan doet die persoon dat verder en 

dan roep ik weer een naam en die moet dan verder gaan op de juiste plaats en zo. Dat 

ze blijven, dat ze erbij blijven. Voordoen, dat doe ik regelmatig. Euh, voordoen of 
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meedoen, dat is natuurlijk alé, daar zijn twee kanten aan é. Dus langs de ene kant was 

er dan, dat je zegt dat doe je beter niet, de kinderen moeten het zelf doen maar als het 

niet lukt dan doe ik een stukje mee en dan euh, doen ze later een stukje alleen eum, ja. 

Meespelen op de piano, euh, wat nog. 

Het is goed hoor. 

 

Volgt Nathalie bijles? 

Nee, dat denk ik niet nee. 

 

Hebben uw leerlingen huiswerk? 

Ja. 

Wat moeten ze dan specifiek doen? 

Dat kan eens een theorieoefening zijn, dat kan eens een lesje zijn. Het is elke week 

wel, alé, elke les is er wel een notenleerlesje bij dat ze moeten oefenen of een stukje 

lezen of euh een ritmische oefening. 

Maar elke week is er een oefening? 

Er is elke les een oefening die ze thuis euh, moeten voorbereiden. Alé eum, het is een 

beetje de bedoeling dat ze tussen de twee lessen door eum, ofwel elke dag er een 

paar minuutjes kort mee bezig zijn of, alé dat zijn vijf minuten, meer niet. Ofwel één 

keer tussen twee lessen eum, er iets langer aan werken. 

Het is twee keer per week? 

Ja, twee keer per week. 

En hoe gaat het huiswerk bij de leerlingen en bij N athalie specifiek.? 

Eum, hoe gaat dat, eum, ik merk, dat is een beetje eigen aan avondonderwijs, dat heel 

veel vergeten wordt of niet gedaan wordt. Eum, dat is de situatie, eum. Op zich, ik heb 

geen stok achter de deur staan om ze eum, op één of andere manier te verplichten. 

Eum, dus ja, ge merkt dat het dus vaak niet gedaan wordt. Euh, de leerlingen die het 

wel doen, daar merkt ge wel aan dat het beter vooruit gaat dan bij anderen. Dat is 

logisch want euh, goed noten leren lezen bijvoorbeeld dat kan niet alleen met dat uurtje 

in de klas twee keer per week, dat moet ge, alé als ge leert lezen op school dan euh, 

moet dat ook elke dag eum, moet ge thuis ook wel eens een boekske vast nemen. Dus 

eum, ja, ge merkt wel het verschil tussen degene die er thuis wel iets voor doen, al is 

het maar heel minimaal, en degene die het niet doen. Maar ik heb daar eigenlijk alle 

begrip voor dat dat, dat euh regelmatig niet gebeurt eum, dat is nu eenmaal de situatie 

ja. 

Nathalie, deed zij dat soms huiswerk maken of meest al niet? 

Ik denk meestal niet. 
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Wat zijn volgens u de struikelblokken in de muziek voor kinderen met 

dyscalculie? 

Eum, dat gaat te maken hebben met euh, ik denk vooral op gebied van leren, het ritme 

denk ik dat dat moeilijk is omdat dat eum, ja, met die maatsoorten, maatsoorten zijn 

breuken. Euh, die ritmische figuren en het noten lezen zelf heb ik de indruk, dat ook 

euh, moeilijk is. Bij Nathalie was het ook de theorie maar dat ja, dat weet ik niet of dat 

te maken heeft met dyscalculie. Het vatten van een toonaard of zo, of te daarmee te 

maken heeft, weet ik niet. 

 

In het algemeen, uit uw ervaring, hoe pakken we kin deren met dyscalculie het 

best aan? 

Moeilijk vraag. 

Welke dingen heb jij bijvoorbeeld al geprobeerd waa rvan je zegt ‘dat heeft 

geholpen bij haar’? 

Goh.  

Eén jaar is natuurlijk wel kort é. 

Ja, dat is het. Ik heb hier al een jaar gehad, het is het eerste jaar dat ik zelf les gaf. Dus 

al mijn lessen waren nieuw dus ik kan eerlijk gezegd niet zeggen dat ik euh, een 

geweldig plan had uitgewerkt om haar te begeleiden. Het is het eerste kind met 

dyscalculie waar ik in aanraking mee gekomen ben, ge weet daar heel weinig van. 

Eum, dus ik heb wel eum, dingen geprobeerd maar om nu te zeggen dat ik in dat 

vierde jaar echt een geweldig resultaat heb gehaald op één of andere manier, van dat 

heeft nu echt goed gewerkt voor haar, dat kan ik eigenlijk niet zeggen omdat dat ook, 

alé in dat vierde jaar, ge hebt uw drie jaar ervoor waar ge geen context van weet, eum, 

de leerkracht die ervoor les heeft aan gegeven, heb ik nooit gezien want die, die was 

niet meer op die school, die vervang ik. Dus eum, alé, ik vind dat heel moeilijk om nu 

echt te zeggen van dat is het nu. Alé, ik vertel wat ik geprobeerd heb maar of dat jaar 

heel veel heeft uitgehaald, dat ja, dat weet ik niet. 

 

Heeft Nathalie moeilijkheden met het lezen van part ituren? Is het zichtlezen 

moeilijker? 

Ja, het zichtlezen is moeilijk. 

 

En de muzikale interpretatie, is die moeilijker of gemakkelijker bij Nathalie of bij 

leerlingen met dyscalculie? 

Eum, dat kwam niet echt tot uiting in de zin van als er een alé, een muzikale 

interpretatie eum, dat zijn dingen, dat komt tot uiting op het moment dat ze iets alleen 
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doen. Want als ze iets in groep doen dan kunt ge dat niet merken of haar muzikale 

interpretatie beter is of iemand anders. Eum, maar als ze iets alleen moest doen, dan 

was ze onzeker omwille van eum, het lezen van die noten en het ritme dat niet zo vlot 

ging. Euh, het niet ingeoefend hebben ook niet, eum, en als ge heel onzeker zijt dan 

gaat die muzikale interpretatie er zeker niet zijn. Het stapje erna, als het goed gaat, 

dan komt die muzikale interpretatie eum. Maar dat was bij haar niet het geval. 

 

Hebben ze meer of minder moeilijkheden met ritmes e n tempo’s? 

Ik denk dat ze daar meer moeilijkheden mee hebben.  

 

Hoe gaat het met de theorie? 

Nee, dat ging ook eum, ook nee, helemaal niet goed. 

Was er dan niets dat ze wel begreep of wel kon? 

Goh, ja, daar blijft het probleem, ik denk niet dat dat met die dyscalculie specifiek te 

maken heeft, maar in die eerste drie jaar die ze hebben gehad, is er zoveel verwisseld 

van leerkrachten en zijn er zoveel moeilijkheden geweest dat er gewoon een heel 

aantal theorieonderwerpen euh, van in het begin voor heel die klas eigenlijk niet 

duidelijk waren. Eum, in het vierde jaar zit ge met uitbreiding van die die leerstof, zit ge 

echt met complexe dingen en als uw basis er niet is, dat geldt eigenlijk voor heel de 

klas, eum, dan is het heel moeilijk om die dingen van het vierde jaar euh, echt heel 

goed aan te brengen. Met die toonaarden heb ik bijvoorbeeld eum ja alle mogelijke 

insteken, alle mogelijk manieren om uit te leggen euh gedaan maar ik zit daar wel op 

dat moment met mi groot en niet meer met do groot. En als ze dan die do groot al niet 

hebben, is het heel moeilijk om die mi groot aan te brengen om die korte tijd. Want het 

heeft die tijd nodig om te rijpen en op te bouwen dus ja, dat is eum, dat was een zeer 

moeilijk zaak in die klas. 

Algemeen in de klas dan? 

Ja, algemeen in die klas want dat was, ja een groep die van zijn eigen niet sterk stond 

en die gaan de pech hebben gehad om ja, in een situatie te zitten waar dat er een 

eum, dat de leerkracht fout liep ook dus. 

 

Had Nathalie moeilijkheden met toonvastheid? 

Die indruk had ik niet mee, ze kon het wel reproduceren, als ik iets voorzong dan kon 

ze die toon perfect nemen dus nee, dat denk ik niet. 

Als Nathalie niet op notennaam moest zingen maar bi jvoorbeeld op nanana, kon 

ze dat dan? 
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Eum, ja, in het euh, niet op zicht é, niet als je een nieuw lesje geeft en zing dat nu 

eens. Maar als er iets voorgedaan werd of ingeoefend was, dan ging het wel. 

Dus zij werkt vooral op herkenning waarschijnlijk. 

Ja. 

 

Zijn er verder nog dingen die moeilijk of gemakkeli jk verlopen met dyscalculie? 

Dingen die ik misschien nog niet heb aangehaald? 

Nee, ik denk het niet. 

 

Hoe proberen de leerlingen die zelf op te lossen? H oe probeert Nathalie haar 

probleem op te lossen? Heeft zij bijvoorbeeld bepaa lde trucjes? 

Goh, ik denk dat alé, nee, ik denk niet dat zij dat op die manier mee bezig was. Alé, ik 

denk dat die notenleer voor haar echt een noodzakelijk kwaad was voor haar 

instrument eum, en dat dat voor haar een kwestie was van zo snel mogelijk door 

spartelen bij wijze van spreken. En euh, ik heb ze nog eens gezien en ik haar 

gevraagd, ik heb haar ook gezegd van ‘ge zijt zeker opgelucht dat het voorbij is’ en ja, 

dat was absoluut zo. Dus ik denk niet dat ze voor haarzelf ook zoiets had van ‘ik wil dat 

nu echt kunnen en ik heb daar nu trucjes voor’, dat was gewoon van ‘ik moet die vier 

jaar door om mijn dwarsfluit te kunnen doen, dus alé ja, ik denk niet dat zij daar op die 

manier mee bezig was. 

 

Hoe probeert u deze leerlingen te helpen? Zijn er h ulpmiddeltjes of geeft u hen 

extra les? 

Eum, we hebben dat wel eens gedaan ja. Eum, ik heb wel eens een extra les gegeven 

inderdaad in de zin van de notennamen er onder schrijven. Maar dan nog, als de 

motivatie van de leerling voor uw vak laag is, ja, dan heeft dat gewoon weinig 

betekenis. Ja, dan komt daar gewoon weinig resultaat van. Eum. 

Was dit dan echt alleen voor haar of voor een groot  deel van de klas? 

Eum, als ik een extra, ik kan moeilijk extra lessen van de hele klas organiseren omdat 

ze eum, ja, ge kunt op een dagschool gerust tijdens de middag de kinderen eens een 

half uurtje bij u nemen maar dat is in de muziekschool helemaal niet zo. Eum, maar ik 

heb wel Nathalie zo eens een half uurtje vroeger laten komen of eens langer laten 

blijven omdat dan eens naar iets te kijken. Maar alé, ik zeg het, als de echte motivatie 

ontbreekt dan heeft dat heel weinig ja… 

Was zij de enige die bijles kreeg of waren er nog? 

Eum, er is nog eens iemand geweest maar alé, het is niet dat ze echt een 

bijlesprogramma van elke les, elke week een half uurtje extra of zo, dat was sporadisch 
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op het moment dat ze zei van ‘help, ik ben het even helemaal kwijt’ of eum naar een 

examen toe, dan werd ze heel kort een half uurtje apart genomen of zo. Het is niet dat 

dat echt een bijles, een bijlessenreeks was. 

Dus zij was de zwakste leerlinge van de klas? 

Ja. 

En viel ze echt helemaal uit de boot of gewoon net iets zwakker als de rest? 

Het was net iets zwakker als de rest. Maar ook omdat het een heel zwakke klas was 

alé. Er zijn er anderen eum, er zijn er anderen waarbij ik meer merkte van ze zouden 

het wel kunnen als ze echt zouden willen maar er gewoon niet naar omkeken en 

daardoor slechte punten haalden maar bij haar had ik de indruk dat het zich met de 

jaren opstapelde van ‘help, ik kan het niet, het lukt niet en ik geraak er niet uit’ en dat 

dat in, op den duur, na die vier jaar geraakt ge er wel een beetje gefrustreerd in van 

‘stop, het was te moeilijk’ en alé ja. 

Van de dwarsfluitles, weet u daar iets over, liep h et daar goed? 

Daar weet ik eigenlijk niets over, nee. 

Oké. 

 

Hoe gaan de medeleerlingen ermee om? Gaan zij haar spontaan helpen, weten zij 

dat? 

Ik denk niet dat zij specifiek weten wat het probleem is euh, ze weten natuurlijk wel, ze 

merken dat zij euh, zwakker is. En als er oefeningen worden gemaakt dan werd zij wel 

geholpen ja. Dan waren er wel andere leerlingen die het probeerden uit te leggen of 

het gebeurde in de klas regelmatig als ze oefeningen moesten maken dat ze euh, een 

beetje samenwerkten en dat de ene iets uitlegde aan de andere en zo. Dat vond ik ook 

geen enkel probleem dus. 

Ze deden dat spontaan? 

Ja. 

En aanvaardde zij die hulp of wou zij dit op haar e igen liever doen? 

Die indruk had ik niet. Ik denk dat ze dat geen probleem vond om daar hulp in te 

krijgen. 

 

Laatste vraag, zijn er nog dingen die u er hieraan wil toevoegen? 

Nee, niet echt nee. 

Oké, dankuwel. 
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Interview met leerkracht instrument  

 

Legende: 

Bold  =  interviewer 

Normal = leerkracht notenleer van klinisch kind Nathalie 

[] = extra informatie 

{ = gelijktijdig 

… = korte pauze 

[geroezemoes] = onverstaanbaar, telkens zonder essentiële informatie voor het 

gesprek. 

 

Eerste vraag: kun je jezelf eens voorstellen alstub lieft? 

Ik ben E.T., leerkracht dwarsfluit in de muziekacademie van Bornem en Hamme. Eum, 

mama van drie kindjes. Ik ben zelf nog actief als spelend muzikant. Ik heb eerst een 

opleiding regentaat wiskunde gedaan en heb daarna conservatorium gedaan. 

 

Hoe zou jij Nathalie voorstellen? 

Nathalie is een eum… klein, fijn maar dapper meisje. Eum… ze is begonnen eum met 

dwarsfluit eum een beetje in de schaduw van haar zus. Haar zus was net afgestudeerd 

als zij begonnen was dus ja. Maar ze keek daar enorm naar op, eum, maar ze heeft 

daar ook enorm veel steun aan want haar zus helpt haar ook heel veel. Eum, maar 

daar zal ik nu nog niet teveel over zeggen. 

[geroezemoes]  U mag dit wel al allemaal vertellen hoor, ook al he b ik Nathalie 

nog niet gezien. 

Eum, ze is begonnen met een ander meisje die wel sterker was als zij in het begin en 

daar zag ze wel van af. Maar nu, het jaar nadien had ik haar in een ander groepje 

gezet en dan was zij eigenlijk degene die het meest vooruitgang boekte en dan is die 

enorm, enorm opengebloeid daardoor maar heel beleefd en heel aangenaam meisje. 

Ja. 

 

Als je nu drie dingen zou moeten opnoemen waar Nath alie goed in is, wat zou je 

dan zeggen? 

Op gebied van fluit? 

Ja. 
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Ze heeft een euh, een mooie toon, een heel mooie toon. Eum, ze is enorm eum, 

gefocust in de les. Dus euh, ze zal niet over, ja, beginnen uitweiden over… Als ze naar 

de les komt euh, dat apprecieer ik heel erg. Eum, en ze is altijd vrolijk. Ja. 

 

Welke drie dingen kan ze minder goed? 

Eum, ze is ritmisch eum, heel onstabiel. Eum, het lezen van de noten… vraagt ook 

enige tijd… Eum, en motorisch, motorisch. De vingervlugheid is ook zwakker. 

Maar als ze de muziek dan een paar keer gelezen hee ft, lukt het dan wel? 

Ja ja ja, dat was ik ook vergeten bij positief. Ze oefent euh, ze heeft heel veel inzet. Ze 

oefent heel veel thuis. Dus als ik haar iets nieuw geef en ik heb het dan samen met 

haar doorgenomen in de les dan kan ze het eigenlijk de week erna, dan kan ze het 

spelen. Dus ze ja. 

 

Kan je iets vertellen over hoe het vroeger liep in de fluitles? 

Ja, dus het eerste jaar é, zoals ik al gezegd had, was zeer moeizaam eum. Het was 

echt stap voor stap en dat ander meisje zat dan echt al direct al een paar noten, een 

paar lessen verder. Maar ik ben met haar, ik voelde dat zij gewoon meer tijd nodig had 

en ik heb bij haar gewoon rustig op haar tempo, ik ben dan beginnen differentiëren in 

plaats van in groep les te geven. Eum, na de opwarming gezamenlijk, heb ik hun apart 

les gegeven. Eum, en dan heel heel lang blijven stilstaan bij nieuwe noten. Eum, ik 

voelde dat ze heel veel steun had bij het voorspelen, bij het voor- en naspelen. Dingen 

op gehoor en zo, dat hielp enorm. Eum, nu, ik stuur haar nooit naar huis met nieuwe 

lesjes die we niet samen in de les hadden gedaan. Dus ik nam alles met haar door als 

ze een volgende les moest doen. Ik zorg dat er voldoende tijd was en dat we dat echt 

nog eens volledig konden doorspelen, doorlezen, dat ze niet thuis zelf moest beginnen 

ontcijferen, want dat voelde ik dat dat… dat wel hielp als we dat samen deden. Dan 

was ze de volgende les beter mee en dan nog met een beetje herhaling. Dus ze heeft 

een redelijk zwakke start gehad. Ook qua toonvorming liep het allemaal wat moeizaam 

eum, maar ze is dus opgebloeid maar dat is misschien de volgende vraag. [lacht] 

Nee, dat is niet de volgende vraagt [we lachen beid e]. Dus ze speelt voor een 

stuk op herkenning? 

Ze speelt heel veel op herkenning en eum ook samen spelen met anderen dus. Als ze 

dan op hetzelfde niveau zat het jaar nadien met leerlingen die eigenlijk, het was een 

leerling die zwakker was dan haar en een leerling die voorzat op haar. Dus ze zat 

tussenin. En zij zit nu voor. Dus na twee jaar heeft zij dat ander meisje met glorie 

voorbij gestoken dus eum, ja ze is enorm opengebloeid en het ander meisje huppelt 

daar zo nu wat achter maar dat heeft niets te maken met leerproblemen, dat is gewoon 
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minder studeren bij dat derde meisje. Euh, ze is daarom ook opengebloeid, ze voelt 

van ‘goh, ik kan dat hier’, ze vergelijkt zichzelf heel hard met de anderen en ze ziet dan 

dat ze het kan. Door ook dan thuis te studeren voelt ze van ‘hé, ik kan dat toch beter 

dan de andere twee’ omdat die dan minder oefenen. En dat stimuleert haar dan enorm 

en nu is zij zo een beetje haantje de voorste euh, in de groep. Als er iets nieuws moet 

geleerd worden ofzo, dan staat zij echt wel te popelen om dat als eerste te proberen of 

een moeilijk stukje, als we dat dan rustig aanpakken. Ik zeg ‘dat is toch wel al een 

moeilijk stukje, we gaan dat rustig doen’ en de volgende les kan ze dat dan omdat ze 

dan de uitdaging had van dat was toch eigenlijk wel een moeilijk stukje. Dus die is 

enorm gebeten nu. Het is natuurlijk, als ge die dan op een examen ziet dan zal die niet 

90 halen ofzo maar binnen haar groepje nu is dat echt een prachtige middelmaat ja… 

Ze is dan wel redelijk onzeker blijkbaar? 

Ja, ze is redelijk onzeker maar dan wordt ze eigenlijk elke les bevestigd dat dat 

eigenlijk niet… niet hoeft. Want ten opzichte van de andere twee kan zij het dan wel. 

Maar ze is inderdaad wel… De beginfase is altijd onzeker maar euh, we krijgen er toch 

wel een positief gevoel uit en ze heeft nu ook nog gespeeld op een kerstconcertje 

laatst en ze had de bovenste, de eerste stem en ze heeft dat prachtig gedaan, echt 

euh, vol durf en euh, dus er is echt wel vooruitgang. 

 

Wat weet je van dyscalculie? 

Eum, ik weet dat dat… samenhangt met dyslexie maar dan in het rekenen. Euh, dat 

euh, in plaats van de letters om te draaien, er iets met de cijfertjes, dat zij cijfertjes 

anders zien maar eigenlijk stopt daar eigenlijk een beetje mijn kennis. Ik weet dat dat 

rekenproblemen zijn en euh, met de begrippen, het inzicht in rekenen en wiskunde 

zoals op het gebied van taal maar daar moet ik eerlijk bij zeggen dat het stopt. 

En wie vertelde u dat Nathalie dyscalculie heeft? 

Eum, was dat nu via de mama of… ja via haar vroegere leraar, ja via W.D.S. Eum… ja, 

dat is niet haar vroegere leraar maar die daar voor mij les gaf in Hamme. En die kent 

nogal eum, de mensen van Hamme zo persoonlijk. Ik denk dat het via hem was maar. 

Dat was ook een leerkracht fluit? 

Ja, ook een leerkracht fluit. Ik ben eigenlijk niet meer zeker van wie. Eum. 

Het was niet dat de mama het heeft verteld? 

Nee, dat is niet, het is zeker niet dat de mama de eerste les bij mij is gekomen van 

‘kijk, ze heeft dyscalculie, wil je daarop letten?’. Dat is ergens nog maar onlangs ofzo 

want die eerste jaren, ja… ik heb ik nog kinderen die moeizaam vooruitgaan in het 

begin. En, en is dat nu ja, de noten lezen dat ze nog niet beet hebben of is dat nu 

gewoon een probleem van fluit spelen, in het begin is dat een beetje zoeken waaraan 
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dat dat ligt dat ze ietske trager vooruit gaan. Maar ja, ik heb daar totaal geen…, ik heb 

haar les gegeven niet met in het achterhoofd die heeft dyscalculie. Gewoon op 

aanvoelen. 

Ze viel niet meer uit dan sommige andere kinderen? 

Ja, ja, als dat nu niet ter sprake was geweest dan, ze is nu echt een goede middelmaat 

geworden dus, het is niet dat zij enorm achter hing. Want als ik dat nu niet zou geweten 

hebben, zou ik daar nooit niet mee naar die mama geweest zijn van ‘is er iets met 

haar?’. Nee, want zij oefent goed, ze is geïnteresseerd, ze gaat goed vooruit. Het is 

alleen geen, geen meisje dat 90 zal halen. Maar alé ja, niet iedereen moet 90 halen. 

Dus ge stelt daar dan ook geen verdere vragen bij maar nu ik dat wel weet van die 

dyscalculie zal ik wel bij nieuwe noten, ik zal haar meer structuur geven. Eum, en nog 

meer, maar dat was dan mijn gevoel, ik moet haar helpen inlezen bij de stukken maar 

dat moet ik bij zoveel kinderen doen. Zoveel kinderen gaan niet graag met een nieuw 

stukje naar huis zonder dat ze dat eens gehoord hebben of dat ik dat eens heb 

meegespeeld dus dat ik eigenlijk al doorsnee. Maar met de zwakkere leerlingen nog 

iets meer en iets gestructureerder. Dus ja. 

 

Wat is er moeilijk of gemakkelijk in de fluitles? 

Bij haar of typisch voor het…? 

Ja, bij haar of algemeen mag ook. 

Eum, moeilijk, vooral de snelheid. Ze speelt nu al een jaar of vier denk ik, en ze 

hebben al ja, een bepaalde basiskennis van tonen en de noten zijn tot een bepaald 

octaaf gekend. Eum, maar de snelheid in het spelen. Dus een liedje keer echt op 

tempo spelen, eum, zonder keer eum, zo foutloos, zo feilloos doorspelen, eum. Goh, 

nieuwe grepen, dus de noten die er nu bij komen eum, dat zijn dan weer, dat komt er 

dus nog eens bij hetgeen wat ze nu eigenlijk aan het verwerken zijn, van wat ze al 

kennen. Als er dan nu nog nieuwe noten, nieuwe grepen bijkomen dan durven ze wel 

al eens een andere greep vergeten terug. Dus er is heel veel herhaling nodig maar dat 

is bij veel kinderen dan het geval. Dat die al een keer ‘hoe was dat nu weer of hoe 

moest ik die noot nu weer spelen?’. En eum, de ritmes worden complexer. Dus naast 

het motorische hebt ge dan, ja, meer het solvegegedeelte, het ritmische. En ze volgen 

nu geen notenleer meer want ze zitten al in het middelbaar, in middelbare één nu. 

Eum, dus als ze alles, alles wat nu van maatsoorten en ritme erbij komen, moet in de 

les uitgepluisd worden want dat ik natuurlijk ook onze taak, ze kunnen dat niet zelf. 

Eum, maar ik probeer voorlopig die te vermijden van euh, te zwaar ritmische stukken te 

nemen en vooral speelplezier en wat op die techniek te werken en dat ritme zal stilaan 
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wel, wel komen. Dus eerder, hoe moet ik het zeggen, liedjes in twee vier en in vier vier, 

de maten die ze al goed aanvoelen. Ja, eigenlijk vanuit het gekende te vertrekken. 

Is dat algemeen of vooral voor Nathalie? 

Goh… voor de gemiddelde leerling is dat zo en de sterkere leerling die is sneller weg 

met alles zowel met de nieuwe noten als met nieuwe ritmes. Eum, goh, typisch zo voor 

haar, wat zij… die vingersnelheid denk ik, maar ik denk dat dat dan samenhangt met 

dat lezen. Alé ja, dat dat daar misschien aan gekoppeld worden. Ja, zo echt zo, een 

toonladder spelen, is allemaal toch een tempo trager. Eum, maar er zijn er nog hoor die 

traag zijn, gewoon de kinderen die weinig oefenen zijn ook traag. Maar bij haar ligt dat 

niet aan het te weinig oefenen maar bij iemand anders wel. 

Het is moeilijk te achterhalen van… ja, je kunt dat wel, sommige leerlingen zijn, ge hebt 

hun talent dat ze eigenlijk hebben en dan hebben ze hun inzet, wat ze oefenen thuis. 

Als ge dat allemaal gaat vergelijken, ge kunt dat bijna niet vergelijken want ja dat is, als 

je talent gaat uitdrukken in procent en het oefenen in procent eum… Ze heeft wel al 

heel, ge moogt het aan haar mama vragen, ze heeft echt wel inzet, euh, dus aan het 

oefenen zal het niet zo liggen. Dus ik denk dat dat zo beetje groeit van in het begin dat 

zij altijd een klein beetje achter… achter was en dat we daar nu op moeten werken en 

euh aan dat technische nog. 

 

Wat hebt u al geprobeerd om de partituren gemakkeli jker te maken? 

Euh, heel veel in structuur werken, dus als het stuk, als het stuk van een blad is 

bijvoorbeeld euh, zeker onderverdelen in vier delen, dat samenhangt met de muziek. 

We zoeken dan samen de thema’s, we geven dat een letter of euh, een nummer. We 

zeggen dat is vakje één en zo verdelen we de partituur onder in blokken en dan eum, 

laat ik haar eerst de eenvoudigste blokken oefenen tegen de week erna en dan nemen 

we samen in de les weer die andere twee blokken door tegen de week erna. Dus alles 

heel, heel gestructureerd aanbieden. Eum, of echt de moeilijkste maten eruit halen en 

ik vakjes zetten. Dus als dat twee maten zijn, een keer in een rechthoekje zetten en dat 

echt dat rechthoekje heel veel apart vooraf spelen zonder het stuk, gewoon de 

moeilijke plaatsen eruit halen en heel veel… daarop werken. Dat ze eigenlijk de 

moeilijkste plaatsen al kan en dan is die overwinning eigenlijk al gebeurd dan, dan 

nadien veel, dan lijkt het gemakkelijker voor haar omdat ze de moeilijke plaatsen als 

eerste ingeoefend heeft. Eum, met kleur heb ik in begin ook wel een beetje gewerkt 

maar dat is bijna niet meer te doen met al die noten. Je zou kunnen zeggen elke noot 

een kleur, maar op den duur wordt dat ene kleurboek. Je kan dat wel eens doen voor 

bepaalde, een nieuwe noot aan te duiden maar dat echt consequent doorzetten, zoals 
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de sol in het geel, de la in het groen bijvoorbeeld, dat is, dat is in het begin haalbaar als 

ze maar een stuk of vijf noten kunnen. 

Dus als ze de kleur zien, weten ze de greep? 

Ja, zo zou dat kunnen. Ik heb dat nu niet specifiek met haar gedaan maar dat is wel 

een idee euh, dat in mijn hoofd speelt om aan hele kleintjes les te geven die nog geen 

noten kunnen lezen. Dus aan zesjarigen ofzo, die nog geen notenleer hebben, om 

eventueel met kleur te werken. Eum, en soms gebeurt dat wel eens dat ik bij hun ook 

een moeilijk ritme altijd in dezelfde kleur zet. Dat ze eigenlijk als ze aan het spelen zijn 

al de kleur zien komen maar dat is dan geen koppeling van geel is dat ritme, dat is 

gewoon van nu gaan we eens in dat liedje alle gepunte ritmes een keer in het geel 

zetten. En dan zijn ze aan het spelen en dan zien ze al, dat ritme komt daar weer aan, 

zodanig dat ze niet ter plaatse daar weer op strop vallen maar dat ze eigenlijk al een 

beetje vooraf geholpen worden, zo visueel. Ik probeer wel visueel te helpen en dan 

heel veel voor- en naspelen. Samen met hun meespelen eum, ook samen met de 

andere kinderen maar ik speel heel veel mee. Eum, ik denk dus alles wat structuur kan 

bieden, maar als er nog hulpmiddelen zijn [lacht], zijn die wel welkom. 

Als er nog iets uit uw onderzoek moest komen dan euh. 

Uit uw ervaring met kinderen die niet vlot kunnen m usiceren, hoe help je hen het 

best? 

Algemeen? 

Ja, in het algemeen. 

Dat is een beetje hetzelfde zo. Heel veel voor- en naspelen, eum, een boek met cd’s 

zodanig dat ze thuis ook eum, met de cd kunnen het ritme horen. Eum, in de les zoveel 

mogelijk kinderen van hetzelfde niveau samen zetten en ze samen laten spelen 

zodanig dat ze kunnen vergelijken en altijd maar, dan kunnen ze ook meer spelen. Als 

ze individueel les hebben, ik zeg maar iets, stel dat ze 20 min. hebben en met drie op 

een uur zitten. Dan zijn ze effectief 20 min. aan het musiceren. Als ge een uur eum, 

met drie kinderen van hetzelfde niveau kunt samenwerken dan zijn ze daar misschien 

veertig minuten van aan het samenspelen omdat ge ze veel meer laat samenspelen. 

En een keer nu gij dat liedje eens apart en dan terug samen. Ze zijn veel meer aan het 

spelen euh, waardoor dat ze, hoe meer herhaling hoe beter. Dus ik denk dat dat een 

beetje het sleutelwoord is van herhaling en structuur bij de zwakkere ja. 

 

Volgde of volgt Nathalie bijles? 

Voor muziek? 

Ja of voor school. 
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Dat weet ik eigenlijk niet, ik denk voor muziek niet maar ze krijgt wel een beetje hulp 

van haar zus. Dus is nu 19 of 20 jaar dus dat is toch wel een leeftijdsverschil tussen en 

die zus was op zich ook niet heel sterk euh, ze weet dat zelf ook ze maar zij is 

afgestudeerd hogere drie, het was een mooi examen maar het was niet, ze was ook 

geen sterke fluitspeelster maar ze deed dat nog wel met plezier en dat is belangrijker. 

En ik denk dat dat ook Nathalie geholpen heeft, dat haar zus het helemaal afgemaakt 

heeft. Dat ze daar naar opkeek dan in begin en nu kan die zus haar wel helpen omdat 

die liedjes makkelijker zijn. Kan die daar een keer meespelen of de noten zeggen of 

het ritme een keer zeggen. Ik denk wel dat die op kot zit dus in de week is dat nu wat 

verminderd maar ik denk dat ze daar toch wel af en toe eens ten rade gaat bij haar 

zus, ja. Dus bijles is dat niet echt maar toch wel handig als er iemand in de familie toch 

wel een beetje muziek speelt. Ja. 

Dat is waar, mijn nichtje is nu ook gestart met dwa rsfluit, maar in Grembergen. 

Ze belde of ik eens wou meespelen met haar. 

 

Hebben de leerlingen huiswerk? 

Eum, ja, ze moeten altijd tegen de volgende les iets inoefenen. En bij mij zijn dat dan, 

goh, meestal twee of drie verschillende dingen. Dat kunnen kleine dingen zijn, dat 

kunnen toonladdertjes zijn, eum, meestal is dat een combinatie van een toonoefening 

of een toonladder en dan het stukje waaraan ze aan het werken zijn. Waaraan we dan 

in de les gewerkt hebben en dan nog iets meer technisch, een stukje van een studie of 

een duetje samen. Nu in december was dat dan de kerst, voor het kerstconcertje. De 

liedjes die ze altijd moesten blijven herhalen heel de maand en dan dus hun eigen 

stukje individueel maar ze hebben effectief wel elke week een opdracht. 

Gaat dit goed? Nathalie oefent zegt u, maar de kind eren algemeen, oefenen die 

voldoende? 

Ja. Er zijn er een paar die, waar ik af en toe de ouders eens over moet aanspreken van 

kunt ge niet een beetje meer structuur of ze wat aanmoedigen dat ze oefenen want 

anders met één keer in de week les te volgen gaat dat natuurlijk niet vooruit. Zeker niet 

als er nieuwe dingen moeten geleerd worden. Anders blijven ze altijd op hetzelfde 

niveau, ze moeten thuis effectief wel, wel wat er geleerd wordt inoefenen om dat te 

kunnen verwerken om dan weer iets nieuw want anders wordt het echt een 

opeenstapeling van allemaal, allemaal nieuwe dingen dus dat is echt wel vereist ja. 

 

Wat zijn volgens u de struikelblokken in muziek voo r kinderen met dyscalculie? 

… Goh, ik denk ritme. Ritme en maatgevoel… Maar daarover ken ik eigenlijk te weinig 

van dyscalculie om daar een link naar te kunnen maken met muziek maar nu gewoon 
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op intuïtie af ritme en maatgevoel en eum, het lezen van de noten. Goh, dat weet ik 

eigenlijk niet of dat ze die, die streepjes gaan verwarren. Dus de notenbalk, waar de 

noot ligt op de notenbalk. Nu de sol, de si en de re, dat ze die daar elkaar gaan halen 

eum… Ja daar ben ik benieuwd naar bij de onderzoeken [lacht]. 

 

Heeft Nathalie moeilijkheden bij het lezen van de p artituur? 

Ja, ja, dus we moeten ze samen... En eens dat we ze dan samen gelezen hebben, 

onthoudt ze wel heel snel, zo de melodieën of de, ja, op bepaalde manieren als het ijs 

gebroken is of de partituur niet meer wit is bij wijze van spreken, als ze het al eens 

verkend heeft, dan gaat het beter ja.  

 

[haar man komt binnen met het oudste zoontje van 2.5 jaar] 

 

In het algemeen, uit uw ervaring, hoe werken we het  best met kinderen met 

dyscalculie? Welke methodes werken volgens u het be st? 

[lange pauze, ondertussen maakt het zoontje wat lawaai] Ja, ik denk… een methode 

die niet euh, niet op het ritmische. Echt die vaste maatgevoelen aanhoudt dat ze 

eigenlijk van nature aanvoelen. Dus de 2/4, de 4/4, en dan eerst toch het fluitspelen te 

ontwikkelen, proberen zo ja, een beetje naast het rekenkundige of, of zo te gaan van 

de muziek. En ze eerst plezier te laten beleven eerder op het gehoor laten oefenen. Of 

in de les euh, op het gehoor spelen. Maar dan echt aangepaste boeken zijn daar 

zowieso nog niet voor dus [lacht] het is nog altijd welkom natuurlijk. 

 

Is de muzikale interpretatie gemakkelijk of moeilij ker bij leerlingen met 

dyscalculie volgens u? 

[lange pauze] Ik denk niet dat dat moeilijker is voor die persoon. Eens dat ze de 

partituur ontcijferd hebben, is denk ik dan het probleem dan, dan zit de muziek al in 

hun hoofd en in hun vingers. Dan is dat al een automatisme want dat is misschien ook 

nog wat ik vergeten was daarstraks. Ik denk dat Nathalie zodanig oefent, dat het een 

automatisme geworden is. Want soms als zij met een fout terugkomt in de les, duurt 

dat heel lang om die fout daar terug uit te krijgen dus ze slaat die informatie op in haar 

hoofd en dan is dat de melodie voor haar. Dus als dat dan een fout ritme was omdat 

dat dan terug te veranderen, dan moeten we dat ook opnieuw heel veel herhalen. Dat 

is dan niet gezegd van ahja, het moet zo en dan zal ze dat de volgende keer zo spelen. 

Nee, dan moeten we dat juist heel veel herhalen voordat die fout daar uit is, dus dat is 

een automatisme. Dus ik denk, dan kunt ge evenveel muzikaal bereiken als iemand 

anders volgens mij. Eens dat dit basis… Eens dat het materiaal verwerkt is van die 
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noten, kan ik met haar ook zacht en luid en sneller of vertraging of… Dan kan zij dat 

ook omdat die, ja, dat materiaal is al opgeslagen in haar vingers en in haar hoofd. 

En kan zij daar echt een verhaal voor zichzelf van maken of is dat nog een beetje 

te vroeg? 

[lange pauze] Goh, dat weet ik niet wat zij in haar hoofd denkt als ze een liedje speelt 

[lacht]. Van een verhaal euh, weet ge, ze is nu de trollendans aan het spelen en ja, ze 

moest er dan met lachen met die titel.  

[klein gesprek tussen de leerkracht en haar man] 

Dus ja, ze vond dat dan een grappige titel en ze zal, we waren dan bezig over de trol 

die aan het springen was, dat is dan staccato en ja. Dus ze gaat daar wel in mee. 

Ze ziet het verband de trol die springt is staccato ? 

Ja, je kan daar evenveel fantasie bij gebruiken als bij iemand anders. Ik heb eigenlijk 

met, moest dat nu niet geweten zijn dat Nathalie dyscalculie had, dan zou ik haar 

gewoon bestempelen als een iets minder getalenteerde leerling. Maar het is niet dat ik 

soms zeg ‘Nathalie wat doe jij daar nu?’ of ‘welke noten lees jij daar nu?’. Nee, dat zou 

mij gewoon niet opgevallen zijn, misschien heeft ze het in mindere mate of dat zal dan 

uit de testen ook blijken, ik weet eigenlijk niet hoe erg dat ze het heeft, gij ook nog niet 

dus. Ja, ik zou dat zeker niet geconstateerd hebben. Ik heb in Bornem hier een 

leerling, maar die heeft het mij zelf gezegd, eum, die is al iets ouder en die eum, die 

heeft het echt wel, want die is van richting op school moeten veranderen. En die, die 

moet ik echt alles voorkauwen, muzikaal en dus die heeft dus denk ik toch erger. 

 

Hebben ze meer of minder moeilijkheden met ritmes e n tempo? 

Ja, ik denk dat wel. Tempo misschien, ja, dat hangt dan af van de persoonlijke 

vaardigheden van het kind maar ritme de eum, ze kan in een ritme beginnen en dan na 

een paar maten zit zij ja, toch wel in een volledig ander tempo en denkt zij 

waarschijnlijk in kwartnoten maar dan denkt ze die sneller zodanig dat dat voor mij 

overkomt alsof ze plots achtste noten aan het spelen is of. Ritmisch heeft ze toch, ja, 

dat is toch echt wel een zwak punt, ja. 

 

Weet u iets over de notenleer? Over hoe het daar lo opt? 

Nee, daar weet ik eigenlijk niets over. 

 

Zijn er verder nog aspecten die gemakkelijker of mo eilijker lopen bij leerlingen 

met dyscalculie? 

[lange pauze]  

Dingen die u misschien nog niet gezegd hebt? 
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Goh, ik ben aan het denken aan haar geheugenwerkje vorig jaar op het examen. Eum, 

hoe ze daar nu gespeeld heeft want ik was vorig jaar in zwangerschapsverlof dus ik 

heb maar een deel, een deel van het jaar meegemaakt. Of ze dat nu goed gedaan 

heeft dat vanbuiten [ze is luidop aan het denken]. Ik denk het wel ze, ik denk dat zij 

heel sterk euh, op haar geheugen oefent. Eens dat ze het kan, dat dat echt wel een 

soort automatisme geworden is. Dat dat misschien wel een troef is omdat ze dan 

waarschijnlijk misschien dat ook op school doen in de wiskunde, ik weet het niet. 

Ik weet uit vorige interviews dat herhaling zeer be langrijk is bij veel leerlingen. 

Ja, dat zij qua geheugen, dat dat wel goed is. Verder, qua achterstand… 

 

Hoe probeert zij dit zelf op te lossen volgens u? H eeft zij zelf een trucje 

bijvoorbeeld? 

Eum, ze zullen wel in hun hoofd een systeem hebben, maar dat heb ik nog niet 

doorgrond. Ja, voor dat noten lezen, goh, ik hoor haar, ik zie haar niet veel noten 

verwisselen ofzo dus daar is het echt minder opvallend. Moest zij nu echt consequent 

een si en re een sol noemen of… Mja, ik weet niet bij het eerste jaar, maar ja dan is dat 

toch wel nieuw zo die noten, ik heb heel veel met haar eerst het liedje gelezen, dan 

gespeeld, dan gelezen, gespeeld. Dan was het heel moeilijk als ik de maat gaf, zij las 

de noten wel maar wel op haar tempo, sol, la, si. Dus zij kon niet lezen in een vast 

ritme omdat ze op zoek was naar die noten. Eum, maar nu, voel ik dat eigenlijk, ik denk 

dat zij misschien, ik denk dat dat toch wel ergens een eigen manier geworden is van 

haar om die noten te lezen maar ze zal het mij ook niet zeggen of… van goh, ik heb 

daar nu, ik vind dat nu raar of ik vind dat nu moeilijk. Ze gaat het heel veel verbergen 

denk ik. Want ze heeft het mij ook nooit zelf gezegd of de mama ook niet van ze heeft 

dyscalculie. Het is niet dat ze daar mee rond lopen zo. 

 

Hoe probeert u de leerlingen te helpen? Zijn er hul pmiddeltjes? Geeft u hen extra 

les? 

Eum, extra lessen is nogal moeilijk in ons systeem, ge kunt wel eens als er een leerling 

wegvalt of zo, op een andere dag kan daar wel eens gaatje euh, gegeven worden. 

Maar aangezien dat zij zo goed meedraait in haar groep is dat voor haar niet nodig. Zij 

kan zich, zij is eigenlijk degene in dat groepje die het minst extra les zal nodig hebben 

dan de andere twee [lacht]. Maar dat is dan niet omdat ze het niet begrijpen maar 

omdat ze te weinig geoefend hebben. Eum, dus voor haar is dat zeker, zeker niet 

nodig. Het zou misschien in het begin wel maar dat is bij veel kinderen, zou het wel 

leuk zijn moesten ze twee keer in de week kunnen naar de fluitles komen, zo echt in 

het eerste jaar. Eum, zeker als er thuis niemand muziek speelt van de ouders of zo, als 
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er thuis geen hulp is. Eum, zou dat wel een voordeel zijn moest ik ze twee keer in de 

week kunnen zien. Maar het is gewoon dat, praktisch is dat niet haalbaar met ons 

uurroosters. Eum, ja. 

Maar ze zit wel een groepje achter? 

Maar ja, ik had zeven beginners. Het jaar dat Nathalie begonnen is, had ik er zeven. 

En zij, ja, zij bengelde eerst, zij was zo nummerke, of was er daar nu eentje afgevallen 

[ze denkt luidop]. Zij was zo nummerke zes of zeven in het begin qua vooruitgang. 

Eum, en de anderen, er waren er vier die samen zaten en dat was een sterk groepje 

waarvan één zwakkere en die zwakkere is dan bij haar gekomen in het tweede jaar. 

Maar dan is Nathalie daarover. Dus eigenlijk zat die verder omdat die meegetrokken 

werd dat die andere drie, zat die eigenlijk verder als Nathalie maar nu is die dus 

doordat ze de anderen niet meer hoort, niet meer vergelijkt en dat is nogal een lui kind, 

is die, heeft die zoiets van ‘ik doe dat hier goed’ maar eigenlijk is Nathalie daar nu 

volledig voorbij, voorbij gekomen. Omdat Nathalie nu voelt van ‘ik kan dat wel, ik kan…’ 

en die andere heeft niet geoefend en als ik oefen kan ik het wel en dus die vergelijkt 

wel graag en en ze voelt dan dat ze het beter kan en dan is ze enorm fier. Dus als zij 

nu, ik denk dat ze, zij is nu van één van die zeven of zes dat er nog zijn overgebleven, 

eum, is zij de derde of de vierde, dus echt het gemiddelde, ja. Dus qua resultaten of 

examens en zo, zit zij nu in het gemiddelde. Dat hangt gewoon ja, ge kunt moeilijk 

zeggen zij zit een groepje zwakker, dat hangt gewoon jaar na jaar van uw uurrooster 

af, dat is nu toevallig zo gegroeid dat ik hun zo heb kunnen samen plaatsen. Eum, het 

moet lukken voor elk kind om op dat uur te komen, ge kunt moeilijk zeggen van dat jaar 

is het op dat uur, dan is het elk jaar opnieuw een puzzel en dit jaar of zit zij al twee jaar 

in datzelfde groepje dus met die andere twee meisjes. En dat klikt, dat zijn dus 

vriendinnetjes, dus dat klikt en dat is ook heel belangrijk. En ik zou haar niet, ik zou 

haar niet, ze zou niet gelukkig zijn in een sterkere groep bij die anderen. Die andere 

twee zitten nu nog met twee. Moest ik haar daar bij zetten dan, nee, dan zou zij 

helemaal terug dichtklappen omdat zij dan ziet dat die anderen al in een ander boek 

zitten of ja, of al moeilijkere dingen kunnen. Maar die zitten gewoon een beetje, die 

zitten eigenlijk een beetje voor op het programma. Dus daar moet ik haar niet mee 

vergelijken want dan ga ik dat kind helemaal demotiveren. Terwijl, zij is nu schitterend 

aan het vooruitgaan, euh, omdat het voor haar heel belangrijk is om te zien dat ze het 

wel kan en dat ze het beter doet dan de anderen. Dus voor haar is deze groep perfect 

voor haar persoonlijke vooruitgang. Dus ik hoop dat dat volgend jaar nog zo blijft. 
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Hoe gaan de medeleerlingen hier mee om? Weten zij e igenlijk dat Nathalie 

dyscalculie heeft? 

Nee, ze weten dat niet. Er wordt, als die binnen komen of voor de les of na de les, dan 

babbelen die over typische meisjesdingen en niet over zo hun persoonlijke problemen 

of moeilijkheden. Dus nee, die weten dat totaal niet, nee. 

Die hebben zich dat waarschijnlijk ook nooit afgevr aagd aangezien Nathalie beter 

is dan hen? 

Inderdaad. Zij voelen ook aan mijn, mijn omgang met hun… dat ik aanmoedig van 

‘waaw Nathalie, je kan dat al en en... na een week kan je dat stuk al spelen’ en dan zie 

je de anderen gewoon kijken van ‘tiens ja, die doet het beter’. Dus de anderen denken 

dat ze ja, en dat is ook zo dat zij beter oefent en… Dus er is, ja, dat is nu gewoon 

omdat die die anderen euh, een beetje zwakker zijn dan haar dat dat eigenlijk niet eens 

opvalt, dat zij een probleem heeft. 

 

De laatste vraag, zijn er nog dingen die u zou will en toevoegen? 

Euh, goh nee, ik denk dat ik eigenlijk alles gezegd heb van de manier van werken, euh, 

dat ik met haar doe. En ja, zoals ik al zei, moest ik dat nu niet geweten hebben van, ik 

ga nu ook niet voor ik een leerling in de fluitles krijg, ge leert die stilaan kennen, jaar na 

jaar leert ge die kennen. Maar ik ga niet aan screening doen, in de eerste les ga ik niet 

met die ouders praten van ‘zijn er problemen op school?’. Ik weet eigenlijk, in het begin 

is een kind voor mij een onbeschreven blad en ik probeer dat zelf te ontdekken omdat 

ik ook niet wil bevooroordeeld zijn. Moest ik dat nu geweten hebben de eerste les dat 

zij dyscalculie had, dan was ik haar misschien, ik weet niet, omdat ik er ook te weinig 

van kan, maar dan ga ik haar misschien te kinderachtig gaan behandelen of… En dan 

had dat misschien negatieve invloeden gehad. Dus ik leer stilaan liever mijn leerlingen 

zo kennen gaandeweg. Eum, maar bij haar is dat ook niet echt, zoals ik al zei, zij is nu 

een middelmaat. Ze ja… het zou mij niet eens opgevallen zijn dat ze dyscalculie had of 

een probleem want, omdat zij zo goed meewerkt en toch vooruit gaat op haar niveau, 

ja. Eum, maar ik ben er wel enorm in geïnteresseerd in in… Omdat dat toch stilaan 

meer allemaal een naam krijgt, de leermoeilijkheden van kinderen, zoals dyslexie en 

dyscalculie. En omdat dat nu inderdaad ook in de muzieklessen begint euh, een 

weerslag te hebben of zo dus ik ben daar wel enorm in geïnteresseerd over het verloop 

en al. De kennis die er over gedaan wordt, dus euh, naar de resultaten toe en zo en 

eventueel de methodes die beter zijn. Want nu is dat allemaal op een intuïtieve wijze 

dat ge daar mee omgaat, zonder het een naam te geven. Ge zoekt middelen om de 

kinderen beter te leren, te leren fluit spelen zonder dat ge eigenlijk weet wat er aan de 

hand is. Want ge kent ook niet, ja, ge kent de schooldossiers niet. Zelfs met de 
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leerkrachten notenleer wordt er niet, als er niet echt grote problemen zijn, dan wordt 

daar niet echt onderling eum, verslag uitgebracht van die leerling heeft daar last mee of 

daar. Dus dat is eum, dat is een beetje de intuïtie momenteel, ja. 

Oké, bedankt! 
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Onderzoeksverslag van klinisch kind Nathalie 
 
Naam:     Nathalie 

Geboortedatum:   03/07/1997 

Datum testmoment:    02/01/2010 

Chronologische leeftijd:   12 jaar, 5 maanden en 30 dagen 

Leerjaar:    Eerste middelbaar 

 

 

EEN-MINUUT-TEST 

 

Kwantitatief  

 

EMT (A) score: 75-0 = 75  

 Normen: juni zesde leerjaar 

 Standaardscore: 9 

 

We zien dat de score van Nathalie leeftijdsadequaat is voor het lezen van bestaande 

woorden op de Eén-minuut-test (EMT; Brus & Voeten, 1999). 

 

Kwalitatief 

 

Nathalie leest vlot en maakt daarbij geen fouten. Het viel op dat ze deze test zeer 

geconcentreerd deed. Soms liet ze een kleine pauze tussen om het woord eerst goed 

te kunnen analyseren alvorens het te lezen. 

 

 

KLEPEL  

 

Kwantitatief   

 

Klepel (A) score: 86-3 = 83 

 Normen: juni zesde leerjaar 

 Standaardscore: 11 
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Hier scoort Nathalie leeftijdsadequaat op (normen juni zesde leerjaar). Ze behaalt een 

goede score voor het lezen van nonsenswoorden op de Klepel (van den Bos et al., 

1994). 

 

Kwalitatief 

 

We maken hier geen kwalitatieve score omdat het om niet bestaande woorden gaat. 

 

BESLUIT: We mogen besluiten dat het lezen op woordniveau van Nathalie 

leeftijdsadequaat is. Er is geen discrepant verschil tussen de EMT en de Klepel 

aangezien er geen verschil van meer dan drie punten is tussen de standaardscores 

van de Klepel en de EMT. 

 

 

PI-DICTEE 

 

Kwantitatief 

 

Ruwe score: 111 

 Normen: midden zesde leerjaar 

 Percentielscore: 17 

 

Nathalie behaalt een zwakke score voor spellen op woordniveau, rekening houdend 

met de normen van midden zesde leerjaar (PI-dictee; Geelhoed & Reitsma, 2000). 

 

Kwalitatief 

 

Nathalie maakt verschillende soorten fouten. Ten eerste voegt ze een grafeem toe 

(strooi i.p.v. stro), verder is er een fout gemaakt in een achtervoegsel (belonig i.p.v. 

beloning). Ook tegen een vaste uitdrukking maakt ze een fout (schreewerig i.p.v. 

scheeuwerig) en is er een assimilatie van de stem (onverdraagelijk i.p.v. 

onverdraaglijk). Ze laat ook een hoofdletter weg en maakt een fout tegen de regel van 

vocaalverenkeling (italianse i.p.v. Italiaanse). Ten laatste is er een restcategorie, 

telkens ze een ‘uu’ moet schrijven doet ze dit met maar 3 beentje i.p.v. 4. 
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KORTRIJKSE REKENTEST REVISIE 2006  

 

Kwantitatief 

 

Normen: KRT-R E6 

 

TEST RS PC 

Getallenkennis: 6/20 3 

Hoofdrekenen: 7/20 5 

Totaal: 13/40 4 

   

Gemakkelijk: 5/8 20 

Moeilijk: 0/4 10 

Op leeftijd: 8/28 < 10 

   

L-taken: - - 

S-taken: - - 

K-taken: 11/31 < 10 

T-taken: 4/14 < 10 

P-taken: 10/33 < 10 

V-taken: 0/2 10 

C-taken: 2/5 40-60 

G-taken: - - 

 

Uit deze resultaten kunnen we besluiten dat het rekenen klinisch is. Als we vergelijken 

met de normen van E6, zien we dat zijn score klinisch is voor getallenkennis en voor 

hoofdrekenen (KRT-R; Baudonck et al., 2006). Voor gemakkelijke oefeningen scoort ze 

zwak en voor de moeilijke oefeningen en oefeningen op leeftijd scoort ze klinisch. Voor 

de C-taken scoort ze leeftijdsadequaat terwijl ze voor de andere taken klinisch scoort.  

 

Kwalitatief 

 

Er is een geen groot verschil in het resultaat op getallenkennis en hoofdrekenen, beide 

hebben een klinische score. Over de hele lijn heeft Nathalie toch een heel aantal 

oefeningen open gelaten (15). Ze heeft ook slechts 18 minuten aan deze test gewerkt 

(1/3 van de toegestane duur). Nathalie vulde deze test vrij vlot in en dacht niet zo lang 
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na bij een oefening. Als ze een oefening niet invulde dan dacht ze er ook niet lang over 

na, het was alsof ze al op voorhand wist dat ze de oefening toch niet zou kunnen. Ze 

ondernam dan ook geen poging. 

 

 

TEMPO TEST REKENEN 

 

Kwantitatief   

 

Normen: januari zesde leerjaar 

 

TEST RS CUM% 

+ 28 60 

- 26 60 

X 25 60 

: 24 60 

+-x: 24 60 

+- 54 60 

TOTAAL 127 60 

 

Uit deze scoreblok kunnen we besluiten dat Nathalie leeftijdsadequaat scoort op vlak 

van het automatiseren (TTR; De Vos, 1992). Alle scores zijn ongeveer hetzelfde, op 

alle bewerking scoort ze leeftijdsadequaat. Er zijn geen uitschieters.   

 

Kwalitatief 

 

Er worden weinig fouten (7) gemaakt. Van deze zeven fouten zijn er wel vijf die ze 

gewoon niet heeft ingevuld. Een andere fout is er in geslopen door op de laatste 

seconde nog iets te willen invullen toen ik eigenlijk stop zei. Verder maakte ze één 

pervasieve fout. Ze werkt vrij vlot en alle oefeningen, onafhankelijk van de bewerking, 

worden even vlug ingevuld.  
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BESLUIT 

 

Nathalie behaalt een leeftijdsadequate score voor het lezen van niet-bestaande 

woorden en voor het lezen van bestaande woorden. Ze haalt wel een zwakke score 

voor spellingsvaardigheden. Op gebied van rekenen zien we dat haar scores 

verschillend zijn. Op vlak van automatiseren haalt ze een leeftijdsadequate score maar 

voor getallenkennis en hoofdrekenen scoort ze klinisch. Nathalie werkt zeer 

aandachtig, vooral op vlak van taal. Ze probeert alles zo juist mogelijk te zeggen en te 

schrijven. Tot vorig jaar zag ze het echt niet meer zitten op vlak van rekenen. In de 

lagere school werd er geen rekening gehouden met haar leerstoornis wat voor veel 

frustratie zorgde zowel bij de mama en Nathalie als bij de leerkracht. Maar dit jaar is er 

goede ondersteuning op school waardoor ze ook meer haar best doet en ook vragen 

durft stellen zonder hierdoor scheef bekeken te worden. Dit met als gevolg dat ze meer 

en vlugger leert. 
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Codes in NVivo 8 van klinisch kind Nathalie 
 

Legende: 

Bold  =  interviewer 

Normal = klinisch kind Nathalie 

[] = extra informatie 

{ = gelijktijdig 

… = korte pauze 

[geroezemoes] = onverstaanbaar, telkens zonder essentiële informatie voor het 

gesprek. 

 

 

Eerste vraag: wie ben jij? Kan jij jezelf eens 

voorstellen? Bijvoorbeeld wat doe jij graag, wat ka n jij 

goed? 

Euh, mijn naam [lacht] euh, ik ben Nathalie Eum, ik ben 

twaalf jaar. Eum, ik dans graag, ik doe muziekschool, ik 

ga naar de chiro. Eum, ik hou van dieren ja. 

Je zit nu in het eerste middelbaar é? 

Ja. 

Wat studeer jij? 

STW. 

 

Wat doe jij allemaal in jouw vrije tijd? 

Eum, op de computer, naar tv kijken, dansen [lacht]. Eum. 

Ja. Dat zal het zijn. 

Volg jij dansles? 

Ja. 

 

Eum, ik welk jaar zit jij nu in de muziekschool? 

In [twijfelt] mijn eerste jaar AMV. Euh, nee, mijn, ik denk in 

mijn derde jaar dwarsfluit. 

Vierde jaar denk ik é? L2, 3, 4 en nu M1. 

Ah ja. [lacht] 

 

Heb jij zelf gekozen om dwarsfluit te spelen? 
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Ja. 

En hoe komt dat jij voor dat instrument gekozen 

hebt? 

Omdat A. dat speelde en euh daarom. 

En vond je dat een mooi instrument? 

Ja. 

 

Heb jij nog broers en zussen? 

Ja, ik heb twee zussen. 

En hoe noemen zij? 

Eum, A. en L. 

En waar gaan die naar school? 

Eum, ik denk A. naar [lacht en twijfelt] oei oei. L. gaat naar 

Artevelde in Gent en A. gaat in St. Niklaas. 

Wat studeren zij en lukt dat goed? 

Eum, L. speelt verpleging en A. doet facilitair 

management.  

Amai. 

Spelen zij ook muziek en welk instrument doen zij? 

Eum, A. heeft dwarsfluit gedaan en nu gitaar, samen met 

mama. En dan eum, L. doet klarinet. 

En lukt dat goed bij hen? 

Ja. 

Kunnen zij goed spelen volgens u? 

Ja. [lacht] 

 

Als je nu drie dingen zou moeten opnoemen waar je 

goed in bent, wat zou je dan zeggen? 

Eum, dansen, eum, [twijfelt lang] mijn dwarsfluit. Eum, en 

zingen. 

Wat doe jij van dans? 

Eum, klassiek en eum moderne. 

 

In welke drie dingen ben jij minder goed? 

Rekenen [lacht], eum… [denkt zeer lang na] 

 

 

 

Keuze muziek – keuze 

instrument  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuze muziek – speelt 

familie muziek  

 

 

 

 

 

 

Goed muziek – notenleer 

– zingen  

Goed muziek – 

instrument – algemeen 
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Wat kan jij bijvoorbeeld iets minder goed van muzie k, 

een specifiek deeltje dan. Bijvoorbeeld ik kan niet  

goed zichtlezen of ik kan niet goed ritmisch lezen.  

Eum, ik kon niet zo goed AMV. Dat was… dat kon ik niet 

goed. En eum. 

AMC is wat je nu doet hé? 

Ja, maar ik bedoel AMV. 

En de fa-sleutel. 

 

Kun jij mij iets vertellen over vroeger, van toen j ij klein 

was? Bijvoorbeeld hoe ging het op school dan? 

[Lacht] Eum, slecht, nee. Daar was euh een juf daar 

kwam ik niet zo goed mee overeen maar eum met de rest 

wel. Het was ook een plezante school. Eum, veel ja, veel 

vrienden in de klas. En ja. 

Hoe komt het dat je met die juf niet zo goed overee n 

kwam? 

Ja euh [lacht], ja, dat klikte niet zo goed. 

Het was niet omdat het rekenen moeilijker liep, het  

was omdat de karakters niet zo goed klikten? 

Ja. 

 

Hoe ging de muziekschool in het begin? 

Eum, dat was, dat liep heel goed. Ja, dat liep wel goed, ik 

snapte alles. Tot ja… tot dat het een beetje moeilijker 

begon te worden. Maar het lukt wel nog. 

Je bent er wel gemakkelijk door geraakt? 

Nee, niet echt. [lacht] Euh, ik had eerst 58 maar dan heeft 

de juffrouw mij twee punten bij gegeven. En dan was het 

altijd 60 ofzo maar niet meer. 

 

Wat vindt jij gemakkelijk of moeilijk in de 

notenleerles? 

Eum, ja, moeilijk vind ik zo, ja theorie en zo, ja zo 

vanbuiten kennen en zo snappen. En euh makkelijk, de 

sol-sleutel. 

 

 

 

 

Minder goed muziek –   

notenleer – algemeen  

 

Minder goed muziek – 

notenleer – algemeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minder goed muziek – 

notenleer – algemeen  

 

 

 

 

 

 

Minder goed muziek – 

notenleer – theorie  

Goed muziek – notenleer 

– algemeen  
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Wat vond jij dan zo moeilijk aan theorie? 

Ja, het is allemaal begrijpen zo van, ja, die octaven alé, 

zo van die dingen dat je moeten weten voor ja… 

Zoals het bepalen van een toonaard? 

Ja, zo van die dingen. 

 

Wat vindt jij gemakkelijk of moeilijk in de fluitle s? 

Eum, ik vind het soms moeilijk als het zo een muziekstuk 

zo, eum dat ze zo even speelt en dat ik dat dan zo moet 

onthouden en dat lukt dan zo niet altijd. En eum, 

makkelijk vind ik… Ja, het lukt wel en dat ik zo sommige 

liedjes wel plezant vind en dan ga ik daar zo meer op 

oefenen dan. 

Dus jij probeert als je juffrouw iets voorspeelt di t te 

onthouden en het zo na te spelen? 

Ja. 

 

Hoe gaat het zingen? 

Eum, ik heb vroeger zo in Kimako gezeten maar dat is 

dan spijtig genoeg gestopt omdat eum, er waren er niet 

zoveel. 

Wat is dat Kimako? 

Dat is eum ja zo een groepje zal ik maar zeggen, dat zo 

zingt en zo en dat dan een optreden geeft of zo of in een 

kerk zingt. 

Een soort koor? 

Ja. Dat vond ik wel plezant zo en eum, nu zing ik soms 

ook wel nog, als ik een tof liedje hoor ofzo. 

En Kimako, was dat nog voor je muziekschool deed? 

Eum ja, dat was zo wat ja. 

Dat was van de muziekschool? 

Nee. 

 

Heeft men al iets gedaan om de moeilijkheden in de 

muziekschool gemakkelijker te maken? 

 

 

 

Minder goed muziek – 

notenleer – theorie  

 

 

 

Minder goed muziek –  

instrument – noten lezen 

 

Goed muziek – 

instrument – algemeen 

Goed muziek – notenleer 

- oefenen 

Zelf moeilijkheden 

oplossen 

 

 

 

Goed muziek – notenleer 

– zingen  
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Eum, ja, eum, bij de fa-sleutel en zo daar mocht ik mijn 

noten onder schrijven en zo maar op mijn examen moest 

ik ze dan wel wegdoen en zo. Eum, en dat zal het wel zijn 

zeker? 

Kreeg jij soms bijles? 

Eum, nee. Van de muziekschool dan? Nee. 

Hielp dat volgens jou dat je die noten daar mocht 

onderschrijven? 

Ja, dan kon ik daar thuis daar op oefenen zo en dan 

begon dat wel goed te komen. 

Waren er nog kinderen die dat mochten doen in de 

klas? 

Eum, nee, ik denk het niet. 

 

Volg jij of volgde jij bijles? Therapie op school o f 

muziekschool? 

Ik doe dat nu zo eum, met school als ik iets niet snap ofzo 

dan ga ik naar de bijles. Eum, maar ik volg ook logo dan 

voor mijn wiskunde. 

En die bijles, is dat van het school uit? 

Euh, ja, dat is zo ’s middags als ge zo iets niet begrijpt, 

dan ’s middags, moogt ge dan vragen komen stellen en 

dan leggen ze u dat uit en zo. 

Doen alle juffen dat? 

Nee.  

Sommige dus. 

Ja. 

Alle kinderen mogen dan gaan? 

Ja. Als ge iets niet begrijpt of zo dan kunt ge gaan maar 

als je dan zegt van ik begrijp het wel dan moet je niet 

gaan. Het is niet verplicht, alé ja. 

Doen veel kinderen dat? 

Ja. 

Dat is wel leuk dat ze dat doen op school. 

Vind jij dat leuk logo? 

 

 

 

Ondersteuning/erkenning 

–ondersteuning leerkracht  
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Ja.  

Wat moet jij daar dan precies doen? 

Eum, zo, nu breng ik zo mijn map mee van school en als 

ik dan zo dingen niet begrijp dan maken we dat opnieuw 

en dan kopieert ze daar zo oefeningen van en dan ja, dan 

moet ik daar zo oefeningen van maken. 

Je rekent daar vooral? 

Ja. 

Helpt dat volgens jou? Is dat gemakkelijker om dan 

dingen te onthouden of te leren? 

Ik vind dat wel makkelijker ja en het helpt mij wel want ja 

ik snap wel al meer dingen dan, ja, dan vroeger zal ik dan 

maar zeggen. Ja, ik vind wel dat het helpt. 

En durf je het dan ook zeggen in de klas als je iet s 

niet begrijpt? 

Euh, ja. 

 

Zijn er al dingen die ze geprobeerd hebben die jou 

geholpen hebben, een trucje bijvoorbeeld? Of dingen  

die totaal niet hielpen? 

Euh, ja, maar dan in school doen ze zo ja trucjes zal ik 

dan maar zeggen en dan bij de logo die ja, die maken dat 

dan makkelijker omdat dan te onthouden. 

 

Heb jij veel huiswerk thuis voor de muziekschool? E n 

loop dat goed? 

Eum, nee, buiten als het examens is. Maar euh, meestal 

doe ik daar niets voor [lacht]. 

Voor de notenleer dan? 

Ja. 

En voor dwarsfluit? 

Euh, voor fluit, dan moeten we alleen maar zo stukjes 

kennen, zo goed kunnen spelen. Maar ik heb, maar vorig 

jaar moest ik daar, omdat het mijn derde jaar was, heb ik 

zo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minder goed muziek – 

notenleer – huiswerk 
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een stukje vanbuiten moeten kennen. En dat, dat ging 

wel. Maar nu moeten we zo eum, er mochten nu ouders 

komen kijken. En nu is dat weer apart zo, alleen met de 

directeur en moeten we alleen maar stukjes spelen zo. 

Vond je dat gemakkelijk om zo iets vanbuiten te 

leren? 

Ja, alé, dat ging wel. 

Oefen jij thuis eigenlijk veel? 

Ja. 

Dat is goed é . [beiden lachen] 

Helpt er jou soms iemand thuis voor muziekschool? 

Euh, als ik zo iets niet snap of zo dan vraag ik het aan A. 

voor fluit of zo en anders aan L. voor mijn theorie van 

notenleer dan. 

Speel jij soms samen met A.? 

Nee. 

 

Kan jij goed partituren lezen? 

Eum ja. 

Zo op zicht, lukt dat? 

Eum, af en toe wel. 

Of heb je een beetje tijd nodig om dat eerst allema al 

eens op uw gemak te bekijken? 

Ja, meestal lees ik dat eerst eens en daarna begin ik het 

ritme te zoeken dan op mijn dwarsfluit en dan begint dat 

wel te komen. 

Maar je kan dat van de eerste keer op dwarsfluit, j e 

oefent dat niet eerst zo gewoon in uw hoofd of al 

zingend? Je doet dat van de eerste keer op uw 

dwarsfluit? 

Nee, meestal bekijk ik eerst zo mijn noten en zo en 

daarna mijn ritme. En daarna begin ik zo te spelen en dan 

kijk ik wat het wordt. 
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Vind jij muzikaal spelen gemakkelijk of moeilijk? W eet 

jij wat dat wil zeggen? 

Nee. 

Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld als je een liedj e 

hebt over Grompje de beer dat je daar echt zo 

Grompje de beer als triestig ziet of als hij blij h uppelt, 

dat ze de muziek zo een beetje probeert te begrijpe n, 

er een soort verhaaltje van kan maken. 

Euh, niet echt nee. 

Ik heb gehoord dat je in de dwarsfluitles een stuk 

hebt over trollen ofzo? 

Ja en dan moest ik zo denken dat die trol aan het lopen 

was en zo om dan mijn noten beter te kunnen doen maar 

ja. 

Vind je dat moeilijk? 

Nee, soms helpt dat wel om te kijken van wat moet ik nu 

doen of zo en dan helpt dat wel. 

 

Kan jij goed tempo aanhouden? 

Soms niet, soms versnel ik. Eum, dan ben ik te rap voor 

de anderen ofwel ben ik te laat. Het is te zien. We moeten 

zo stukjes spelen voor klasconcert en ik ben zo helemaal 

laatst met zo lange noten en de anderen hebben zo korte 

noten. Dus soms ben ik te vroeg ofwel ben ik te laat maar 

ik zit er zo nooit niet eens op. 

Het is niet gemakkelijk ook é. 

 

Ritmes spelen of zingen, lukt dat goed? 

Eum, ja, daar krijgen we zo oefenblaadjes van om daar zo 

te kunnen aan oefenen voor we zo aan een nieuw stuk 

beginnen. Ja, dat lukt wel. 

Wat staat er dan op die oefenblaadjes? 

Eum, we hebben ook zo al oefenblaadjes gekregen van 

hoe dat ge zo eum, alé hoe noemt dat, dat ge zo heel kort 

moet kunnen spelen. 
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Staccato? 

Ja, daar hebben we ook zo op geoefend en zo. En zo van 

ons hoge noten, daar krijgen we soms ook zo 

oefenblaadjes van als dat niet meer zo goed lukt of zo. 

Dus er wordt veel herhaald waarschijnlijk? 

Euh, ja. 

 

Wat vind jij van de theorie van de muziekschool? 

Moeilijk [lacht], moeilijk ja. Ja, ik vind het moeilijk. 

En vond jij dit in het begin ook al moeilijk? 

In het eerste jaar lukte dat wel, dan was dat zo de sol-

sleutel en dan zagen wij daar zo wat theorie bij. Maar in 

het tweede werd dat dan zo moeilijk omdat dan de fa-

sleutel erbij kwam en nog een paar andere. En ja, dat 

werd alsmaar moeilijker en dan, dan liep dat een beetje 

fout. 

Maar in het derde jaar hadden jullie een leerkracht  die 

heel veel ziek was, heb ik gehoord? 

Ja, die was, ik weet niet wat er was, maar die was zo een 

heel jaar ziek dus hebben wij iemand anders gekregen. 

Alé, die was eerst zo wat beter en dan was die weer ziek 

denk ik, ik weet ook niet hoe dat dat kwam. En dan 

hebben we iemand anders gekregen. En dan is die één 

keer teruggekomen en daarna moest ze weer, alé terug 

uitrusten. Dus hebben we haar eigenlijk een jaar niet 

gehad. 

Dan hebben jullie heel wat achterstand opgelopen 

eigenlijk? 

Ja. 

 

Heb jij soms het gevoel dat je vals zingt? 

Eum [lacht] 

Vind je het moeilijk om één toon aan te houden al 

zingend? 

Euh, dat valt wel mee, alé vind ik toch. 
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Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt ‘dat vind  ik 

gemakkelijk’ of ‘dat vind ik wel moeilijk’? 

Eum, van de muziekschool? 

Ja of van op school of in uw vrije tijd? Je mag kie zen. 

Eum, awel in het school vind ik dat zo moeilijk om soms, 

alé om zo op te letten. Want ja ik heb zo’n, want ik zit in 

zo een grote klas zal ik maar zeggen en dat is soms wel 

moeilijk om dingen te begrijpen. En ja, dat vind ik wel 

moeilijk. Daarom is het wel plezant dat er zo’n bijles is. En 

dan, eum, ja… Dat zal het wel zijn denk ik. 

Hoe probeer jij soms zelf jouw moeilijkheden op te 

lossen? Heb jij bepaalde trucjes? 

Eum, als ik zo trucjes krijg of zo en dan snap ik het niet, 

dan gebruik ik die wel. 

Welke trucjes heb jij bijvoorbeeld? 

Eum, goh… Eum, we hebben zo bij ons vier 

hoofdbewerkingen zo, maal en zo, daar had de juffrouw 

zo een zin ‘het meisje wacht voor de open auto’ dacht ik. 

En als die voorste letter zo is uw voorste haakjes 

uitwerken. Bijvoorbeeld ‘meisje’ is uw machten uitwerken. 

Ah. 

Alé ja. 

Heb jij ook zelf trucjes uitgevonden? 

Euh, nee. 

Leer jij die dan in de logo of op school? 

Ja, zo allebei. 

En dat lukt, dat helpt bij jou? 

Ja. 

 

Ja, ga jij liever naar de notenleerles of naar de 

fluitles? En waarom? 

[Lacht] Euh, ik ga liever naar de instrumentles, ik vind dat 

wel leuker. Zo notenleer, ja dat is zo, ja, allemaal zo 

theorie  
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dat ge ziet, dat ge zo moet kennen. En dan, ja, dat vind ik 

wel niet zo plezant. 

Zoals de meesten é? 

Wat vind jij dan zo leuk in de instrumentles? 

Eum, ja, dan krijg je zo stukjes en dan moet je dat zo 

spelen zo. Ja, dan moet ge u inleven zal ik maar zeggen, 

in uw stukje dan. 

En speel jij graag samen met iemand anders of speel  

je liever alleen? 

Euh, ik speel wel nog graag samen met iemand en ook 

wel eens alleen. 

 

Is er nog iets dat je wilt toevoegen? Misschien iet s dat 

ik nog niet heb gevraagd? 

Goh, niet echt. 

Oké, dankuwel! 
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Appendix 3: Codeboom NVivo 8 
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Appendix 4 
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Figuur 1. Factoren die bepalen of kinderen al dan niet afhaken in de muziekschool 
 
 
       : positieve ervaringen – dingen die goed gaan 
 
  
       : negatieve ervaringen – dingen die minder goed gaan 
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Appendix 5: Cd met beeldfragmenten klinisch en cont rolegroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


