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Deze masterproef omvat een kwalitatief exploratief onderzoek naar de beleving van de leerlingen in de 

tijdelijke projecten voor ortho-agogische muzikale vorming. Deze projecten worden georganiseerd 

binnen het kader van het deeltijds kunstonderwijs. Vijftien leerlingen met een beperking, uit zeven 

verschillende muziekacademies werden geïnterviewd en lessen werden geobserveerd. Aan de hand 

van deze gegevens werden negen gemeenschappelijke thema’s gekozen. Deze thema’s werden één 

voor één besproken aan de hand van citaten. Er werd ook een antwoord geboden op de volgende 

onderzoeksvragen: ‘Hoe beleven de leerlingen de tijdelijke projecten?’ ‘Wat zijn de wensen en 

verwachtingen van de leerlingen?’ en ‘Hoe ervaren de leerlingen de (inclusieve) sociale contacten?’. 

Er kan geconcludeerd worden dat de leerlingen met volle teugen genieten van het muziekonderwijs. 

Zowel de beleving van de muziek als de beleving van de sociale contacten worden als positief ervaren. 

Er is echter nog veel werk aan de winkel alvorens het deeltijds kunstonderwijs als inclusief kan 

worden bestempeld. Er moet gewerkt worden aan een inclusieve visie en praktijk, waarin steeds 

rekening wordt gehouden met de ervaringen en belevingen van de leerlingen.  Alle kinderen hebben 

immers recht op onderwijs en vrijetijdsbesteding en daarom is het van belang dat iedereen in de 

toekomst de keuze kan maken om naar de muziekacademie te gaan.  
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INLEIDING 

 
Deze masterproef omvat een kwalitatief exploratief onderzoek naar de beleving van de leerlingen in de 

tijdelijke projecten voor ortho-agogische muzikale vorming (OMV)
1
. Deze projecten worden 

georganiseerd binnen het kader van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Voor deze tijdelijke projecten 

is nog geen duidelijk denkkader voor handen en op dit moment is er ook geen opleiding die aansluit 

bij de praktijk van muziekonderwijs aan personen met een verstandelijke beperking  (Hoorelbeke & 

Vanderveken, 2010). Hopelijk kunnen de resultaten van deze masterproef bijdragen aan de verdere 

uitwerking van een duidelijk denkkader en een passende opleiding. Daarnaast bleek uit  

literatuuronderzoek dat er slechts weinig wetenschappelijk onderzoek bestaat naar inclusief 

muziekonderwijs voor personen met een beperking. Het aanbieden van muziek aan personen met een 

beperking heeft nochtans een grote meerwaarde. Dit blijkt onder andere uit een onderzoek van 

Ockelford, Welch en Zimmermann (2002) waarin wordt gesteld dat muziek een significante 

component is binnen onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Zo kan muziek 

onder meer bijdragen tot het bevorderen van de cognitieve, motorische, sociale en emotionele 

ontwikkeling. Muziek speelt echter voor iedereen een positieve rol op vele vlakken van de menselijke 

ontwikkeling. 

Door een gebrek aan wetenschappelijke kennis omtrent dit onderwerp leek het me erg boeiend om dit 

onderwerp verder uit te diepen. Ook ex-minister Vandenbroucke wees er op dat verder onderzoek naar 

de inhoud en organisatie van kunstopleidingen voor personen met een beperking noodzakelijk is 

alvorens deze opleidingen een definitieve plaats in het DKO kunnen verwerven ( Vandenbroucke, 

2008). 

 

Om verscheidene redenen heb ik voor een kwalitatief exploratief onderzoek naar de beleving van de 

leerlingen gekozen. Kinderen en volwassenen met een beperking moeten een plaats krijgen in het 

DKO en daarom is het van belang om hun stem te laten horen. Personen met een beperking zijn 

actieve participanten waarmee op zoek kan worden gegaan naar de juiste ondersteuning opdat ze hun 

rol als volwaardig en actief burger kunnen opnemen (Van Hove & Roets, 2000). Bij het uittekenen van 

het beleid moet dan ook rekening gehouden worden met de wensen en verwachtingen van de 

leerlingen. Het was mijn bedoeling om de beleving van de leerlingen centraal te stellen en naar hun 

verhaal te luisteren, in sommige interviews worden de leerlingen bijgestaan door een ouder of 

leerkracht, ook deze meningen en opinies werden in het onderzoek opgenomen, omdat deze personen 

                                                           
1
 Meer informatie omtrent de projecten ortho-agogische muzikale vorming vindt u onder hoofdstuk 1.1.3 

Tijdelijke projecten in het DKO. 
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vaak een goed beeld hebben van de ervaringen van hun kinderen/leerlingen.  Hopelijk kan dit 

onderzoek ook een verrijking zijn voor het praktijkveld en de werking van de leerkrachten. Het is 

echter zo dat er in dit onderzoek met unieke verhalen wordt gewerkt en dat deze verhalen niet voor 

alle leerlingen in vergelijkbare situaties van toepassing zijn.   

Daarnaast werd er ook rekening gehouden met eerder onderzoek. In de masterproef van Eva Renne 

werd er onderzoek gedaan naar de beleving van de leerkrachten. Elisabeth Vanderveken en Liesbet 

Hoorelbeke interviewden leerkrachten en directie en bespraken enkele casussen  van leerlingen als 

praktijkvoorbeelden. Mieke Bobelyn deed een actieonderzoek in functie van een inclusief muzikaal 

vrijetijdsaanbod. Aanvullend heb ik gekozen om de beleving van de leerlingen te bevragen.  

 

In deze masterproef zal er naar de leerlingen verwezen worden als leerlingen met een beperking of 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In dit onderzoek gaat het enkel over leerlingen met een 

verstandelijke beperking of stoornis, met eventueel bijkomende fysieke beperkingen. Wanneer er 

gesproken wordt over ‘reguliere leerlingen’ betreft het de leerlingen zonder beperking.  

Ondanks dat de tijdelijke projecten  onder verschillende benamingen zijn gekend, worden ze in deze 

masterproef benoemd als projecten ortho-agogische muzikale vorming.  

 

In hoofdstuk 1, de literatuurstudie, wordt de theoretische context geschetst waarbinnen dit onderzoek 

verliep. Dit hoofdstuk is onderverdeeld in een beleidskader, een deel omtrent visie en uitgangspunten, 

een muzisch kader en een internationaal kader.  

Het tweede hoofdstuk beschrijft de methodologie. De probleemstelling en onderzoeksvragen worden 

weergegeven, de keuze van het onderzoek wordt toegelicht en de kwaliteitscriteria en werkwijze 

worden uitgebreid besproken.   

In het daaropvolgende hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek besproken.    

Het vierde en laatste hoofdstuk omvat een discussie, waarin getracht wordt een antwoord te geven op 

de onderzoeksvragen. Vervolgens worden de beperkingen in het onderzoek en de conclusies 

besproken.  

 

Voor de referenties en literatuurlijst hanteerde ik het APA-systeem, vijfde editie, als richtlijn. 
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HOOFDSTUK 1:LITERATUURSTUDIE 

 
1.1 Beleidskader 

1.1.1 Deeltijds kunstonderwijs 

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is een aanvullend onderwijs, gericht op de kunstzinnige vorming 

van leerlingen, jongeren en volwassenen. Het DKO telt vier studierichtingen: Muziek, Beeldende 

kunst, Dans en Woordkunst. In 263 van 308 Vlaamse en Brusselse gemeenten zijn er in totaal 1.250 

vestigingsplaatsen of leslocaties. Er kan dus geconcludeerd worden dat het aanbod goed verspreid is 

(DKO, 2008). 

 

In het DKO leert men kunst in al zijn uitingsvormen kritisch benaderen, beleven en zelf beoefenen, 

individueel of in groep, al naargelang de kunstvorm dit toelaat. Het DKO moet een artistieke vorming 

bieden als aanvulling op het dagonderwijs. Het DKO kan, naast algemeen vormend, ook een 

voorbereiding zijn op het hoger kunstonderwijs.    

In deze masterproef ligt de nadruk op de studierichting Muziek, die ingedeeld is in 4 graden:  

De lagere graad (vanaf 8 jaar),  de middelbare graad (vanaf 12 jaar), de hogere graad (vanaf 15) en de 

specialisatiegraad. 

 

1.1.2 Bamfordrapport 

Tijdens het schooljaar 2006-2007 voerde professor Anne Bamford, van the University of the Arts te 

Londen, een onderzoek uit naar de aard, draagwijdte en invloed van kunst- en cultuureducatie op 

Vlaamse kinderen en jongeren
2
 (Bamford, 2007).   

Uit het rapport ‘Kwaliteit en consistentie. Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen.’ bleek dat 

Vlaanderen een uitgebreid systeem van naschoolse kunsteducatie heeft dat wordt gesubsidieerd door 

de overheid. Ondanks dat het lesgeld niet hoog ligt, slagen DKO’s er niet in om bepaalde doelgroepen 

aan te trekken. Jongeren met speciale noden of een minder kansrijk thuismilieu zijn merkbaar 

ondervertegenwoordigd in de Vlaamse academies. (DKO, 2008) Bamford benadrukt het belang van 

inclusie: kunst- en cultuureducatie is er voor alle kinderen. In een interview met de krant De Standaard 

(Sels, 2007, chap.10) zei ze het volgende:   

                                                           
2
   In opdracht van UNESCO publiceerde Anna Bamford in 2006 haar studie ‘The Wow Factor: Global research 

compendium on the impact of the arts in education’. In deze studie licht ze wereldwijd de relatie door tussen 

cultuur en onderwijs. In opdracht van de Vlaamse overheid voerde ze in het daaropvolgende jaar een studie uit 

naar kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen.    
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“Het deeltijds kunstonderwijs is een sterk uitgebouwd netwerk. Maar net als de meeste 

buitenschoolse cultuuractiviteiten, zoals workshops, cursussen of muziekbandjes, 

spreekt het een elitaire groep van blanke, welgestelde kinderen aan. Dat is een laag 

percentage. Het zijn steeds dezelfde kinderen die overal weer opduiken. Het deeltijds 

kunstonderwijs is er dus niet voor iedereen.” 

 

Deze conclusie deed in het deeltijds kunstonderwijs heel wat stof opwaaien.  De indruk werd gewekt 

dat academies bewust bepaalde groepen zouden uitsluiten, terwijl dat alleszins niet het geval is (DKO, 

2008). Zo bestaat er een verminderingstarief  voor onder andere leerlingen van ouders met een 

handicap, met een bestaansminimum, werklozen  en politieke vluchtelingen. Ook kinderen en 

jongeren uit een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut en personen met een 

beperking hebben recht op een verminderd tarief (Ministerie van Onderwijs en Vorming, n.d.). Uit 

onderzoek blijkt echter dat slechts 9,4 procent van de leerlingen die gebruik maken van het 

verminderd tarief, leerlingen zijn uit minder kansrijke milieus of leerlingen met een beperking.  

Ook Anna Bamford wijst hierop in haar rapport:  

 

“Ondanks een beleid dat diversiteit en toegankelijkheid stimuleert, toont de realiteit nog 

steeds een vrij elitair systeem. Dit is duidelijk in de DKO’s waar de lage kostprijs van de 

lessen niet tot een grotere participatie van bepaalde doelgroepen heeft geleid. De lage kostprijs 

lijkt vooral de meer welwarende studenten te subsidiëren.” 

(Bamford,2007, p.37) 

 

Mogelijks voeren de academies vooral een passief gelijkekansenbeleid en worden er te weinig acties 

ondernomen om participatiedrempels weg te werken (DKO, 2008). Een van de voorbeelden van een 

actiever gelijkekansenbeleid zijn de tijdelijke projecten ortho-agogische muzikale vorming, aangepaste 

opleidingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
3
.  

 

Daarnaast wijst Anne Bamford ook op de dubbelzinnige maatschappelijke positie van het deeltijds 

kunstonderwijs. Enerzijds moet het DKO leerlingen voorbereiden op het hoger kunstonderwijs en zich 

focussen op de talentontwikkeling van enkelen. Anderzijds moet het DKO artistieke vorming bieden 

als een aanvulling op het dagonderwijs en openstaan voor iedereen die interesse toont voor 

kunstonderwijs. Uit haar rapport blijkt echter dat het DKO op beide vlakken tekort schiet. Het is niet 

                                                           
3
 Meer informatie omtrent de projecten ortho-agogische muzikale vorming vindt u onder hoofdstuk 1.1.3 

Tijdelijke projecten in het DKO. 
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‘elitair’ genoeg om zich ten volle op talentontwikkeling te kunnen richten en het is ook niet 

laagdrempelig genoeg om iedereen aan te spreken (DKO, 2008). 

 

Het Bamfordrapport was een aanzet tot vernieuwing en  hervorming van het deeltijds kunstonderwijs. 

Om de aanbevelingen om te zetten in concrete beleidsvoorstellen, werden er twee commissies met 

deskundigen uit het werkveld opgericht. De Commissie Cultuur-Onderwijs focuste vooral op kunst- en 

cultuureducatie in het leerplichtonderwijs, terwijl de Werkgroep Inhoudelijke Vernieuwing DKO de 

doelstellingen en inhoud van het DKO onder de loep nam (Vandenbroucke, 2009). 

 

1.1.3 Tijdelijke projecten in het DKO 

Het deeltijds kunstonderwijs biedt ruimte voor vernieuwingsexperimenten of ‘tijdelijke projecten’. 

Elke academie kan een dossier indienen om een tijdelijk project aan te vragen en op die manier 

vernieuwing in het opleidingsaanbod te realiseren. Bij goedkeuring ontvangt de academie bijkomende 

middelen. Sinds maart 2007 ligt de organisatie van deze tijdelijke projecten vast in een besluit van de 

Vlaamse regering. Het besluit definieert twee soorten projecten: ten eerste onderwijsvernieuwende 

projecten die een nieuwe leerbehoefte invullen en ten tweede doelgroepspecifieke projecten die zich 

richten tot groepen leerlingen die in de academie ondervertegenwoordigd zijn (Vlaams Parlement, 

2007). In dit onderzoek wordt gefocust op de tijdelijke projecten ortho-agogische muzikale vorming, 

die aangepast zijn aan een specifieke doelgroep. De doelgroep bestaat in grote lijnen uit jongeren en 

volwassenen met een mentale beperking of autisme, soms ook in combinatie met een fysieke 

beperking.   

Naast de door de overheid gesubsidieerde initiatieven, zijn er nog een aantal initiatieven die door 

lokale overheden worden gesubsidieerd.  De aanpak van de academie kan verschillen volgens de 

lokale context en er kunnen verschillende oorzaken liggen aan de basis van zo’n project.  Soms 

stappen ouders zelf met hun vraag naar de academie, soms komt de vraag van een school voor 

buitengewoon onderwijs of wil de academie zelf haar publiek verbreden (OVSG, 2008). 

Daarnaast nemen tal van academies individuele initiatieven om gepaste ondersteuning te bieden 

wanneer zich een leerling met speciale noden aandient. 

 

Op 1 september 2013 zal een nieuw decreet over het deeltijds kunstonderwijs van start gaan. Een 

nieuw element is dat de competenties en talenten van de leerlingen centraal staan en als vertrekbasis 

gehanteerd worden voor het nieuwe decreet. In afwachting hiervan heeft de overheid via 

onderwijsdecreet XX de tijdelijke projecten verlengd die in de lijn liggen van de vernieuwingen die zij 

beoogt met het nieuwe decreet. Zonder dit initiatief zou een deel van die projecten afgelopen zijn op 

31 augustus 2010 en een ander deel op 31 augustus 2011. Onderwijsdecreet XX zorgt er voor dat de 

tijdelijke projecten meteen doorlopen tot 31 augustus 2013. Dankzij deze verlenging ontstaat er geen 
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lacune van twee of drie schooljaren. De betrokken leerlingen moeten hun opleiding niet onderbreken 

en de opgebouwde expertise gaat hierdoor niet verloren (VLOR, 2010). 

 
1.1.4 Werkgroepen in het DKO 

Aan het begin van schooljaar 2007-2008 werd door de toenmalige minister van Onderwijs en 

Vorming, Frank Vandenbroucke, de Werkgroep Inhoudelijke Vernieuwing  in het DKO opgericht. In 

het rapport ‘Verdieping/Verbreding, perspectieven voor inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds 

kunstonderwijs’ stelt de werkgroep een aantal uitgangspunten voorop voor vernieuwingen in het DKO.  

 

Per domein (beeld, media, muziek, drama/woord en dans) werden er ook subwerkgroepen opgericht. 

De opdracht van deze werkgroepen kadert binnen de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs.  

In deze masterproef is de werkgroep ‘deeltijds kunstonderwijs voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften’ van belang. Om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kwaliteitsvol 

kunstonderwijs te laten volgen, bracht de werkgroep de aanpassingen die in de leeromgeving nodig 

zijn, systematisch in kaart.  

 

Tijdens het schooljaar 2006-2007 werden alle tijdelijke projecten ortho-agogische muzikale vorming 

door de inspectie DKO geëvalueerd. Hieruit bleek dat deze projecten over een maatschappelijke 

meerwaarde beschikken. De inspectie stelde echter wel dat er bijkomende visieontwikkeling en 

kennisopbouw bij de leraren nodig is. Toen in juni 2008 de projecten met twee schooljaren werden 

verlengd werd er een bijkomende voorwaarde opgelegd. Het deeltijds kunstonderwijs moest 

deelnemen aan een werkgroep die in samenspraak met externe deskundigen de aanpassingen van de 

leeromgeving ten behoeve van leerlingen met speciale behoeften systematisch zou inventariseren. 

Hierbij uitgaande van de mogelijkheden van elk individu (werkgroep DKO voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften, 2010).  

 

In mei 2010 werd het rapport ‘Hand in hand voor verbreding’ overhandigd aan de overheid. Hierin 

worden 10 beleidsaanbevelingen samengevat om het deeltijds kunstonderwijs toegankelijker te maken. 

Wim Smet, voorzitter van de werkgroep, stelt duidelijk dat dit rapport geen eindpunt betekent, maar 

eerder een inspiratiebron om het debat met alle partners in het DKO aan te kunnen gaan (werkgroep 

DKO voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 2010). 
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1.1.5 Aanbevelingen voor het toegankelijker maken van het     

deeltijds kunstonderwijs 

In dit onderdeel worden enkele van de beleidsaanbevelingen opgesomd die de werkgroep ‘DKO voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ essentieel vindt bij het verbreden van het DKO.  

 

LEERTRAJECT 

Bij het vastleggen van het leertraject pleit de werkgroep voor een ruim doelstellingenkader met de 

nodige flexibiliteit. Hierbij gaan ze uit van volgende criteria: 

 Ruim kader: het kader van doelstellingen moet éénvormig zijn voor alle leerlingen… 

 Flexibiliteit: doelen moeten flexibel kunnen worden aangewend 

 Leerlinggerichtheid: doelen moet op individueel niveau kunnen worden aangepast. 

 

LEEROMGEVING 

De werkgroep is een voorstander van het principe ‘academie als leeromgeving’. Het kunnen volgen 

van een opleiding aan een academie voor deeltijds kunstonderwijs blijkt een belangrijke 

emancipatorische meerwaarde te hebben. Elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften moet dan 

ook de mogelijkheid krijgen om op een redelijke afstand van zijn/haar verblijfplaats muziekles te 

volgen. Een kunstopleiding in voorzieningen is dan ook niet de aangewezen oplossing. De 

samenwerking met de ziekenhuisschool is hierbij een uitzondering.  

 

GEÏNTEGREERD ONDERSTEUNINGSBELEID 

Academies moeten aan de eigen draagkracht binnen de lokale context werken. Ook in het beleid van 

een academie moet rekening gehouden worden met leerlingen met een beperking. De overheid moet 

hiervoor middelen voorzien en een ondersteuningsleraar kan noodzakelijk zijn om dit geïntegreerd 

ondersteuningsbeleid te realiseren.  

 

DE LEERKRACHT 

Leerkrachten moeten ondersteuning krijgen en terecht kunnen bij een ondersteuningsleraar.  

Daarnaast is het van belang dat leerkrachten beschikken over de juiste basishouding en specifieke 

beroepscompetenties. De professionalisering van de leraren om leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften op een gepaste manier te begeleiden is een absolute noodzaak.  

Hiervan wordt reeds werk gemaakt, er verschijnen meer en meer individuele vormingen, specifiek 

voor het deeltijd kunstonderwijs. Er worden ook tal van studiedagen aangevraagd en meer en meer 

academies werken aan een beleid voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Smet,2011) .  
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Enkele van de aanbevelingen van de werkgroep werden opgenomen in de conceptnota voor de 

hervorming van het deeltijds kunstonderwijs. Het leertraject zal flexibel kunnen worden toegepast 

waardoor leerlingen die trager leren toch dezelfde doelstellingen kunnen bereiken. Er is echter nog 

veel werk aan de winkel en de aanpassingen die nodig zijn voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften worden pas in een volgende fase uitgewerkt. Een tweede conceptnota wordt in 

september 2012 verwacht (Smet P., 2011). 

Dit betekent niet dat de sector ondertussen stil zit, een deelwerkgroep heeft STICORDI-maatregelen 

uitgewerkt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het DKO. STICORDI staat voor 

STImuleren, Compenseren, Remediëren en DIfferentiëren. De brochure STICORDI in het DKO biedt 

leerkrachten in de studierichting muziek achtergrond, concrete tips en hulpmiddelen om deze 

leerlingen beter te begeleiden (Smet et al., 2011).  
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1.2 Visie en uitgangspunten 

1.2.1 Burgerschapsparadigma  

Als reactie op het normalisatieparadigma (waar de nadruk op normalisatie ligt) ontstond in de tweede 

helft van de jaren tachtig het ‘burgerschapsparadigma’. Dit paradigma omvat dat personen met een 

beperking in de samenleving moeten worden opgenomen als volwaardige burgers. Van Gennep (in: 

Van Gils, 2005) zet hierbij enkele aspecten centraal:  

 

 Keuze en controle 

Mensen met een beperking zijn experts op het gebied van wat ze willen, hulpverleners kunnen hen 

hierin ondersteunen (O’Brien, 1989). Ze moeten de kans krijgen om zelf keuzes te maken en zelf te 

beslissen in welke mate ze hulp willen. Niet voor hen maar samen met hen moeten er beslissingen 

genomen worden. Op die manier kunnen ze meer controle over hun eigen leven uitoefenen.  

 

 Ondersteuning 

In het burgerschapsparadigma wordt het begrip ‘zorg’ vervangen door het begrip ‘ondersteuning’.  

Van Gennep (1997)  omschrijft ondersteuning als  ‘het toegang geven van de betrokken persoon tot 

voor hem belangrijke kennis, middelen en relaties die nodig zijn om in de samenleving te kunnen 

wonen, werken en recreëren’ (Van Gennep, 1997, p.25). Deze ondersteuning is ‘op maat’, afgestemd 

op de persoonlijke noden en behoeften van de persoon in kwestie. Daarnaast moet er ook niet aan 

bepaalde voorwaarden worden voldaan alvorens toegelaten te worden tot een bepaalde vorm van 

begeleiding. De ondersteuning wordt gegeven vanuit het sociale netwerk en het sociale vangnet.  

 

 Kwaliteit van bestaan 

Kwaliteit van bestaan houdt in dat mensen zelf vorm en inhoud kunnen geven aan hun bestaan. Hierbij 

is het van belang dat ze dit kunnen realiseren onder gewone leefomstandigheden en zodanig dat de 

persoon zelf tevreden is over zijn/haar leven (Van Gils, 2005).  

 

Felce en Perry (1996) stellen een model voor dat een kader kan bieden om over ‘kwaliteit van bestaan’ 

te discussiëren. Het model is samengesteld uit volgende drie dimensies:   

A. de leefomstandigheden zoals die objectief vast te stellen zijn 

B. het subjectieve gevoel van welbevinden (tevredenheid, voldoening) 

C. het relatieve belang dat de persoon in kwestie aan A en B stelt. 

 

De bovengenoemde dimensies zijn constant in interactie met elkaar en kunnen op elk moment een 

andere verhouding tot elkaar aannemen.  
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 Volwaardig burgerschap 

Mensen met een beperking zijn volwaardige burgers en moeten in de samenleving alle kansen krijgen 

om een eigen leven op te bouwen. De behoeften van elk uniek persoon zijn even belangrijk. Daarom 

moeten de middelen van de samenleving op zodanige manier worden ingezet dat iedereen gelijke 

kansen op participatie krijgt.   

Personen met een beperking kunnen hierbij ondersteuning nodig hebben. Op die manier kunnen ze 

zich ontplooien en ten volle participeren aan het maatschappelijk leven.  

 

 

Aansluitend bij dit nieuwe mensbeeld wordt meer en meer vertrokken vanuit de inclusiegedachte. 

Vroeger werd er meer gesproken over ‘integratie’, een begrip dat meestal in verband gebracht wordt 

met de normalisatievisie. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de persoon met een beperking de 

verantwoordelijkheid draagt om zich aan te passen aan de samenleving. De samenleving zelf wordt 

niet in vraag gesteld.   

Binnen de inclusiegedachte worden personen met een beperking opgenomen in de samenleving, 

hierbij past de samenleving zich aan en wordt er de nodige ondersteuning geboden. De samenleving 

zal zich richten naar de noden van de personen met een beperking en ze worden opgenomen 

(‘includere’) in de gemeenschap.  

 

1.2.2 Inclusie  

Het beeld dat de maatschappij heeft van personen met een beperking is in de loop der eeuwen 

geëvolueerd. De laatste jaren vertrekt men vanuit de inclusiegedachte en er worden veel positieve 

initiatieven genomen (Wuyts, 2005). Personen met een beperking hebben het recht om een 

evenwaardige plaats in te nemen in de samenleving en als een volwaardige burger deel te nemen aan 

de maatschappij (Kennes, 2001). 

 

Geert Van Hove verwoordt het als volgt:  

 

‘Inclusie en inclusieve opvoeding is een proces dat start bij het waarderen van diversiteit binnen 

 een gemeenschap: alle burgers hebben een bijdrage te leveren. Men gaat in dit proces op zoek naar 

 de positieve kanten en de talenten die bij iedereen - naast de beperkingen - aanwezig zijn.  

Inclusie is een permanent proces waarbij de dimensie ‘handicap’ steeds minder belangrijk wordt.  

Men ontdekt stap voor stap de persoon achter het buitenaf toegekende label handicap.  

Inclusie is een fundamenteel recht dat alles te maken heeft met ‘belonging’ (het erbij horen) en 

‘connectedness’ (verbondenheid); het is dan ook een uitgesproken relationeel concept.’ 

 (Van Hove, 2000) 
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Inclusie is een proces dat plaatsvindt op alle levensdomeinen van het maatschappelijk leven. Viviane 

Sorée wijst er ook op dat inclusie meer omvat dan het verschaffen van een toegankelijke infrastructuur 

en wetgeving en het voorzien van verschillende organisaties, diensten en maatregelen om personen 

met een beperking te ondersteunen. Het is van belang dat personen met een beperking worden 

aanvaard en ingesloten worden in de samenleving. Als iedereen uit deze samenleving wordt betrokken 

in dit proces en men het vanzelfsprekend vindt dat personen met een beperking er bij horen en hier dan 

ook naar gehandeld wordt, dan kan men van inclusie spreken (Sorée, 2010). Op de Speciale 

bijeenkomst over de kinderrechten voor kinderen met een beperking in 1997 werd duidelijk gesteld: 

“Inclusie is een recht, geen privilege” (Van Hove, 1999). 

 

1.2.2.1 Inclusief (muziek)onderwijs 

Inclusief onderwijs bestaat erin om kinderen met heel uiteenlopende onderwijsnoden op te nemen in 

het gewone onderwijs en ze een onderwijsparcours te laten volgen zoals hun leeftijdsgenoten, mits 

aanpassingen, bijkomende ondersteuning, aangepaste leerdoelen, extra zorg vanuit de school, een 

groot engagement van scholen, leerkrachten en ouders… 

In de ‘Salamanca Statement or Framework for Action on Special Needs Education’ gaat men uit van 

het fundamentele principe dat alle kinderen, waar mogelijk, samen moeten leren, ongeacht de 

moeilijkheden of verschillen die ze hebben. Inclusieve scholen moeten de behoeften van hun 

leerlingen herkennen en hier gepast op inspelen. Er moet een continuüm zijn van diensten en 

aangepaste ondersteuning dat aansluit bij het continuüm van de speciale noden die zich voordoen in 

elke school (UNESCO, 1994, Art.7). 

Bernadette Rutjes, directeur van Inclusie Vlaanderen vzw, stelt dat inclusie een maatschappelijk 

project is dat verder reikt dan onderwijs, maar waaraan het onderwijs een belangrijke bijdrage kan 

leveren. Scholen krijgen een belangrijke rol toebedeeld om leerlingen te vormen en waarden bij te 

brengen zoals respect voor diversiteit (Rutjes, 2010). 

Ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften geven aan dat het van belang is om hun kind 

deel uit te laten maken van de plaatselijke gemeenschap. Door de realisatie van plaatselijke en 

integrerende mogelijkheden op vlak van onderwijs en vrije tijd, kunnen kinderen contacten leggen en 

netwerken uitbouwen (Rutjes, 2010).  

Binnen het deeltijds kunstonderwijs wordt bijgevolg niet gestreefd naar een tweesporenbeleid waarin 

personen met een beperking in een soort ‘buitengewoon kunstonderwijs’ terecht komen. Leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften moeten binnen dezelfde academie terecht kunnen, zij het met de 

nodige aanpassingen. Dit betekent daarom nog niet dat zij per se dezelfde lessen bijwonen. Op 
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groepsniveau kunnen leerlingen in de bestaande klassen terecht, mits extra ondersteuning. Maar waar 

dit voor de leerling geen haalbare kaart is, kan een afzonderlijke groep of individueel onderwijs een 

goed alternatief vormen. Door de aanwezigheid in een zelfde onderwijssysteem als alle anderen, zal 

hun gevoel van eigenwaarde stijgen (werkgroep DKO voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften, 2010).  

Inclusie noodzaakt een andere, minder prestatiegerichte visie op leren en onderwijzen. Maar ook 

aanpassingen aan de onderwijspraktijk zullen nodig zijn. Muziekonderwijs moet aangepast worden 

aan de specifieke onderwijsbehoeften van elke individuele leerling. De nadruk ligt hierbij op wat de 

leerling kan en hoe hij of zij kan groeien met de gepaste ondersteuning. Er moet echter rekening 

gehouden worden met de draagkracht van het beleid, de afzonderlijke academies en de leerkrachten in 

kwestie (werkgroep DKO voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 2010). 

1.2.2.2 Inclusieve vrijetijdsbesteding 

“Vrije tijd is een van die aspecten van het leven die de kwaliteit van het leven bepalen” (Joos et al., 

2006, p. 110). Daarom is het van belang dat personen met een beperking ook de mogelijkheid krijgen 

om hun vrije tijd naar eigen keuze in te vullen. Verschillende stichtingen en initiatieven (zoals SASV, 

SVGK, voluntas en VAPH) maken het voor personen met een beperking mogelijk om deel te nemen 

aan sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Verschillende organisaties leggen steeds meer de 

nadruk op een inclusief vrijetijdsaanbod, de vormingsmap ‘Werkinstrument om inclusie te integreren 

in cursussen van het jeugdwerk’ is hiervan een treffend voorbeeld. De muziekschool is een belangrijk 

onderdeel in het vrijetijdsaanbod en moet ook voor mensen met een beperking toegankelijk zijn. 

Personen met een beperking hebben namelijk het recht om op voet van gelijkheid met anderen deel te 

nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten
4
 (Verenigde Naties [VN], 2006). In 

Vlaanderen bestaat er de mogelijkheid om beroep te doen op het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) 

om assistentie in de vrije tijd te financieren. 

1.2.2.3 Publieke opinie over inclusie 

Socioloog Jan Verbelen publiceerde in 2005 het onderzoek ‘Integratie in sociale netwerken en 

publieke opinie over inclusie’. Uit de studie blijkt dat Vlamingen erg gunstig staan tegenover het recht 

op inclusief onderwijs. Ze staan ook vrij positief tegenover vrije gezinsvorming voor personen met een 

lichamelijke beperking. Er is nochtans ook verdeeldheid: het draagvlak voor gezinsvorming voor 

personen met een verstandelijke beperking is veel kleiner. Deze groep kan op minder steun rekenen en 

ze worden in mindere mate als drager van dit burgerrecht erkend.  

                                                           
4
 Zie 1.2.3 Gelijke rechten voor iedereen 
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Samenvattend stelt Jan Verbelen dat Vlamingen met een handicap kunnen rekenen op een sociale 

omgeving die vrij gunstig gestemd is. Toch blijkt dat er ook grenzen zijn aan die tolerantie. Bij de 

vraag wie men het liefst als buur heeft wordt duidelijk dat de Vlaming bij voorkeur niet te veel 

zorgbehoevendheid in de buurt heeft. Een bejaarde man of een gezin met een blinde moeder blijkt 

voor weinigen een probleem. Maar een gezin waarvan de zoon in psychiatrische behandeling is, een 

zwaar spastische vrouw die in een rolstoel zit en (vooral) een koppel waarvan beide partners een 

verstandelijke beperking hebben zijn minder welkom in de buurt. Dit kan een indicatie zijn dat 

inclusieve oriëntatie zich eerder beperkt tot sociaal meer gelijkende categorieën (Verbelen, 2005). Er 

zijn echter nog andere verklaringen mogelijk. Uit het onderzoek van McManus, Feyes en Saucier 

(2010) bleek dat vooral de kwaliteit van de contacten geassocieerd wordt met een positieve houding 

ten opzichte van personen met een verstandelijke beperking. Een groter aantal interacties en meer 

kennis over de doelgroep bleek geen verband te houden met houdingen ten opzichte van personen met 

een verstandelijke beperking. Daarnaast bleek dat de kwaliteit van de interacties ook gerelateerd is aan 

meer steun voor mensen met een verstandelijke beperking om te integreren in scholen. Deze bevinding 

is van belang voor deze masterproef. Door kwalitatieve interacties te ondersteunen en bevorderen 

kunnen de barrières naar gelijkheid en sociale inclusie worden doorbroken, de leerlingen kunnen dan 

meer steun ondervinden om te integreren in het DKO. 

1.2.3 Quality of life 

Claes, Van Hove, Van Loon, Vandevelde & Schalock (2009) beschrijven Quality of Life (QoL) als 

volgt: 

 Individual Quality of Life is a multi-dimensional phenomenon composed of core domains that 

 are influenced by personal characteristics and environmental variables. These core domains 

 are the same for all people, although they may vary in relative value and importance. Quality 

 of Life domains are assessed on the basis of culturally sensitive indicators. (Claes et al., 2009, 

 p. 3) 

 

Schalock, Verdugo, Bonham, Fantova & Van Loon (2008) definiëren acht domeinen die samen QoL 

representeren: 

1.  Interpersoonlijke relaties   5. Zelfbepaling  

2.  Emotioneel welbevinden   6. Rechten 

3.  Lichamelijk welbevinden   7. Persoonlijke ontwikkeling 

4.  Sociale inclusie     8. Materieel welbevinden 
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Deze domeinen zijn universeel en leiden tot het algemeen persoonlijk welbevinden van een individu 

(Schalock et al., 2008). De waarde die aan de domeinen wordt toegekend varieert van individu tot 

individu en verandert doorheen het leven (Schalock, 2001).  

 

Elk domein wordt op zijn beurt geoperationaliseerd in diverse indicatoren van QoL. Op die manier 

wordt elk domein een meetbaar construct en kan de evaluatie van de indicatoren resulteren in 

persoonlijke uitkomsten. De deelname aan het DKO kan bijdragen aan een betere levenskwaliteit en 

volgende indicatoren kunnen volgens de onderzoeker hierbij een rol spelen: 

 

 DOMEIN      INDICATOREN 

 

Emotioneel welbevinden   Tevredenheid, zelfbeeld, vrij zijn van stress 

Interpersoonlijke relaties   Interacties, relaties, ondersteuning 

Persoonlijke ontwikkeling   Opleiding, persoonlijke competentie, vaardigheden 

Lichamelijk welbevinden  Vrije tijd 

Sociale inclusie    Integratie en participatie in de samenleving. 

Rechten     Humane rechten (respect, waardigheid, gelijkheid) 

      Wettelijke rechten (burgerschap, toegang). 

BRON: Schalock et al. (2008) 

 

1.2.4 Gelijke rechten voor iedereen 

Op 2 juli 2009 keurde België het VN-Verdrag inzake de rechten voor Personen met een Handicap 

goed. Het verdrag stelt duidelijk dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als iedereen.  

 

Het verdrag wijst er op dat een beperking niet een probleem is van één persoon, maar een probleem is 

van de samenleving. Doordat de samenleving niet voldoende is aangepast en er verscheidene sociale 

en fysieke drempels bestaan worden personen met een beperking belet om effectief en op voet van 

gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.  

Om mensen met een beperking niet langer achter te stellen, moet België, die dit verdrag heeft 

ondertekend: 

 

• hun rechten verzekeren 

• rekening met hen houden in alle aspecten van het beleid 

• elke vorm van discriminatie uitschakelen 

  (VN, 2006) 
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Dit verdrag over de rechten van personen met een handicap is niet vrijblijvend maar afdwingbaar. Het 

moet worden ingevoerd in de nationale wetgeving en het zal worden gecontroleerd door een 

internationaal comité. Dit comité zal waken over de uitvoering van het verdrag. (GRIP, 2011) 

Dit houdt in dat de volgende grondbeginselen van het verdrag gerespecteerd dienen te worden:  

 

a. Respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de 

vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen; 

b. Non-discriminatie; 

c. Volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving; 

d. Respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van 

de mensheid en menselijke diversiteit; 

e. Gelijke kansen; 

f. Toegankelijkheid; 

g. Gelijkheid van man en vrouw; 

h. Respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en 

eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen 

identiteit. 

( VN, 2006) 

 

Enkele artikels van het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap van de Verenigde 

Naties zijn van extra belang in dit onderzoek:   

 

In artikel 24 erkent men het recht van een persoon met een beperking op onderwijs. Er wordt een 

inclusief onderwijssysteem verzekerd op alle niveaus en in alle voorzieningen. Hieronder valt ook het 

deeltijds kunstonderwijs (DKO) dat als doel moet hebben om personen met een beperking optimaal te 

stimuleren in hun ontwikkeling van het menselijk potentieel en hun ontwikkeling van hun 

persoonlijkheid, talenten en creativiteit, naar staat van vermogen.    

 

Artikel 30 betreft de deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport. Personen 

met een beperking hebben recht om hun creatieve, artistieke en intellectuele potentieel te ontwikkelen 

en gebruiken. 

 

Vertaald naar het DKO betekent dit dat personen met een handicap recht hebben op kunstonderwijs 

binnen het bestaande systeem. 
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1.3 Muzisch kader 

In het rapport ‘Kwaliteit en Consistentie. Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen’  

(2007) werd de vraag gesteld waarom kunst- en cultuureducatie deel moet uitmaken van de 

basisopleiding van een kind. 

Hieronder worden enkele redenen opgesomd:  

 

• Om kinderen de gelegenheid te bieden artistieke dingen uit te proberen en te beleven 

• Om de ontvankelijkheid en gevoeligheid verder te ontplooien 

• Om het zelfvertrouwen op te bouwen 

• Om creatieve en originele oplossingen te bedenken en nieuwe denkwijzen te combineren 

• Om oog-handcoördinatie te verbeteren 

• Om de wereld van de kinderen te verruimen 

• Om grenzen te overschrijden 

 

Voor personen met specifieke onderwijsbehoeften is dit niet anders. Ook voor hen is het belangrijk dat 

ze nieuwe terreinen verkennen. Daarnaast geldt dat socialisatie in kunst en cultuur leidt tot sociale 

integratie (Bamford, 2007). 

Bouteloup en Chabrol (2005) wijzen er op dat het maken van muziek de creativiteit van kinderen met 

een beperking kan helpen ontwikkelen. Muziek wordt al langer gezien als één van de weinige 

krachtige activiteiten die een beroep doen op sociale, affectieve en cognitieve vermogens. Aan de hand 

van twee gevalstudies illustreert Graham (2004) dat muziektherapie de sociale en communicatieve 

vaardigheden van personen met ernstige meervoudige beperkingen, die functioneren op pre-verbaal 

niveau, kan bevorderen. Ockelford, Welch en Zimmerman (2002) kwamen tot de bevinding dat 

muziek onder meer kan bijdragen tot het bevorderen van de cognitieve, motorische, sociale en 

emotionele ontwikkeling van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.  

 

1.3.1 Vormen van muziekbeoefening 

Beatrijs Maes (1987) maakt een onderscheid in de toepassingen van muziek. Muziek wordt als 

medium gebruikt om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en muziek wordt ook als doel op zich 

gebruikt. De projecten ortho-agogische muzikale vorming vallen onder muzikale vorming. In 

onderstaande figuur geeft ze de situering van toepassingen van muziek in een ortho(ped)agogische 

kader weer.  
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In de jaren tachtig maakt Schalkwijk (1988) een onderverdeling op basis van de betekenis die muziek 

binnen het werkveld toebedeeld krijgt. De verschillende vormen zijn: ortho-agogische 

muziekbeoefening, muziektherapie en muzikale activiteiten. Later wordt door Peter Mak (1996) deze 

indeling verder aangevuld met muziekonderwijs.   

In al deze vormen wordt gebruik gemaakt van muziek, maar de wijze waarop en de doelstellingen zijn 

verschillend. Het is echter zo dat in theorie deze vormen strikt gescheiden zijn maar in de praktijk 

vaak door elkaar worden toegepast.  

Hieronder zullen we dieper ingaan op de verschillende vormen van muziekbeoefening: . 

 

 Ortho-agogische muziekbeoefening 

 

Er wordt gesproken van ortho-agogische muziekbeoefening wanneer er bij personen met een 

verstandelijke beperking via muziek wordt getracht om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. De 

kern bestaat erin om de cliënt of de omgeving te beïnvloeden opdat het functioneren van de cliënt 

verbetert. Meestal worden er voor iedere deelnemer aparte doelstellingen geformuleerd. Deze kunnen 

zijn: het stimuleren van individuele groei, het ontwikkelen en stimuleren van sociale, cognitieve en 

motorische vaardigheden en het ontwikkelen van emotionele en muzikale vaardigheden.  
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Volgens Schalkwijk (1988) kan er bij ortho-agogische muziekbeoefening sprake zijn van gerichtheid 

op een muzikaal product, waardoor het musiceren zowel proces- als productgericht kan zijn.  

 

 Muzikale activiteiten 

 

De voornaamste doelstelling van muzikale activiteiten is dat de persoon in kwestie plezier beleeft aan 

het maken van muziek, de nadruk wordt gelegd op het samen musiceren. Er worden dan ook geen 

specifieke individuele (therapeutische of ortho-agogische) doelstellingen geformuleerd (muziek en 

handicap, 2008). Recreatieve muziekbeoefening kan sociale contacten stimuleren en een bijdrage 

leveren aan het verwerven van een plaats in de samenleving.  

 

 Muziektherapie 

 

De Backer en Peuskens (1993, p. 89) omschrijven muziektherapie als volgt:  

 

“Muziektherapie is een psychodynamische behandelingsmethode. Centraal staat  

de therapeutische relatie tussen één of meerdere patiënten en één of 

 meerdere therapeuten die de behandeling van stoornissen in het gedrag  

en beleving tot doel heeft. Door gericht gebruik te maken van muziek in al haar  

verschijningsvormen biedt dit eigen specifieke psychotherapeutische  

mogelijkheden in de behandeling van psychische problemen. Het vorm geven 

 en doorwerken van deze problemen op een muzikaal symbolisch niveau en de 

 verbale reflectie daarover doet inzicht ontstaan in de eigen psychische problematiek,  

zodat stoornissen in gedrag en beleving verminderd en opgelost worden.” 

 

Muziek wordt ingezet als middel om een psychisch proces op gang te brengen en te ondersteunen 

(Muziek therapeutische Praktijk, 2011). Het aanleren van muzikale vaardigheden wordt vermeden en 

het doel is om psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen op te heffen of te verminderen 

(Schalkwijk, 1988).  Watson (2002) wijst ook op het non-verbale aspect van communicatie binnen de 

muziektherapie. Zowel de muziek, de therapeutische relatie als de therapeutische ruimte dragen de 

communicatie over. Bij personen met een verstandelijke beperking kan muziektherapie dan ook een 

gepaste behandelingsmethode zijn.  
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 Muziekonderwijs. 

 

Bij muziekonderwijs worden muzikale leerdoelen vooropgesteld en het leren van muzikale 

vaardigheden staat centraal. De verschillende projecten die in deze masterproef werden onderzocht, 

situeren zich binnen deze vorm van muziekbeoefening. In het deeltijds kunstonderwijs krijgt 

muziekonderwijs vaak verschillende benamingen, maar in de meeste gevallen wordt het benoemd met 

‘ortho-agogische muzikale vorming (OMV)’.  

Tijdens deze lessen OMV krijgen personen met een beperking muziekles op maat, aangepast aan de 

interesses en de vraag van de leerlingen zelf. Kinderen en volwassenen krijgen de kans om te zingen 

en een muziekinstrument te leren bespelen. Aan de hand van speltechnieken, (kleuren)partituren en 

improvisatieoefeningen ontwikkelen ze hun muzikale talenten (muziek en handicap, 2008).  

 

 1.3.2 Muzikale projecten 

Naast het deeltijds kunstonderwijs zijn er nog andere projecten in Vlaanderen die muziek aanbieden 

aan personen met een beperking. Zoals eerder vermeld, zijn in theorie de vormen van 

muziekbeoefening strikt gescheiden maar in de praktijk worden ze vaak door elkaar toegepast. Zo is 

het bij de volgende projecten vaak een samenspel van muziekonderwijs en muzikale activiteiten. Er 

wordt nadruk gelegd op het samen musiceren en het is van belang dat de persoon in kwestie plezier 

beleeft aan het maken van muziek.  Toch staat het leren van muzikale vaardigheden ook centraal en 

via de begeleiding van een muziekcoach ontwikkelen ze hun muzikale talenten. Hieronder worden 2 

projecten kort beschreven.  

VZW Wit.h 

Wild Classical Music Ensemble is een ensemble dat bestaat uit vier personen met een verstandelijke 

beperking en hun muzikale coach. Samen schrijven ze hun eigen nummers, duiken de studio in en 

toeren rond. Momenteel loopt er een nieuw project ‘the pastajungle variations’ waarin het ensemble 

samenwerkt met muzikanten van het Spectra Ensemble. Hierbij staat vooral het samenwerken en 

samen beleven voorop (Wit.h, 2012).  

Platform-K 

Platform-K is een sociaalartistiek project die kunstenaars met een beperking en reguliere kunstenaars 

uitdaagt om samen te werken en hun talenten aan een breed publiek te presenteren. Van 2011 tot 2013 

loopt het project ‘double voie’, waarin personen met een beperking zingen en musiceren onder 

professionele begeleiding. In samenwerking met Koor & Stem en Sacred Places krijgen deze mensen 

de kans om hun talent te tonen (Platform-K, 2010). 
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1.4 Internationaal kader 

Het belang van inclusief muziekonderwijs wordt ook door verscheidene internationale organisaties 

vertegenwoordigd.  

De International Society for Music Education (ISME) stimuleert en ondersteunt muziekeducatie 

wereldwijd. Zowel regionaal als internationaal worden  er publicaties uitgegeven en conferenties 

georganiseerd. ISME gaat er van uit dat ieder individu recht heeft op muziekeducatie. In 1974 werd de 

commissie ‘Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine’ opgericht om de 

internationale perspectieven omtrent huidig onderzoek en de kennis en ervaringen uit de praktijk, te 

delen. De commissie pleit voor een kwalitatief aanbod in het muziekonderwijs voor personen met een 

beperking, gelijklopend met het muziekonderwijs voor de reguliere leerlingen (ISME,2012). 

 

European Consortium for Arts Therapies Education (ECArTE) heeft als voornaamste doel het 

vertegenwoordigen en ondersteunen van de ontwikkeling van creatieve therapie  op een Europees 

niveau. De organisatie promoot Europees onderzoek naar Creatief Therapeutische praktijken en 

methodes. Creatieve therapie omvat onder andere muziektherapie (ECArTE, n.d.). 

 

In Nederland bestaan ook verscheidene organisaties die werken omtrent muziekonderwijs voor 

personen met specifieke onderwijsbehoeften. Eén van deze organisaties is ‘Kunst Inclusief’. Dit 

project probeert meer mogelijkheden te creëren voor mensen met specifieke onderwijsbehoeften. Ze 

stellen vast dat in de praktijk deze mensen hun artistieke talenten meestal ontwikkelen binnen 

instellingen voor zorg en dagbesteding. Door werkwijzen en methoden te ontwikkelen, voorbeelden te 

verzamelen en aanbevelingen te formuleren hopen ze meer mogelijkheden te creëren zodat mensen 

met specifieke onderwijsbehoeften in staat zijn hun kunstzinnige talenten te ontwikkelen. Op die 

manier kunnen ze door middel van hun talenten beter participeren in de samenleving (Kunst Inclusief, 

2010).  

 

In de Verenigde Staten zijn er al verscheidene onderzoeken gepubliceerd over onderzoek en studie van 

inclusie in het muziekonderwijs. Door de Public Law 94-142 behoren in de V.S. muziekprogramma’s 

tot het standaardcurriculum in scholen. Hierdoor vinden steeds meer leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften hun weg naar de algemene muzieklessen.  

Daarnaast zijn er ook organisaties actief zoals The National Association for Music Education, die 

streven naar kwalitatief muziekonderwijs voor iedereen (werkgroep DKO voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften, 2010). 
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Ook in Scandinavische landen, de Baltische Staten, Duitsland en Groot-Brittannië bestaan er 

verschillende organisaties die werken omtrent muziekonderwijs voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. 
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HOOFDSTUK 2: METHODOLOGIE 

2.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen  

Tot op de dag van vandaag is voor personen met een beperking het recht op participatie aan het DKO 

nog niet gegarandeerd. Om dit recht te verzekeren zullen er aanpassingen moeten worden gemaakt aan 

de onderwijspraktijk, afhankelijk van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij is 

van groot belang om naar de stem van de leerlingen te luisteren, dit is een basisvoorwaarde om te 

komen tot een gepaste ondersteuning voor de leerling en zijn omgeving (Mortier, 2010). Ook in het 

rapport ‘Hand in hand voor verbreding’ stelt men duidelijk dat er overleg moet gebeuren met de 

leerling zelf.  

‘Om aan de onderwijsbehoeften van leerlingen tegemoet te komen en doelgericht te kunnen 

werken, moet eerst en vooral geweten zijn wat de wensen en verwachtingen zijn. Wat is de 

vraag van de leerling ,waar wil hij naartoe?’ (werkgroep DKO voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften, 2010, p.21) 

Dit onderzoek probeert een bijdrage te leveren aan het komende decreet waarin de tijdelijke projecten 

hopelijk een definitieve plaats in het DKO kunnen verwerven. Ex-minister Vandenbroucke wees er op 

dat de expertise die opgebouwd wordt via de tijdelijke projecten een bron van inspiratie kunnen zijn 

bij het vastleggen van het uiteindelijke organieke kader (Vandenbroucke, 2008). Er zijn echter 

grondige bijsturingen noodzakelijk en verder onderzoek over de inhoud en organisatie van 

muziekopleidingen voor personen met een beperking is hierbij van belang. Een definitief decreet kan 

ook de gelijkvormigheid van de projecten ten goede komen: 

‘Specifiek voor de projecten voor leerlingen met een handicap heeft de evaluatie naar boven 

gebracht dat de academies ieder hun eigen weg gaan. De doelstellingen en de manier waarop 

de opleiding vorm krijgt, verschillen van academie tot academie. Die verschillende 

benaderingswijzen gaan soms gepaard met een wisselend kwaliteitsniveau. Verder heeft de 

inspectie vastgesteld dat de academies de kansen tot integratie op dit moment nog niet 

optimaal benutten.’ (Vandenbroucke,2008,p.14) 

Intussen hebben de leerkrachten uit de werkgroep ‘deeltijds kunstonderwijs voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften’ al veel expertise uitgewisseld en hebben ze al een beter zicht gekregen 

op hoe de opleidingen voor leerlingen met speciale noden er moeten uitzien. Bijkomend onderzoek is 

echter steeds welkom.  

 

Gebaseerd op voorgaande probleemstelling en literatuur werden dan ook de volgende 3 

onderzoeksvragen gekozen: ‘Hoe beleven de leerlingen de tijdelijke projecten?’ ‘Wat zijn de wensen 

en verwachtingen van de leerlingen?’ En ‘Hoe ervaren de leerlingen de (inclusieve) sociale 

contacten?’. 
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2.2 Keuze van het onderzoek 

Dit onderzoek kan gekarakteriseerd worden als een kwalitatief exploratief onderzoek. Deze vorm van 

onderzoek is geschikt om de beleving van de onderzoeksgroep te bestuderen en te ontdekken welke 

kenmerken van de onderzoekgroep van belang zijn, zonder daarbij uit te gaan van een bestaande 

theorie of hypothese (Segers, 2002).  

 

2.2.1 Kwalitatief onderzoek 

Baarda, De Goede & Teunissen omschrijven kwalitatief onderzoek als volgt:  ‘Kwalitatief onderzoek 

is een vorm van empirisch onderzoek waarbij overwegend gebruik gemaakt wordt van gegevens van 

kwalitatieve aard en dat als doel heeft onderzoeksproblemen in of van situaties, gebeurtenissen en 

personen te beschrijven en te interpreteren (2005, p.25). In kwalitatief onderzoek wordt er bijzondere 

aandacht besteed aan processen van interactie en betekenisgeving. Bij het achterhalen van de 

achterliggende gedachten van de onderzochten en het peilen naar ervaringen, percepties en belevingen 

is de kwalitatieve benadering een goede keuze (Maes, Bruyninckx & Goffart, 2003) . In dit onderzoek 

wordt de beleving van de leerlingen onderzocht.  

Volgens Wardekker (1999) gaat men er in de kwalitatieve traditie van uit dat mensen handelen op 

grond van de betekenis die een bepaalde handelingssituatie voor hen heeft. In dit onderzoeksopzet 

werd dan ook bewust gekozen voor de kwalitatieve traditie aangezien de betekenisverlening en de 

verwijzing naar de context waarin die betekenissen ontstaan van groot belang zijn binnen dit 

onderzoek.  

 

De kwalitatieve traditie kan een bijdrage leveren aan de verbetering van het handelen en dit is ook de 

opzet van dit onderzoek. Om aan de onderwijsbehoeften van leerlingen tegemoet te komen en 

doelgericht te kunnen werken, moet eerst en vooral geweten zijn wat de wensen en verwachtingen zijn 

van de leerlingen. De resultaten van dit onderzoek zijn dus niet enkel bedoeld voor andere 

wetenschappers, maar in de eerste plaats voor diegenen die er direct voordeel bij kunnen hebben: de 

leerkrachten en directies van muziekacademies en de beleidsmakers.  

 

Over de gekozen onderzoeksproblematiek bestaat nog weinig kennis. Kwalitatief onderzoek kan in dit 

geval gebruikt worden voor exploratie. 
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2.2.2 Exploratief Onderzoek 

Een explorerende onderzoeksaanpak ligt voor de hand als er nog weinig over het onderzoeksobject of 

het onderwerp bekend is en wanneer er verkennend werk nodig is om mogelijke verbanden aan te 

duiden (Baarda & De Goede, 2000). Volgens Swanborn (2004) kan er van een explorerende 

onderzoeksaanpak worden gesproken wanneer de onderzoeker:  

 

- van een brede probleemstelling uitgaat, die pas lopende het onderzoek leidt tot meer precieze 

probleemstellingen; 

- zich niet expliciet laat leiden door van tevoren bekende theorieën, hypothesen, modellen en 

interpretatieschema's; 

- weinig beslissingen over de onderzoeksprocedure van tevoren vastlegt, maar zich bij de 

voortgang van het onderzoek in sterke mate laat leiden door zijn/haar ad hoc interpretaties van 

de verkregen data. 

 

Er is slechts weinig informatie en onderzoek voor handen omtrent muziekonderwijs in Vlaanderen en 

daarom werd er voor een exploratief onderzoek gekozen. Eerder werd er al onderzoek gedaan naar de 

beleving en invulling van de tijdelijke projecten voor kinderen met een beperking in 

muziekacademies, vanuit het perspectief van de leerkracht (Van Renne, 2009). In dit onderzoek werd 

er vertrokken vanuit het perspectief van de leerlingen. Op die manier kunnen er verschillende 

perspectieven op een bepaald onderwerp worden verzameld en kan de stem van de betrokkenen 

worden gehoord.  

 

2.3 Kwaliteitscriteria  

2.3.1 Betrouwbaarheid  

De betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten is afhankelijk  van de mate waarin de 

onderzoeksresultaten onafhankelijk zijn van toeval. Zowel de interviewer, de geïnterviewde als de 

interviewsituatie kunnen een invloed uitoefenen op de onderzoeksresultaten (Baarda et al., 2007). Om 

de interne betrouwbaarheid te garanderen werden de interviews geregistreerd door middel van audio-

opnames en kort na het interview letterlijk uitgetypt. Op die manier werd de inmenging van de 

onderzoeker en de kans op vertekeningen tot een minimum beperkt (Silverman, 2001). Daarnaast 

gebeurde de afname van de interviews binnen de muziekschool, een gekende en veilige context voor 

de onderzoeksgroep. In de bespreking van de resultaten werd er gewerkt aan de hand van letterlijke 

citaten uit de interviews (Brantlinger et al., 2005; Seale, 1999). Vooraf werd er een interviewleidraad 

opgesteld om de semigestructureerde interviews via een zelfde stramien te laten verlopen.  
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Om aan de vraag naar externe betrouwbaarheid te voldoen moet de uitvoering van het onderzoek 

uitgebreid gerapporteerd worden (Maso & Smaling, 1998). In dit onderzoek werd een transparante en 

gedetailleerde rapportage van elk onderdeel van het onderzoek weergegeven. Dit kan teruggevonden 

worden onder hoofdstuk 2.4.1. ‘Onderzoeksprocedure’.  

 

2.3.2 Validiteit 

Volgens Baarda, De Goede en Teunissen (2009) zijn er bij kwalitatief onderzoek enkele bedreigingen 

voor de validiteit. De auteurs wijzen er op dat er interpretatiefouten kunnen worden gemaakt, dat de 

respondenten een bron kunnen zijn van vertekening van de gegevens en dat er reactiviteit kan 

ontstaan. De kans dat deze factoren de validiteit in dit onderzoek vertekenen is klein omdat er 

verschillende databronnen werden gebruikt (waaronder interviews, observaties en 

beleidsdocumenten). Als onderzoeker heb ik getracht om zoveel mogelijk op locatie aanwezig te zijn 

en voortdurend aandachtig te zijn voor tegenvoorbeelden die niet in overeenstemming zijn met de 

gemaakte interpretaties en conclusies.   

 

Om aan de interne validiteit tegemoet te komen werd er gebruik gemaakt van open 

antwoordmogelijkheden, waardoor de respondenten ruimte kregen om vrij te antwoorden 

(Kvale,1996). Aan elke respondent werd ook volledige anonimiteit verzekerd, waardoor de interviews 

in een open en vertrouwde sfeer konden worden afgenomen. Hierdoor werden sociaal wenselijke 

antwoorden zoveel mogelijk voorkomen (Cohen, Manion, & Morrisson, 2000).      

Volgens Maso en Smaling (1998) is een onderzoek extern valide wanneer de onderzoeksresultaten 

generaliseerbaar zijn naar andere, gelijkaardige situaties, fenomenen en tijdstippen. Kwalitatief 

onderzoek heeft generaliseerbaarheid echter niet als doel (Wardekker, 2000).  “Qualitative research is 

not done for purposes of generalization but rather to produce evidence based on the exploration of 

specific contexts and particular individuals” (Brantlinger et al., 2005, p. 203). Bij kwalitatief 

onderzoek wordt er eerder gesproken over overdraagbaarheid (Guba, 1981, vermeld in Ghesquière & 

Staessens, 1999). Deze overdraagbaarheid kan tot stand gebracht worden door de kenmerken van de 

onderzochte situaties uitvoerig te beschrijven. Meer informatie over de context wordt beschreven in 

hoofdstuk 2.4 onderzoeksopzet.  
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2.4 Onderzoeksopzet 

2.4.1 Onderzoeksprocedure 

Alvorens tot een probleemstelling te komen en van start te gaan met het onderzoek werd er informatie 

verzameld omtrent de tijdelijke projecten en de vernieuwingsgedachte van het DKO. Via het lezen van 

artikels en decreten, het surfen op het internet en het doornemen van beleidsdocumenten werd de 

eerste nodige kennis verworven. Nadien werd er ook contact opgenomen met Wim Smet
5
 en Eva 

Renne
6
 om het verloop van het onderzoek te bespreken.  

 

2.4.1.1 Rekrutering participanten 

Om mijn onderzoeksvragen te beantwoorden werd besloten om leerlingen te bevragen. Er werd 

contact opgenomen met de leerkrachten en directie van de verschillende muziekscholen die leerlingen 

met een beperking opnemen in hun werking. Verschillende leerkrachten wensten mee te werken aan 

het onderzoek en gaven me de toestemming om enkele lessen bij te wonen. Er werd een brief 

opgesteld voor de leerlingen en een brief voor de ouders van de leerlingen, waarin een oproep werd 

gedaan om mee te werken aan het onderzoek en waarin de omvang en inhoud van het onderzoek werd 

verduidelijkt (zie bijlage I en bijlage II). Via de leerkrachten werden deze brieven verdeeld en werd er 

een moment afgesproken waarop het interview zou plaatsvinden. Er werd getracht om zowel 

mannelijke als vrouwelijke participanten, van verschillende leeftijdscategorieën te rekruteren voor het 

onderzoek. Daarnaast was het interessant om personen met verschillende communicatieve 

vaardigheden en beperkingen of stoornissen aan het woord te laten. Het oorspronkelijke doel was om 

leerlingen uit alle muziekscholen te interviewen, maar ondanks verschillende pogingen, kwam er niet 

van elke muziekschool een positief antwoord. Achttien leerlingen, verspreid over zeven 

muziekscholen, waren bereid aan het onderzoek mee te werken. Het totaal aantal leerlingen dat aan de 

projecten OMV deelnam, betrof in het schooljaar 2009-2010 206 leerlingen, verspreid over tien 

muziekscholen (werkgroep DKO voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 2010).    

2.4.1.2 Gegevensverzameling 

Voorafgaand aan de interviews werden observaties verricht. Op die manier kon de onderzoeker 

kennismaken met de leerlingen, de omgeving leren kennen en observeren hoe een les OMV verliep. 

                                                           
5
 Wim Smet: voorzitter van de werkgroep ‘deeltijds kunstonderwijs voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften’ en vroeger pedagogische begeleider van het OVSG 

6
 Eva Renne: schrijfster van de masterproef ‘Inclusie van kinderen met een beperking in muziekacademies. Een 

exploratief onderzoek naar de beleving en invulling van de leerkrachten van de tijdelijke projecten voor 

kinderen met een beperking in muziekacademies.’ 
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Deze observaties werden niet voor het onderzoek zelf gebruikt, maar waren eerder 

achtergrondinformatie voor de interviews en de respondenten. In dit onderzoek werd er dus gebruik 

gemaakt van interviews (inhoudelijk voor het onderzoek) en observaties (de randvoorwaarden en 

achtergrond voor het onderzoek). Na de observaties werd er overgegaan tot een kwaliatief semi-

gestructureerd interview met open antwoordmogelijkheden. Op voorhand werd een vragenlijst (zie 

bijlage III) opgesteld die als een leidraad werd gebruikt tijdens de interviews. Deze vragen dienden 

niet expliciet gesteld te worden en de onderzoeker had de mogelijkheid om door te vragen waar nodig 

of af te wijken van de volgorde (Merriam, 1998). Voorafgaand werd de vragenlijst doorgemaild naar 

alle leerkrachten, zodat zij eventuele opmerkingen en aanvullingen konden geven. De interviews 

werden gedeeltelijk gestructureerd om vergelijking tussen de respondenten mogelijk te maken 

(Cambré & Waege, 2006). Afhankelijk van de wensen van de respondenten werden de interviews 

afgenomen op een bepaalde locatie in de muziekschool en in het bijzijn van bepaalde personen. Zo 

kon het interview doorgaan op een manier dat de respondenten zich comfortabel voelden en vrijuit 

durfden spreken. Vooraf werd er telkens aan de respondent gevraagd of hij/zij bezwaren had tegen het 

opnemen van het gesprek. Alle leerlingen en ouders gaven toestemming voor opname. Daarnaast 

werden de respondenten ingelicht over het doel, de methode, de procedure en risico’s van het 

onderzoek. Vijftien respondenten of hun ouders ondertekenden een vrijwillig verkregen toestemming, 

‘informed consent’ (zie bijlage IV) en hun resultaten werden in het onderzoek verwerkt. De 

toestemming kon op elk moment in het onderzoek worden ingetrokken en er werd volledige 

anonimiteit gegarandeerd (CIOMS/WHO, 2008). 

2.4.1.3 Gegevensverwerking 

Na afname werden de interviews letterlijk uitgetypt door de onderzoeker, om nadien de gegevens te 

kunnen analyseren (Maso & Smaling, 1998). De gegevens werden inductief verwerkt, er lag geen 

vooraf geformuleerde theorie aan de grondslag van het onderzoek en de verzamelde gegevens waren 

het startpunt van een verdere analyse (De Boer & Evers; 2007). De interviews werden meerdere malen 

herlezen om gelijkenissen te ontdekken en zo de resultaten in thema’s te clusteren. De thema’s werden 

uitvoerig besproken en bijhorende citaten werden toegevoegd.   

Deze masterproef is gedeeltelijk opgebouwd volgens de structuur van de masterproef van Eva Renne 

(2009), op die manier kunnen de gegevens van leerkrachten en leerlingen makkelijk naast elkaar 

geplaatst worden en worden vergeleken.  
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2.4.2. Onderzoeksgroep 

In een goed kwalitatief onderzoek is het van belang dat er voldoende informatie rond de samenstelling 

van de steekproef aanwezig is in het onderzoeksrapport (Meyrick, 2006). Hieronder wordt per leerling 

het geslacht, de leeftijd, de muziekschool, het bespeelde instrument, het aantal jaren ervaring en de 

naam van de school of werkplaats vernoemd.  

 

Leerling 1 Leerling 2 Leerling 3 Leerling 4 Leerling 5 

Geslacht Vrouw Vrouw Vrouw Man Vrouw 

Leeftijd 19 11 35 13 14 

Muziekschool Lokeren Grimbergen Boom Tienen Tienen 

Instrument Viool Xylofoon, 

piano 

Trommel, 

djembé, 

zang 

Slagwerk, 

piano 

Viool, piano 

Aantal jaren 

muziekervaring 

3 jaar 3 jaar Nog niet zo 

heel lang 

3 jaar 3 jaar 

School/Werk Emiliani, 

Lokeren 

/ IMSIR,Boom BLO, 

Hoegaarden 

BUSO, 

Hoegaarden 

  

 

 

Leerling 6 Leerling 7 Leerling 8 Leerling 9 Leerling 

10 

Geslacht Vrouw Vrouw Man Vrouw Man 

Leeftijd Volwassen 19 15 32 22 

Muziekschool Geel Grimbergen Wijnegem Wijnegem Geel 

Instrument Trommel, 

piano, koor 

Piano,  

zingen 

Piano Accordeon, 

piano 

drumstel, 

piano 

Aantal jaren 

muziekervaring 

/ 2 jaar 5 jaar 20 jaar 3 jaar 

School/Werk Huis 47 Haren MTO, 

Berchem 

dagcentrum Huis 47 
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Leerling 11 Leerling 12 Leerling 13 Leerling 

14 

Leerling 

15 

Geslacht Man Man Vrouw Vrouw Man 

Leeftijd 10 17 10 14 17 

Muziekschool Lokeren Boom Mechelen Mechelen Mechelen 

Instrument Keyboard Djembe, 

piano 

Piano,  

zingen 

Drum Drum, 

djembe 

Aantal jaren 

muziekervaring 

3 jaar 3 jaar / / / 

School/Werk De klimop Groenlaar, 

Bornem 

/ / / 
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HOOFDSTUK 3: 

ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
3.1 Voorstelling van de verschillende 

muziekscholen 

3.1.1 Projecten gesubsidieerd door de Vlaamse overheid 

Er zijn vier projecten die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden.  

 

•    Wijnegem     Inclusief muziekonderricht 

 

De cursus ‘inclusief muziekonderricht’ richt zich tot kinderen met een beperking vanaf 8jaar. Muziek 

beleven staat centraal. Op een ervaringsgerichte, levendige manier wordt er samen gezongen en 

gespeeld. Er is ook mogelijkheid tot het bespelen van blokfluit, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, piano 

en slagwerk (Het Nieuwsblad,2007). Volgens het rapport van de werkgroep ‘deeltijds kunstonderwijs 

voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ (2010) telde dit project 24 deelnemers in het 

schooljaar 2009-2010
7
. Ik kreeg de kans om een les bij te wonen en nam van vijf leerlingen een 

interview af.  

 

•   Beringen   Ortho-agogische muzikale vorming 

 

Het project ‘ortho-agogische muzikale vorming’ werkt met kinderen en volwassenen met een licht 

mentale of matig mentale beperking. Er volgen ook enkele personen met een ernstige beperking en een 

fysieke beperking les. Het accent ligt  op het volgen van onderwijs. Er zijn verscheidene personen uit 

dagcentra die overdag naar de muziekles komen (Van Renne, 2009). In het schooljaar 2009-2010 had 

dit project 76 deelnemers. 

 

 

 

                                                           
7
 Bij de opsomming van de projecten en het aantal deelnemers zal telkens worden verwezen naar de 

cijfergegevens uit het schooljaar 2009-2010, zoals beschreven staat in het rapport ‘hand in hand voor 

verbreding’.  



35 

 

• Lokeren  Ortho-agogische muzikale vorming 

 

De doelgroep in het project ‘ortho-agogische muzikale vorming’ bestaat uit kinderen van type 1 

(kinderen met een licht mentale beperking en/of autisme), type 2 (kinderen met een matige en zware 

mentale beperking), type 3 (kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen) en type 8 

(kinderen met ernstige leerstoornissen). De leerlingen moeten over de mogelijkheid beschikken om het 

accent te kunnen leggen op onderwijs en er is een leeftijdsbeperking van 8 tot 18 jaar (Van Renne, 

2009). In het schooljaar 2009-2010 telde dit project 7 deelnemers. In de muziekschool van Lokeren 

mocht ik 2 lessen observeren en 2 interviews afnemen. 

 

• Grimbergen  Ortho-agogische muzikale vorming 

 

Het project ‘ortho-agogische muzikale vorming’ te Grimbergen richt zich tot kinderen van 8 tot 18 

jaar. Hun doelgroep bestaat uit kinderen van type 1 (kinderen met een licht mentale beperking) en type 

2 (kinderen met een matige en zware mentale beperking) (Van Renne, 2009). In het project ‘ortho-

agogische muzikale vorming’ kon ik enkele lessen meevolgen en van 2 leerlingen een interview 

afnemen. In het schooljaar 2009-2010 bestond het project uit 21 leerlingen.  

 

3.1.2  Projecten gesubsidieerd door de lokale fondsen 

 

Een aantal schoolbesturen namen zelf het initiatief om met lokale middelen gelijkaardige projecten op 

te zetten.  

 

•    Tienen                                 Music for specials 

 

Music for Specials is een muziekcursus voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Er 

wordt aan de leerlingen een rijke leeromgeving aangeboden, die prikkelt en uitdaagt. De ontwikkeling 

van instrumentenkennis, klankkleur, ritme, improvisatie, stemgebruik wordt gestimuleerd en er wordt 

aandacht besteed aan het sociale aspect van samen musiceren, het zich leren presenteren voor een 

optreden, het kanaliseren van emoties en het communiceren met klank. Door de brede doelgroep is 

Music for Specials een muziekles op maat (Tienen, 2011). In het schooljaar 2009-2010 telde het 

project 6 deelnemers. Ik kreeg de kans om een les bij te wonen en 2 leerlingen te interviewen.  
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  •     Geel                          Bijzondere muziekleer 

 

De Academie voor Muziek, Woord en Dans te Geel organiseert muzieklessen voor personen met een 

beperking.  De lessen ‘Bijzondere muziekleer’ zijn er speciaal voor wie om de een of andere reden niet 

in de gewone muzieklessen terecht kan. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van kinderen (vanaf 8 

jaar), jongeren en volwassenen (AMWD Geel, 2009). Het project telde in het schooljaar 2009-2010 32 

deelnemers. Ik had de mogelijkheid om een les te volgen en 2 leerlingen te interviewen.  

 

             •       Mechelen                           Buitengewoon muziekproject 

 

Het ‘Buitengewoon Muziekproject’ in Mechelen werkt met kinderen van 8 tot 19 jaar. Deze kinderen 

met een beperking moeten het accent kunnen leggen op onderwijs (Van Renne, 2009). Dit project had 

in het schooljaar 2009-2010 17 deelnemers. Ik mocht een les observeren en 3 leerlingen interviewen.  

 

•      Oud-Heverlee                                                     Amor 

 

Sinds november 2009 werd in de muziekschool van Oud-Heverlee gestart met een nieuw aanbod: 

Aangepaste MuziekOpleiding voor leerlingen met beperkingen die niet in het gewone aanbod kunnen 

opgaan. De muziekschool streeft ernaar om de AMOR-klas mee te betrekken in de hele werking van 

de academie (GAMWOH, 2010). In het schooljaar 2009-2010 bestond dit project uit 8 deelnemers. 

 

            •                 Boom                                  Buitengewoon muziekatelier  

           

Het buitengewoon muziekatelier is een muziekcursus voor kinderen, jongeren en volwassenen met een 

verstandelijke en/of fysieke beperking of leerstoornis. Het doel van de cursus is de ontwikkeling en het 

stimuleren van de algemene muzikale vaardigheden. De leerlingen leren en oefenen op een speelse, 

praktische manier en met behulp van eenvoudige instrumenten. Het theoretisch aspect wordt tot een 

minimum herleid (Academie Boom, 2011). Dit project telde in het schooljaar 2009-2010 12 

deelnemers. Ik mocht een les bijwonen en 2 leerlingen interviewen.  

         

          •                     Hasselt           Muzieklessen voor bijzondere kinderen 

 

In Hasselt hebben kinderen de mogelijkheid om piano en saxofoon te leren spelen. In dit project zijn er 

enkel deelnemers met het syndroom van Down. De leerlingen moeten het accent kunnen leggen op 

onderwijs. Dit project had in het schooljaar 2009-2010 3 deelnemers (werkgroep DKO voor leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften, 2010).  
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3.2 resultaten 

Uit de interviews met leerlingen, ouders en leerkrachten van de projecten ortho-agogische muzikale 

vorming, kwamen verschillende thema’s naar voor. De verschillende thema’s worden hieronder 

weergegeven en besproken. De volledige interviews werden uitgeschreven en zijn te raadplegen bij 

Professor Dr. Van Hove. 

 

De thema’s zijn:  

 Thema 1:  Kennismaking met de muziekschool 

 Thema 2: Beleving van de muziek 

Thema 3: Beleving van de sociale contacten 

Thema 4: Beleving van het inclusief werken 

Thema 5: Beleving van de fysieke toegankelijkheid 

Thema 6: De context 

Thema 7: Wensen en verwachtingen 

Thema 8: Beleving van grootse momenten 

Thema 9:  Evaluaties 

 

Er worden letterlijke citaten gebruikt uit de interviews. Dit verklaart het gebruik van dialect en het feit 

dat sommige citaten grammaticaal niet volledig correct zijn. 

In de resultaten wordt een grote hoeveelheid citaten gebruikt om zo de verscheidenheid in de beleving 

van de leerlingen duidelijk weer te geven. Een uitgebreide weergave van hun meningen en ervaringen 

kan bijdragen tot een beter begrip van de resultaten.  

Het was de bedoeling van het onderzoek om de beleving van de leerlingen te bevragen. Tijdens het 

lezen van de resultaten is het dan ook van belang te beseffen dat de antwoorden subjectief zijn en 

vooral weergeven hoe de personen zich voelen in het project. 

 

Thema 1: Kennismaking met de muziekschool 

 

Doordat de projecten nog redelijk jong en onbekend zijn doen de meeste muziekscholen veel moeite 

om actief leerlingen te werven. Er is tussen de verschillende projecten een duidelijk verschil in grootte 

en aanpak van de leerlingenwerving. In de interviews werd duidelijk hoe de leerlingen voor het eerst 

in contact kwamen met de projecten ‘ortho-agogische muzikale vorming’.  
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Via de school:  

De school geeft dan ne folder uit van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen met een mentale 

achterstand en dan ja dan wordt da wa. Dan kunnen de ouders eens komen kijken en den ene 

zegt dat dan door aan den andere, aah de muziekschool en ja zo wordt dat dan meer gedaan 

eigenlijk (mama uit interview 2). 

Via school en de andere mamma’s (mama uit interview 6). 

 

Via kennissen:  

Van vroeger van de Nicolas, die zat vroeger bij mij op school. En van daar heb ik dat te weten 

gekomen (interview 11). 

Via via e, via een vriendinneke, op school e (mama uit interview 12). 

Nee, mijn pianojuffrouw wist wel dat er 2 leerkrachten waren, Annelies en Filip. Die heeft die 

goed gekend. Via mijn pianojuffrouw eigenlijk, is dat ter sprake gekomen van naar de 

muziekschool te gaan (interview 8). 

Mijn broer was eerst, die was al langer. Ja, en dan wou ik dat ook doen (interview 3). 

 

Via de muziekschool: 

Ja, we zijn eens naar een infodag gekomen (interview 4). 

 

Via de voorziening:  

 

In sommige muziekscholen, zoals in Geel en Grimbergen, kunnen ook volwassenen of kinderen via de 

voorziening terecht in de les ‘ortho-agogische muzikale vorming’. Er is dan nog steeds de 

toestemming van de ouders nodig:  

Ik ben dat gaan vragen aan de papa en ons mama (interview 9). 

 

Op eigen initiatief:  

Ik wou keyboard spelen en ik heb dat ook gedaan. Ik mocht dat van mijn mama (interview 10). 

Matthias heeft er altijd achter gevraagd gehad, en die is er van het eerste jaar bij. Vanaf dat 

da openging, hij heeft er 1 jaar tussenuit geweest als hij geopereerd geweest is. Voor de rest 

heeft hem altijd hier geweest. Matthias was bij één van de, alle was den eerste (papa uit 

interview 12). 

 

Sommige leerlingen gaan al vele jaren naar de muziekschool en de eerste kennismaking met de 

muziekschool is dan ook al lang verleden tijd.   

Dat weet ik al niet meer. Das al heel veel te lang geleden ( interview 7.) 
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Thema 2 : Beleving van de muziek 

 

De leerlingen genieten met volle teugen dat ze wekelijks naar de muziekschool kunnen komen. Allen 

geven ze aan dat ze graag komen en ze hebben daar elk hun eigen reden voor.  

 Omdat ik dan veel kan bijleren (interview 12). 

 Eigenlijk zo, muziek spelen is wel heel leuk. Piano is een beetje moeilijk (interview 1). 

Ik geniet er van om eens naar de muziekschool te kunnen komen, want ik woon al alleen e, ja 

zo begeleid wonen (interview 3).  

Dat we goeie leerkrachten hebben en dat we heel veel bijleren qua ritme eigenlijk  

(interview 8). 

 

Tom: En dat ge soms ne keer u eigen goesting moogt doen. 

Juf: We komen hier om ons uit te leven e. 

Tom: Ja en soms wel eens onnozel doen, maar dat mag niet altijd. 

Juf: Ja, maar dat mag wel e! Soms kan dat e, want we komen hier niet om ons op te stressen e. 

Dat zijn de afspraken e. Maar het moet wel een beetje ordentelijk gebeuren e.  

Tom: Ja want anders vliegen we buiten.  

Juf: Ja, anders zet ik je aan de deur (interview 4). 

 

Ook ouders hebben een vermoeden waarom hun zoon of dochter graag naar de muziekschool komt.  

Omdat ze veel lawaai kunnen maken. Ist nie? (papa uit interview 12) 

 

Keuze van het instrument 

De leerlingen hebben in sommige muziekscholen de mogelijkheid om hun eigen instrument te kiezen.  

 

Ikke zelf gekozen, ik wilde proberen viool beginnen spelen. Dat lukte wel (interview 1). 

Ik speel piano en ik ga in september accordeon beginnen. Ik heb die zelf bewust gekozen om 

daar iets mee te doen (interview 8). 

Ik speel azo verschillende instrumenten. Trommel, djembé en zingen. Maar thuis speel ik 

meestal djembé, das het tofste (interview 3). 

 

In sommige muziekscholen is de doorstroom naar reguliere instrumentklassen niet mogelijk, waardoor 

het aanbod van instrumenten beperkt is tot wat de leerkracht ‘ortho-agogische muzikale vorming’ kan 

aanleren aan zijn/haar leerlingen. De leerkrachten van de instrumentklassen krijgen vaak zelf de 

mogelijkheid om te beslissen of ze al dan niet kinderen met specifieke onderwijsbehoeften aanvaarden 

in hun lessen.   
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Naast het uurtje ‘ortho-agogische muzikale vorming’ volgen dus sommige leerlingen nog 

instrumentles in de muziekschool.   

Ja, ik heb ook nog pianoles. Ook hier. Ik dacht een kwartier of zo, of tien minuten ‘k weet het 

niet (interview 7).  

 

Er zijn ook leerlingen die privé instrumentlessen volgen. 

Ik speel 20 jaar piano en ik ga in september met accordeon beginnen. Da ‘s privé (interview 

8). 

  

De leerlingen kunnen vaak kiezen uit volgende instrumenten: piano, djembé, drumstel, xylofoon en 

zang. De keuze van de instrumenten is uiteraard ook afhankelijk van de mogelijkheden van de 

leerlingen. Sommige instrumenten zijn fysiek moeilijk te bespelen omwille van bijvoorbeeld hand 

coördinatie, blaasvermogen of embouchure. 

Daarnaast verwachten sommige leerkrachten dat hun leerlingen noten kunnen lezen alvorens ze 

kunnen starten met een instrument. In de lessen ‘ortho-agogische muzikale vorming’ wordt niet steeds 

de klassieke notenleer aangeleerd maar wordt er vaak gewerkt via de kleurenmethode van Peter Mak.  

Ik ken enkel de kleuren (interview 11). 

 Ik eens vragen en ook moet leren kennen. Ik moet de noten lezen (interview 1). 

 

De mogelijkheden van de leerlingen kunnen echter doorheen de muzieklessen veranderen.  

Want ze is nie zo ne zanger. Ze kan ook ni zo luid praten of zingen dus , en dan int begin van 

het schooljaar was ze dan toch in die microfoon zo ne keer beginnen zingen. 

Of wanneer ze dan nog het meeste zingt is als ze als ne koptelefoon heeft, als ze haar eigen ni 

hoort eigenlijk. Dan zit ze soms meer mee te zingen dan anders (mama uit interview 2). 

 

Sommige leerlingen verkiezen een ander instrument boven het instrument dat ze nu bespelen. 

Ja liever zo klarinet zo proberen spelen (interview 1). 

Euhm, een viool of zoiets (interview 9). 

Ik speel keyboard, maar ben van plan om drum te doen. Ik heb dat gekozen omdat ik dat 

eigenlijk leuk vond maar ik dacht dat dat als je op de toetsen drukte dat dat eigenlijk langer 

was (interview 10). 

Trompet. Zoals de papa (interview 12). 
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Het gevoel bij de muziekschool 

De leerlingen gaven kort weer wat ze van de muziekschool vinden en wat hun gevoel hierbij is:  

 

  Keileukleukleukleukleukleukleuk  

 Dat is leutig.  

Leuk  

           Heel goed 

Viool doe ik heel graag. 

Heel leuk 

Leuk  

                    Heel leuk , 

       mijn levenswerk.  

Heel blij 

 

         Dat het hier super-super leuk is. 

 

Om de volgende redenen vinden ze het erg leuk in de muziekschool:  

Hmm, zo broeder Jacob (interview 2). 

Heel de muziekschool is leuk (interview 5). 

Zo dat zingen met die instrumenten (interview 3).  

Eigenlijk alles (interview 7). 

Muziek maken (interview 11). 

Euh, dat we kunnen.. Dat we zingen (interview 4). 

 

Een leerling uit Tienen vertelt dat hij het soms wel en soms niet leuk vindt in de muziekschool:  

Soms wel, omdat wij een concert in elkaar aan het steken zijn, en soms niet, als de juffrouw 

boos is. Omdat wij verkeerd gedrag soms hebben (interview 4). 

Zijn juffrouw vertelt later in het gesprek het volgende:  

 Hij vindt het verschrikkelijk als het geen muziekschool is of als hij niet kan komen. Want hij 

doet een beetje stoer maar hij hangt dan rond mijne nek (juf uit interview 4).  

 

Moeilijkheden 

De leerlingen ondervinden soms moeilijkheden bij het aanleren van een muziekinstrument of bij de 

notenleer.  

 

Soms met de piano of zo, zo van die heel moeilijke stukken (interview 11). 
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Dat wel, maar piano is heel moeilijk om te spelen. Ik weet niet welke noten ik moet beginnen 

spelen (interview 1). 

Nog voorlopig… Soms als ik met de jongens moet meezingen, das hoger e (interview 3). 

De tekst is niet altijd gemakkelijk van die liedjes eh (mama uit interview 6). 

Euhm, de noten. Do re mi fa sol la si, dat vind ik wel makkelijk, maar zo teuteuteu enzo… 

(interview 10). 

  

Voor sommigen verloopt de les ‘ortho-agogische muzikale vorming’ echter zonder al te veel 

moeilijkheden. Op de vraag wat ze moeilijk vinden in de muziekschool antwoorden ze dan ook het 

volgende: 

Allemaal gemakkelijk. Ja allemaal gemakkelijk. (interview 12).  

 Soms… Eigenlijk niets (interview 7). 

Eigenlijk niet veel (interview 8). 

 

Oefening baart kunst 

Volgens het motto ‘oefening baart kunst’ verwachten de leerkrachten vaak dat hun leerlingen ook 

thuis nog wat oefenen. De frequentie en de manier waarop er wordt geoefend, hangt af van leerling tot 

leerling:  

Ja heel veel, elke dag (interview 1). 

Alleen op de piano. Ma de piano hebben we nog zo lang ni, die hebben we nog maar van 

begin van de maand dus. En das zo een keyboard. Wa dat ze meestal doet is, daar kunde van 

die muziekskes of van die dinge op laten spelen en zo en der zo af en toe is ne keer op spelen. 

In het begin ni, nu kan ze misschien al een beetje meedoen misschien eh (mama uit 

 interview 2). 

Heel veel. Piano speel ik een half uur, al zeker en op mijn accordeon ook een half uur of 

langer (interview 8). 

Maar het is niet altijd even evident om dagelijks te oefenen:  

Nee, eigenlijk niet. Omdat ik het vergeet en zo. De leerkrachten weten dat ik niet goed oefen 

eigenlijk (interview 7). 

 

Het oefenen verloopt dikwijls via vallen en opstaan en in dit citaat geeft de leerkracht mooi aan dat het 

spelen van fouten een deel van het leerproces is.  

Soms speel ik ne keer foute noten maar dag mag e. 

Waarop de juf reageert:  

Als we dat al niet meer mochten. Wat zeg ik altijd als ge een foute noot speelt en daar mee zit. 

Gaat het licht uit? Nee eh, dan kan het ook geen kwaad e (interview 4). 



43 

 

Verworven kennis 

Alle leerlingen geven aan dat ze al heel wat hebben bijgeleerd in de muziekschool.  

Zo me halve en hele, denk ik zo, die. Ik denk niet dat ze het verschil kent tussen do re mi,  ma 

zo de halve. Alle denk ik toch. Ja die kan ze zo een beetje. En zo de melodie. En ritme.  Maar 

mama weet dat ook niet wat dat allemaal precies is ze! Wat heb je dan zo nog, ritme, 

melodie…(mama uit interview 2). 

Ja, want in het begin was dat nog zo wat aan wennen. Maar nu… (interview 3). 

 De noten. Als do re mi fa sol la si, dat heb ik ook al geleerd, en da wast (interview 10). 

 Qua ritme ben ik een beetje beter geworden maar echt nog niet te veel (interview 8). 

 

Thema 3: Beleving van de sociale contacten 

 

Binnen de projecten ortho-agogische vorming komen de leerlingen met vele personen in contact. De 

muziekschool is een plaats waar sociale contacten worden gelegd en waar het netwerk wordt 

uitgebreid. Er worden mogelijkheden geschept om te integreren in de buurt.  

 

Contact met de andere leerlingen 

Een belangrijke factor in het contact met andere leerlingen is de muziek. De meeste leerlingen 

verkiezen het samenspelen boven individueel muziek maken:  

 

Met allemaal samen (interview 5).  

Het is de bedoeling van met iedereen te spelen, dat ik daar meer van leer eigenlijk 

(interview 8). 

Met de anderen samen spelen (interview 9). 

Sylvain is er het laatst bij gekomen. Das het groepje waar ze het over hebben en dat is 

eigenlijk echt bijna een godsgeschenk. Zij komen seffes allemaal samen. En Sylvain komt 

binnen, seffes nog, en Nico is hier normaal ook nog bij (juf uit interview 4). 

 

Het samenspel is echter niet voor elke leerling de beste oplossing en bepaalde leerlingen kunnen meer 

baat hebben bij een individuele les, of een combinatie van beide.  

Nee, want het is een individuele les e (interview 6). 

En in ‘t begin heeft ze ook wel ‘t eerste of tweede jaar gezien, want dan heeft ze samen me 

iemand anders gespeeld, met Younes. Ma bon, da ging dan blijkbaar daarna toch ni meer 

want Younes is nogal meer op zijn structuur, allee ja kweet nie. Dat ging dan toch ineens niet 

meer (mama uit interview 2). 

Omwille van beperkte subsidies is individueel werken niet altijd mogelijk.   
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Vele leerlingen hebben al kennis gemaakt met andere leerlingen, zowel uit hun eigen groep als uit 

andere groepen. Op de vraag of ze al veel vrienden en vriendinnen hebben gemaakt antwoorden ze het 

volgende:  

Ja, zo van bij mij in de groep (interview 3).  

Iedereen (interview 5). 

Ja, den Thomas en den Nicolas en euhm nog van den andere groep ook een paar  

(interview 11). 

Ja een paar, een paar van mijn school ook. Uit mijn klas ook, uit de andere groep ook 

(interview 1). 

De juffrouw, Marcel, Nico, Ludo en Fien. En Sylvain (interview 4). 

Vriendschappen zijn niet de enige drijfveer om naar de muziekschool te komen, wanneer vrienden of 

vriendinnen besluiten te stoppen zetten andere leerlingen toch verder.  

Ja een paar vriendinnen zijn gestopt in de muziekschool. Maar ikke nie, ikke doe voort 

(interview 1). 

 

Contact met de leerkacht 

Een goede relatie tussen leerkracht en leerling is belangrijk voor het welbevinden en het sociaal 

functioneren van de leerlingen. Deze relatie kan een goede basis vormen om de sociale, emotionele en 

cognitieve ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. De leerlingen voelen zich over het algemeen 

goed bij hun leerkracht.  

Euhm, een leuke juf (interview 4).  

Ook heel goed. Omdat, eigenlijk, ik heb eigenlijk zo wat voor de jongens. Omdat de Filip zo 

altijd grappig doet enzo (interview 8). 

Leuk, grappig, een beetje raar. Soms gek en soms lief. Soms een leuke les, een leuke les en 

soms, heel heel soms is het op de piano, alle heel veel op de piano maar heel soms op de 

djembé (interview 10). 

Soms streng maar rechtvaardig (interview 4). 

Ik had eens schrik toen ik jonger was en de juf het niet graag hoorde. Dan was die boos op 

mij. Ik heb dat niet zo graag (interview 1).  

 

Contact tussen de ouders onderling 

Ook voor de ouders is de muziekschool een perfecte gelegenheid om contacten te leggen. Omdat er 

slechts een beperkt aanbod vrijetijdsactiviteiten is voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, 

treffen de ouders elkaar op meerdere locaties.  
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Allez ge leert zo mensen kennen en ik denk dat den eerste keer er toen briefjes via de school 

werden verdeeld en dan hebben we da ge ja vanaf acht jaar en dan dachten we van ja, ze vindt 

dat precies wel tof, dus ja, dan hebben we haar laten komen. En dan leerde eigenlijk ook 

andere ouders kennen en dan hoorde ook over sporten of dingen die we kunnen doen ale. Dan 

wordt dat zo een beetje een wisselwerking. En sommige doen da en sommige doen da… 

(mama uit interview 2).  

Ja de meeste kennen we goed dus, omdat alle activiteiten bijna door dezelfde worden gedaan. 

Dus we kennen wel heel wat mensen die naar hier komen. Annelore komt ook, Meganck komt 

ook, en Ine. Het zijn er veel dat we kennen Eh? Die allemaal bij Jan-Willem komen of naar de 

collega van Jan-Willem (mama uit interview 6).  

 

In de muziekschool van Tienen gaan de ouders tijdens het uurtje muziekles samen op café.  

 

En ondertussen zitten de ouders samen een koffie te drinken op café. Dat gaat heel goed. En 

het vervoer wordt samen geregeld. Ik krijg da of ik moet maar…En dat is voor de ouders ook 

wel heel aangenaam (juf uit interview 4). 

 

  

Thema 4: Beleving van het inclusief werken 

 

In de muziekschool van Wijnegem zingen de leerlingen van de lagere graad samen met de reguliere 

notenleerklassen. Daarnaast krijgen ze ook de kans om deel te nemen aan de reguliere muziekklassen.  

Alse kik in het begin in de muziekschool kom, hebben wij zo samenzang gedaan met klein 

mannekes. En daar konne kik eigenlijk ook mee overweg zei de Filip (interview 8). 

 

In de middelbare graad wordt deze samenzang niet verder gezet, de leerlingen reageren hier elk anders 

op:  

Ja, dat was in de lagere graad. Ik vind dat wel jammer. Met die klein mannekes vond ik het 

wel tof ja (interview 8).  

 

Nee dat hoeft niet (interview 7). 
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Samen optreden met reguliere leerlingen 

In sommige muziekscholen is samen optreden met reguliere leerlingen nog toekomstmuziek, maar in 

andere muziekscholen wordt het al gerealiseerd.  

Dat optreden was toch me andere jongens ook? Die gitaar zijn komen spelen met jou samen. 

Weet je nog? Dries. Dries was gitaar komen spelen, dat was inclusie e. Dries heeft heel goed 

gitaar gespeeld met jou e. Jasmine was aan ‘t zingen en Dries was gitaar aan het spelen. Da 

was mooi eh. (mama uit interview 6). 

Wel tof, wel tof.(interview 6). 

 

Een paar maanden geleden ik heb een keer in een orkestje gespeeld, van juf Marieke. Met 

allemaal violen. Ikke heel graag mee in het orkest mee spelen. Ikke graag doen. (interview 1).  

 

Ahnee, voor ‘t concert de vorige keer. Dan heb je toch geoefend met de twee jongens van de 

gitaar? Dan hebben ze zo een concert gedaan samen met de kinderen van het normaal, alle 

beginnelingen nog, en die hebben dan zo den achter, alle dan moesten ze ieder om de beurt 

twee maten spelen of zoiets in den aard. En die speelde dan tweede jaar gitaar of zo denk ik 

(interview 2). 

 

Ik ook vertellen dat die kinderen dat plezant vinden van te spelen met mij. Die kinderen 

waarmee ik samen piano mee ga spelen of zoiets,  in mei. In de muziekschool ja. Die vinden 

het plezant ja (interview 9). 

 

Een leerlinge uit de muziekschool van Mechelen gaf ook aan dat ze graag eens zou willen optreden 

met kinderen uit andere klassen.  

 

Contact met reguliere leerlingen 

De leerlingen hebben niet altijd intense contacten met de reguliere leerlingen en maken vooral 

vrienden en vriendinnen in hun eigen klas. Dit is echter geen abnormaal gegeven, reguliere leerlingen 

leggen meestal ook enkel contacten met leerlingen uit hun eigen klas. De klassen ‘ortho-agogische 

muzikale vorming’ zijn een klasje tussen de andere klassen, wat op zich al een grote meerwaarde is.  

 

Een leerling uit de muziekschool van Geel was er zich niet van bewust dat er nog andere kinderen en 

volwassenen aanwezig waren in de muziekschool. Toen in het interview werd vermeld dat er in de 

muziekschool nog andere kinderen en volwassenen aanwezig waren reageerde hij als volgt:  

Welke andere kinderen en volwassenen? Ik heb die nog niet gezien, die andere kinderen 

(interview 9). 
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Andere inclusieve projecten 

Naast de inclusieve projecten in de muziekscholen bestaan er ook nog andere lokale initiatieven. Een 

leerlinge uit de muziekschool van Wijnegem vertelt ons iets meer over het orkest ‘poco a poco’ : 

 

Wij hebben binnenkort een optreden met ‘poco a poco’ op 20 oktober in Lier. Dat is een 

groepke van 80 a 90 man. Die met verstandelijke gehandicapten en mensen die niet 

gehandicapt zijn eigenlijk. En de mensen die geen noten kunnen lezen daar hebben ze een 

oplossing voor gevonden, met kleuren. Dat is eigenlijk een groep eigenlijk dat is samengeklit 

met Het Gielsbos en ’t Zwart Goor eigenlijk en daar kunnen mensen bijkomen die graag 

muziek willen spelen (interview 8). 

 

Thema 5: Beleving van de fysieke toegankelijkheid 

 

Vervoer naar de muziekschool 

Momenteel zijn er slechts enkele muziekscholen die ortho-agogische muzikale vorming aanbieden.  

Hierdoor moeten leerlingen vaak een grote afstand afleggen om de muziekschool te bereiken. Voor 

sommige leerlingen is het zelfs onmogelijk, omdat de dichtstbijzijnde muziekschool te ver is. Zo is er 

in de provincie West-Vlaanderen momenteel geen tijdelijk project ortho-agogische muzikale vorming 

aan de gang.  

 

Vele leerlingen worden naar de muziekschool gebracht door hun ouders, enkelen hebben ook een 

beurtrol bedacht om hun kinderen gezamenlijk naar de muziekschool te voeren.  

In de muziekschool van Geel komen ook leerlingen uit een residentiële setting naar de muziekles. Hier 

zorgt een vrijwilligster voor het vervoer van en naar de muziekschool.  

Er zijn ook leerlingen die op eigen houtje in de muziekschool geraken:  

Soms met de brommer, soms met de bus als het slecht weer is (interview 11).  

Ja met de lijnbus (interview 3). 

 

Voorstellen tot verbetering van de fysieke toegankelijkheid 

In de muziekschool in Mechelen gaven de leerlingen en ouders aan dat het gebruik van de lift een 

belemmering is om het klaslokaal vlot te kunnen bereiken.   

Matthias: Die lift. 

Laura: De lift. De lift opendoen want dan moet je altijd de sleutel gaan halen. 

Papa Laura: De sleutel gaan halen altijd. 

Mama Tatiana: Das wel een beteke ver e.  
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Een papa deed het volgende voorstel om de fysieke toegankelijkheid te verbeteren:  

Het enigste wat er eigenlijk zou moeten veranderen is dat die kinderen eigenlijk hier beneden 

zouden moeten zitten (papa uit interview 12). 

 

Thema 6: De context 

 

Voor elke ouder vergt het engagement en moeite om hun kinderen muziekles te laten volgen. Voor 

ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vraagt het echter nog extra inzet. Terwijl 

reguliere leerlingen al vaker eens zelfstandig naar de muziekschool kunnen fietsen, worden leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften meestal gebracht en gehaald door hun ouders. Wanneer de ouders 

niet kunnen, wordt er op anderen uit de context gerekend.   

Mijn mama zit in Zuid-Afrika, dan gaat dat niet. Mijn broer is mij komen halen vandaag 

(interview 1).  

 

Thuis oefenen 

Sommige leerlingen hebben bij het oefenen geen extra stimulans nodig vanuit hun omgeving: 

Ik doe dat op mijn eigen (interview 4).  

Ik doe dat eigenlijk vanzelf. ’s Morgens zit ik dan aan mijn piano en ze moeten dat eigenlijk 

niet zeggen (interview 8).  

 

Maar andere leerlingen hebben af een toe een duwtje in de rug nodig:  

Tom: Ik oefen af en toe. 

Juf: Wat moet ge van uw mama? 

Tom: Alle dagen oefenen.  

Juf: En wat heeft die gemaakt voor u? 

Tom: Een schema 

 

Muzikale context 

Uit verschillende interviews bleek dat andere gezinsleden ook actief  een muziekinstrument bespelen.   

De ene is hier nooit geweest. Maar de ene broer wel. Das zijn laatste jaar al. Mijn broer zit int 

orkest speelt ook. Hij speelt slagwerk. In het laatste jaar zit die. Die komt hier zo repetitie 

doen (interview 1). 

Juf: Maar gij doet nog iets e. Soms. Wat doet gij nog van muziek? Of gaat gij soms mee met u 

broer of u zus?  

Tom: Ja, soms naar concerten.  
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Juf: Want hij heeft nog een hoop zussen e. En daar zit een muzikant in e, iemand die Lemmens 

heeft gedaan e. En ze speelt slagwerk e.  

En hij gaat naar de fanfare. Ja hij kent heel veel van muziek. 

Tom: Een beetje toch (interview 4). 

 

Mijn broer was eerst, die was al langer. Ja, en dan wou ik dat ook doen. En mijn zus die zit in 

Hemiksem, die speelt blokfluit en klavecimbel. (interview 3).  

 

Juf: Die is vroeger naar de muziekschool geweest e, u zus.  

Fien: Ja, vroeger wel. 

Juf: Die speelde… 

Fien: Viool. Dus ik heb het van haar overgekregen (interview 4).  

Maar mijn papa heeft ook muziekschool gedaan, in Zandhove. Da ging toch wel vrij goed, 

maar hij speelde hij alleen als hij een heel examen moest spelen, speelde hij maar een halve. 

Nu probeert hij dan samen met mij en met ons mama accordeon (interview 8).  

Sommige ouders komen zelfs mee naar de muziekschool om een handje te helpen, te kijken of om mee 

muziek aan te leren.  

Ja, soms mag die ook meehelpen en zo en spelen en zo. Ik kom twee uur, mama komt één uur 

(interview 7).  

Euhm naar de accordeon les in september ga mama wel mee gaan. Maar ons mama houdt 

zich wat gedeisd (interview 8).  

 

Thema 7: Wensen en verwachtingen 

 

De leerlingen hebben elk hun eigen wensen en verwachtingen met betrekking tot de muzieklessen. Er 

zijn dan ook een aantal dingen die ze graag zouden willen veranderen of aanpassen:  

Hmm, ik zou graag liedjes spelen die ik ken (interview 10).  

Nog wat piano wil ik nog wat bijleren (interview 11).  

Het enigste wat er eigenlijk zou moeten veranderen is dat die kinderen eigenlijk hier beneden 

zouden moeten zitten (papa uit interview 12). 

Ne keer een optreden voor TV ofzo (interview 4).  

Ikke heel graag mee in het orkest mee spelen. Ikke graag doen (interview 1). 

 

Er zijn ook leerlingen die tevreden zijn met de gang van zaken en het niet noodzakelijk vinden om 

veranderingen aan te brengen:  

Ikke niks (interview 4). 

Niet veel eigenlijk. Kvind nu goed (interview 7).  
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Nog niet, voorlopig nog niet (interview 3). 

Nee, alles tiptop in orde ja (interview 9).  

 

Tom: Misschien de lessenrooster ne keer. In plaats van 5 uur, 7 uur ’s nachts. 

Juf: Het moet een interview zijn, kameraad, met zin e. Gij weet wat dat betekent. Dat het een 

beetje betekenis heeft e. Niet dat daar onnozele dingen opstaan. Hebt ge mij verstaan? 

Tom: Ja juf. 

Onderzoekster: Zijn er dingen die je wil veranderen? 

Tom: Nee (interview 4).  

 

Extra muzieklessen 

Sommige leerlingen geven aan dat ze voldoende muziekles krijgen:  

Voor mij is het deze week genoeg, omdat ik ook nog moet paardrijden (interview 4).  

Nee, dat hoeft niet (interview 7).  

Ik kom alleen zaterdag naar de muziekschool, ik vind dat zo goed (interview 8).  

Ja misschien meer, allee tees is goed eigenlijk zo (interview 10).  

 

Anderen zouden graag meer naar de muziekschool komen:  

Ikke, vijftig keer. Per dag (interview 12). 

Misschien ietske langer, een halfuurtje is kort. Drie kwartier zou leuk zijn eh (mama uit 

interview 6).  

‘Steekt 5 vingers op’ (interview 12). 

Ook de vrijdag, voor drum (interview 10).  

 

Klas/ optreden. 

De meningen zijn verdeeld bij de vraag naar wat ze het liefste doen, optreden of in de klas spelen. 

Sommigen doen het allebei graag:  

Zo eigenlijk alle twee (interview 3).  

Dat vind ik even tof als de les (interview 8). 

Les komen en optreden (interview 10). 

Anderen treden liever op:  

Jasmine: Ik dacht leuker, leuker. Optreden is leuker.  

Mama Jasmine: Jasmine staat graag op het podium (interview 6).  

En nog anderen spelen liever in de geborgen klassfeer:  

Ja das eigenlijk, liefst in de klas gewoon (interview 7).  
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Thema 8: Beleving van grootse momenten 

 

Alle leerlingen hebben wel een herinnering waaraan ze met een lach op hun gezicht terugdenken. Een 

bepaald moment waarop ze met plezier kunnen terugblikken:  

Het optreden en halloweenavond. We hebben daar muziek gespeeld en dan met zo een groot 

snoep gekregen. Daar! De foto is daar! We hebben een snoeptaart gekregen. We hebben ze 

allemaal opgegeten, ze zitten nu in mijn buik (interview 12).  

Op dat orgel gespeeld (interview 11). 

Als ik kind was, ik kon toen geen muziek en zo slagwerkjes en van die dingen (interview 1). 

Eigenlijk niets. Nie veel. Wel toffe dingen, maar ik weet het allemaal al niet meer  

(interview 7).  

Dat de juf zei dat we gaan optreden (interview 10). 

Dat de leerkrachten enthousiast zijn over mij, ik heb overlaatst van hen een rapport gekregen 

en leuke reacties. Ze doen dat ook met een glimlach (interview 8).  

Euhm, piano spelen en drumstel spelen (interview 9).  

 

Tom: Ja, dat we ons eerste concert gespeeld en dat we zeker een minuut te laat waren. Ja, 

toen waren wij op schoolreis. 

Juf: Toen waren ze op de valreep nog juist kunnen spelen, ja das waar e? 

Tom: We hebben zelfs niet kunnen inspelen. We hebben toen ‘De prins op het witte paard’ 

gespeeld.  

Juf: Jaaa, we hadden een liedje gemaakt. We hadden zelf een liedje gemaakt e. Over de 

prinses zonder naam. Der waren 2 jongens, want toen hadden we nog Tim eh. Tim trekker, 

was da. Het kwam ter sprake dat 2 jongens verliefd waren op een meisje, maar waarvan ze 

hare naam nie wisten. Ik zei ‘oei oei maar ge weet haar naam niet.’ Ja zei dienen anderen, ik 

weet dat wel, ik heb dat ook wel al eens voorgehad. Ik dacht, ideaal thema (interview 4).  

Vele leerlingen geven aan gelukkig te zijn wanneer ze naar de muziekschool kunnen komen. De 

leerlingen uit de muziekschool van Mechelen keren al zingend huiswaarts. 

Der wordt gezongen e, op straat. Ooh dan zingen ze goed ze (mama en papa uit interview 12).  

 

Optredens 

In thema 4 werd reeds besproken dat sommige leerkrachten OMV optredens organiseren in 

samenwerking met reguliere muziekklassen. Daarnaast worden er ook optredens georganiseerd met de 

OMV-klassen onderling of met andere organisaties voor personen met specifieke onderwijsbehoeften.  

Ja, met de kleintjes ook (interview 3).  
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Tees jaar hebben we zelf met onze klas opgetreden maar ook met de klassen van Sint-Antonius 

en Wijnegem (interview 8).  

 

Fien: Met nog anderen. Die groep van huis in de stad.. En dan nog die andere 

Juf: Die mevrouw in de rolstoel. Die praat soms heel luid e.  

Fien: ik weet niet meer hoe die noemt. 

Juf: Miriam 

Fien: Die Miriam en ja Marcel bompa (interview 4).  

 

De meeste leerlingen genieten met volle teugen van een concert:  

Het is het aller-aller-allerleukste (interview 12).  

Ja, we hebben al kerstconcert gedaan tees jaar en dat is heel goed gegaan. En we hebben geld 

ingezameld voor aan de leerkrachten te geven en die vonden dat superleuk (interview 8). 

Die palmen heel de zaal in (papa uit interview 12). 

Zo voor op dat podium te staan en voor aan de mensen te kunnen laten zien.. (interview 3).  

Allemaal op 1 rij, zo. Met een hapje jazeker, een receptie (interview 5).  

 

Bij een optreden horen ook de nodige zenuwen, maar die staan bij de meeste leerlingen niet in de weg 

om een fantastische performance neer te zetten.  

Ze was een beetje verlegen omdat der zoveel volk in de zaal zat natuurlijk (mama uit 

 interview 2). 

Nee, zo in het begin wel, maar dan.. (interview 3).  

Een beetje, maar ge moet dat onder controle krijgen (interview 4).  

Ik doe dat heel graag en ik heb nooit geen zenuwen. Mijn mama is altijd zenuwachtig voor mij 

(interview 8).  

 

Motivatie 

Vele leerlingen hebben altijd de goesting om wekelijks naar de muziekschool te gaan:  

Ik heb altijd zin (interview 3). 

Ik heb altijd zin om naar hier te komen. Omdat Annelies en Filip goed les kunnen geven en 

omdat die met heel veel enthousiasme zich inzetten enzo (interview 8).  

Maar het is niet altijd even evident:  

Soms als ze dan wat te laat is dan kan ze wel , of als ze te lang moet wachten dan kan ze soms 

zo wel is boos zijn. Ze is ook zo op dat uur gefixeerd, das zo nen typische trek van haar. En 

dan kan ze zo soms wel is was lastig de les in gaan, maar daarna gaat dat meestal wel ja 

(mama uit interview 2). 
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Een leerlinge uit Mechelen vertelde dat ze soms geen zin had om naar de muziekschool te komen, 

waarop haar medeleerlingen verontwaardigd reageerden. Wanneer ze dan toch naar de muziekschool 

kwam, was ze nadien steeds blij te zijn gekomen. De ouders verklaarden waarom het niet 

vanzelfsprekend is om wekelijks naar de muziekschool te verlangen:  

Papa Matthias: Ze zijn dikwijls moe vant school e. Dat is het altijd e. School, kinesist. 

Papa Laura: Ja, het is niet zo gemakkelijk e. 

Mama Tatiana: En het is ook iedere keer zo laat e.  

Papa Matthias: Hij komt van school en het is 5 keer op een week al kinesist en dan nog ies… 

Dat begint te tellen e. Maar ge kunt ze toch moeilijk thuis houden e (interview 12).: 

 

Op lange termijn zijn alle leerlingen erg gemotiveerd om naar de muziekschool te blijven komen:  

Ja, tot het kan e (interview 7).  

Ja ik doe dat elk jaar lang (interview 1).  

Ja, zeker tot mijn twintigste (interview 4). 

Zo lang mogelijk! (interview 8) 

Zeer graag, ik wil dat nog lang doen ja (interview 9).  

 

Thema 9: Evaluaties 

 

De klassen ortho-agogische muzikale vorming moeten niet aan dezelfde maatstaven voldoen als de 

andere muziekklassen uit het deeltijds kunstonderwijs. Afhankelijk van muziekschool tot 

muziekschool worden er andere richtlijnen gevolgd met betrekking tot de evaluaties. Er wordt 

geëvalueerd aan de hand van oudercontacten, toetsen, optredens, rapporten of diploma’s.  

Het is wel 2 keer per jaar oudercontact. Dus en dan maakt de Jan-Willem zo een resuméke 

van wat ze zoal doen in de les enzo. Ma echt, bwa da is zo meer een babbelke da ge doet. Ze 

spelen ook allemaal iets anders. Dus ja, geen toets eh. Alleen een oudercontact, meestal twee 

keer per jaar, ja. (mama uit interview 2).  

Wij hebben nog nooit een toets gehad (interview 1).  

Ons examen is het concert. Wij zijn alleen gebonden aan het één keer een concert spelen. (juf 

uit interview 4).  

Ik heb overlaatst van hen een rapport gekregen en leuke reacties. Een examen, das nooit. 

Maar ik wil dat wel eens proberen hier in de muziekschool van een examen te doen ofzo 

(interview 8).  

Heel soms een toets, maar nooit een examen (interview 10).  

Een diploma krijgen we wel op het einde van het jaar (interview 11).  
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We krijgen wel op het einde van het jaar een diploma. Dan geeft de directeur dat  

(interview 3).  

 

In de meeste muziekscholen wordt er ook gebruik gemaakt van een agenda, waarin er wekelijks wordt 

genoteerd hoe de lessen verliepen of wat er tegen de volgende les moet worden voorbereid.  

Want da gij broer Jacob kon spelen da wiste kik toch nog ni zenne. En euh dermee da Jan-

Willem  startte ook me da boekje zo en met een agenda ook eh. Ma dan moetet ook kunnen 

regelen eh (mama uit interview 2). 
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HOOFDSTUK 4: DISCUSSIE 

 
4.1 Discussie 

In de discussie worden de belangrijkste conclusies uit de resultaten besproken en er wordt antwoord 

gegeven op de drie gestelde onderzoeksvragen: ‘Hoe beleven de leerlingen de tijdelijke projecten?’, 

‘Wat zijn de wensen en verwachtingen van de leerlingen’ en ‘Hoe ervaren de leerlingen de 

(inclusieve) sociale contacten?’. Hierbij is het van belang om op te merken dat er geen sluitende 

antwoorden worden gegeven. Het betreft enkel belevingen, ervaringen en bedenkingen van de 

leerlingen, enkele ouders en een leerkracht. Elk van hen brengt een uniek verhaal en in dit onderzoek 

wordt getracht om de verschillende verhalen aan bod te laten komen. Er wordt niet gestreefd naar een 

consensus maar er zijn wel enkele ‘grote lijnen’ te bemerken, die hieronder worden weergegeven. 

Bovendien wordt er een terugkoppeling gemaakt naar het onderzoek van Eva Renne, waarin de 

belevingen, voorstellen en bedenkingen van de leerkrachten werden bevraagd (Renne, 2009).  

 

4.1.1  Onderzoeksvraag 1: Hoe beleven de leerlingen de 

tijdelijke projecten? 

Er kan unaniem gesteld worden dat de leerlingen genieten van de tijdelijke projecten. Allen geven ze 

aan dat ze al veel hebben bijgeleerd in de muziekschool en ze willen dan ook nog lang blijven komen. 

Om uiteenlopende redenen vinden de leerlingen de muziekschool een toffe plaats waar ze zich 

gelukkig voelen. Ze hebben dan ook verschillende deugddoende herinneringen aan grootse momenten 

in hun muziek carrière. Het is uiteraard niet altijd rozengeur en maneschijn, en de leerlingen vertellen 

in hun interviews dat ze ook moeilijkheden ondervinden bij het aanleren van een muziekinstrument of 

notenleer. Dit is echter onderdeel van elk leerproces en via hulp van leerkrachten en ouders worden 

deze moeilijkheden overwonnen. Voor sommige leerlingen is het niet evident om naast de dagelijkse 

verplichtingen zoals school, kinesist, e.d. nog tijd te vinden om naar de muziekschool te gaan. Doordat 

momenteel slechts een beperkt aantal muziekscholen OMV aanbieden, moeten leerlingen soms van 

ver komen om hun muzikale droom te verwezenlijken.  

 

Ook de leerkrachten zijn erg tevreden over de projecten en ze vinden het een leuke job. Ondanks dat 

ze er inhoudelijk soms alleen voor staan, zetten ze zich toch in met hart en ziel. De leerkrachten gaven 

ook aan dat de kinderen er deugd van hebben en fier zijn dat ze naar de muziekschool gaan (Renne, 

2009).  
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Uit onderzoek blijkt dat zowel leerkrachten en leerlingen de projecten positief ervaren. Toch is in het 

verleden de beslissing tot implementatie uitgesteld. Doordat er onzekerheid bestaat over de subsidies 

en de termijn van de projecten, is er ook een groot verloop van leerkrachten (Hoorelbeke & 

Vanderveken, 2010). Dit komt niet ten goede aan de structuur van de projecten. Het is belangrijk dat 

er een vertrouwensband kan groeien tussen de leerling en de leerkracht, dit bevordert het gevoel van 

veiligheid en is een voorwaarde om leerlingen te kunnen laten leren en een begeleiding te laten slagen 

(Terpstra, 2006). Hopelijk krijgen de academies in 2013 meer zekerheid rond de implementatie van de 

projecten in het DKO. Er zullen doelstellingen moeten worden opgesteld, specifiek voor de lessen 

OMV. Bij het opstellen van deze doelstellingen moet er rekening gehouden worden met de individuele 

leertrajecten van de leerlingen. Niet elke leerling zal dezelfde doelstellingen kunnen bereiken en het 

kan daarom nuttig zijn om bij aanvang een observatie uit te voeren en een lessenpakket op maat samen 

te stellen. Deze doelstellingen kunnen dan als richtlijn worden gebruikt, maar de leerkrachten moeten 

de mogelijkheid blijven hebben om de structuur en organisatie van de lessen flexibel in te vullen, 

afhankelijk van de noden van de leerlingen. Opdat de leerkrachten hun lessen op een gepaste manier 

kunnen invullen, zal er een nascholingsaanbod en opleidingen moeten worden voorzien. Deze 

opleidingen zullen hun kennis grotendeels uit het buitenland moeten halen, aangezien er in Vlaanderen 

nog erg weinig expertise is rond dit vakgebied. De leerkrachten kunnen ook als bron van informatie 

worden ingeschakeld en zijn de ervaringsdeskundigen bij uitstek.  

Daarnaast kunnen ook supervisiegroepen een meerwaarde zijn voor de leerkrachten. Hierbij kan er 

gereflecteerd worden over de werkwijze en de aanpak van eventuele problemen. De werkgroep 

‘deeltijds kunstonderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ was al een eerste aanzet 

om expertise uit te wisselen tussen leerkrachten.  

Tevens is het ook belangrijk dat er supervisiegroepen worden opgericht waarin zowel de leerlingen 

zelf, de ouders, de leerkrachten, de directie en de ondersteuners worden betrokken. Samen beschikken 

ze over cruciale informatie die kan bijdragen aan het bouwen van muziekscholen voor alle kinderen.  

Kathleen Mortier (2010) geeft in haar doctoraatsonderzoek aan dat het ontwikkelen, implementeren en 

evalueren van ondersteuning bestaat uit een creatief zoekproces en gezamenlijke reflectie door 

leerlingen, ouders, leerkrachten en ondersteuners als ‘communities of practice’. Een community of 

practice is ‘een groep mensen die een zorg, een probleem of een passie over een onderwerp deelt en 

die hun kennis en expertise hierover verdiepen op basis van een continue interactie’ (Wenger e.a. 

2002, p.4). Communities of practice kunnen komen tot een nieuwe kijk op gespecialiseerde kennis die 

nodig is voor implementatie van inclusief onderwijs.  Deze kracht van partnerschap tussen ouders, 

leerlingen, leerkrachten en ondersteuners kan ook worden ingezet voor het ontwikkelen en 

implementeren van ondersteuning in het DKO (Mortier, 2010).  

Deze voorstellen zouden ten goede kunnen komen aan de beleving van de leerlingen.  
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4.1.2 Onderzoeksvraag 2: Wat zijn de wensen en 

verwachtingen van de leerlingen? 

De leerlingen hebben elk hun eigen wensen en verwachtingen met betrekking tot de muzieklessen. 

Zoals in de vorige onderzoeksvraag werd aangekaart, is het van belang dat er een lessenpakket op 

maat wordt samengesteld. Zo zijn er leerlingen die aangeven dat ze voldoende muziekles krijgen, maar 

er zijn er ook een heleboel die er graag een uurtje bij zouden willen. Sommige leerlingen treden liever 

op, anderen spelen liever in de geborgen klassfeer en weer anderen vinden beide even leuk. Het zou 

optimaal zijn moest er aan de individuele noden van de leerlingen kunnen worden voldaan, uiteraard 

binnen een breed denkkader waaraan alle leerlingen moeten voldoen. Zo staat het muziekonderwijs 

voorop en wordt er beoogd om muzikale talenten te ontwikkelen, ongeacht of dit de wensen of 

verwachtingen zijn van de leerlingen. Naast ‘education in the arts’, waarbij muzikale vaardigheden en 

kennis worden ontwikkeld, verwerven de leerlingen ook ‘education through the arts’, kennis, 

vaardigheden en attitudes die de leerlingen verwerven door muziekles te volgen. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn creatief denken, zelfvertrouwen opbouwen en zelfdiscipline leren opbrengen (Bamford, 

2007). 

Algemeen kan gesteld worden dat de leerlingen verwachten dat ze vlot en toegankelijk naar de 

muziekles kunnen gaan. Vriendjes kunnen vaak niet naar de muziekschool komen omdat het te ver is 

of klassen kunnen moeilijk worden bereikt door personen met een fysieke beperking, omdat vele 

faciliteiten nog verouderd zijn. Het is van belang dat de scholen hier aandacht aan besteden en 

bijvoorbeeld de lesrooster zo organiseren dat de leerlingen zich slechts 1 keer per week naar de 

academie moeten verplaatsen. Dit mag echter maar een tijdelijke oplossing zijn en er moet steeds 

aandacht blijven bestaan voor de fysieke toegankelijkheid en mobiliteit voor personen met een 

beperking.  

Sommige leerlingen zouden graag enkele veranderingen doorvoeren, deze veranderingen hebben dan 

vooral betrekking op wat ze nog graag extra zouden doen. Voorbeelden hiervan zijn: liedjes spelen die 

de leerling kent, optreden voor TV of meespelen in het orkest. Andere leerlingen hebben echter geen 

nood aan veranderingen en vinden de muziekles goed zoals ze nu is.  

 

Leerkrachten hebben deels gelijklopende wensen en verwachtingen. Zo hopen ze dat er in de toekomst 

zowel individuele als groepsgebonden lessen kunnen worden georganiseerd, op maat van de leerling. 

De leerkrachten vinden het ook belangrijk dat personen met een fysieke beperking les kunnen volgen 

in de muziekschool. Ze wijzen er op dat personen met een visuele of auditieve beperking best 

gespecialiseerde cursussen zouden volgen. Zo is er in Antwerpen een project aan de gang, genaamd 

‘Muziek voor slechtziende en blinde leerlingen’. Om een volledige integratie en participatie van alle 

leerlingen mogelijk te maken kan het nuttig zijn om gebruik te maken van de ‘twin track approach’. 
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Hierbij wordt inclusie gecombineerd met specifieke projecten voor personen met een beperking. Er 

wordt gerichte steun verleend aan personen met een beperking om op die manier te verzekeren dat ze 

de mogelijkheid hebben om op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan de projecten (Make 

development inclusive, 2009).  

 

Daarnaast hopen de leerkrachten dat de leeftijdsgrens verhoogd zal worden en dat jongeren 

makkelijker de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar reguliere instrumentklassen.  

 

4.1.3 Onderzoeksvraag 3: Hoe ervaren de leerlingen de 

(inclusieve) sociale contacten?  

Voor de leerlingen zijn de sociale contacten duidelijk een meerwaarde in de muziekschool. Ze maken 

vooral kennis met hun eigen klasgroepje en hun leerkracht(en). Echte vriendschappen ontstaan, zowel 

tussen de leerlingen als tussen de ouders van de leerlingen.  

 

Sommige muziekscholen doen hun best om inclusief onderwijs aan te bieden, maar dit betekent niet 

dat ze er steeds in slagen. Op de weg naar inclusief muziekonderwijs zijn er nog verschillende 

tussenstops. Muziekscholen kunnen erkennen dat personen met een beperking recht hebben op een 

muziekopleiding maar ze scheppen daarom nog geen mogelijkheden om deze personen op te nemen in 

hun werking. Een volgende stap is de fysieke integratie waarbij de leerlingen de mogelijkheid hebben 

om naar de muziekschool te komen. Naast fysieke toegankelijkheid bestaat er ook mentale 

toegankelijkheid, waarbij de omgeving zicht openstelt voor mensen met een beperking en hen 

respecteert en accepteert (VCP, 2009). De mate van het inclusief werken is afhankelijk van 

muziekschool tot muziekschool. In sommige muziekscholen kunnen de leerlingen deelnemen aan 

reguliere muzieklessen, terwijl dit in andere muziekscholen nog niet mogelijk is. Er is zelfs een 

tijdelijk project waarbij de leerlingen de mogelijkheid krijgen om samenzang te volgen met de 

reguliere notenleerklassen. Deze leerlingen gaven dan ook aan geregeld contact te hebben met 

reguliere leerlingen. Andere projecten ‘ortho-agogische muzikale vorming’ trachten inclusief te 

werken aan de hand van optredens met reguliere leerlingen. Iets wat de leerlingen over de hele lijn als 

positief ervaren.  In het onderzoek van Eva Renne (2009) geven de leerkrachten aan dat de leerlingen 

meestal aanvaard worden door de reguliere leerlingen, ondanks dat er weinig contact is.  

 

Het is reeds erg positief dat de klasjes OMV een klasje tussen alle andere klasjes kunnen zijn. Maar er 

is nog werk aan de winkel. Nog niet alle kinderen of volwassenen kunnen terecht in de muziekscholen 

en het contact met reguliere leerlingen is vaak gering. Eerst en vooral moet de draagkracht van de 

school worden vergroot. Het is daarbij aangewezen dat de muziekschool de vrijheid krijgt om op eigen 
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tempo de draagkracht te vergroten, mits een inspanningsverplichting. Daarnaast zou een 

ondersteuningsleraar moeten worden aangesteld om aan de specifieke behoeften van de leerlingen te 

kunnen voldoen. Ook een systeem waarbij een standaardopleiding gecombineerd wordt met een 

specifieke opleiding kan bijdragen tot het inclusief werken (werkgroep DKO voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften, 2010).  

 

Ondanks dat leerkrachten impliciet naar inclusief werken streven komt de term ‘inclusie’ niet aan bod 

in rapporten van het DKO. Er is een stroming van meer divers werken en het DKO streeft ernaar om 

de doelgroep te verbreden. Er wordt voorzichtig met de term inclusie omgegaan omdat via het gebruik 

van de benaming inclusie een duidelijke beleidskeuze wordt gemaakt die ook verwachtingen schept. 

Daarnaast verkiest het DKO een voorzichtige aanpak om de sector aan deze vernieuwende denkwijze 

te laten wennen. Er is ook nog verder onderzoek nodig naar de draagkracht van een academie, 

deskundigheid van de leerkracht, … alvorens overal een inclusief beleid kan worden toegepast (W. 

Smet, persoonlijke communicatie, 8 augustus, 2012).  

Leerkrachten stellen als doelstelling dat de mensen die muziek willen maken ook de mogelijkheid 

krijgen om muziek te leren. Ze willen de muziekschool voor iedereen toegankelijk maken en iedereen 

opnemen in hun werking. Iedereen heeft recht op onderwijs en vrijetijdsbesteding, stellingen die 

worden erkend in artikel 24 en artikel 30 van het Verdrag voor de Rechten van Personen met een 

Handicap (VN, 2006).  
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4.2 Beperkingen in het onderzoek en 

aanbevelingen voor verder onderzoek 

In dit onderzoek werd er voor gekozen om de leerlingen met een beperking te interviewen. Het is 

echter ook interessant om andere perspectieven te onderzoeken. In verder onderzoek kan er misschien 

geluisterd worden naar de stem van reguliere leerlingen, ouders, ondersteuners, …. Het zou ook 

boeiend kunnen zijn om muziekscholen te bevragen die nog geen aanbod hebben voor personen met 

een beperking. Er kan onderzocht worden of deze muziekscholen reeds beschikken over de nodige 

draagkracht
8
 om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Of er kan 

bevraagd worden waarom er momenteel nog geen project ortho-agogische muzikale vorming aan de 

gang is en wat hun toekomstperspectieven zijn.  

 

Niet alle muziekscholen met een project OMV  werden bevraagd en het onderzoek spitste zich enkel 

toe op projecten voor personen met een mentale beperking of stoornis. Er zijn ook projecten voor 

personen met een fysieke beperking, zoals ‘muziek voor slechtziende en blinde leerlingen’ te 

Antwerpen, die de moeite waard zijn om te onderzoeken.  

 

Er werd geluisterd naar de belevingen en ervaringen van personen met een beperking. Sommige 

leerlingen beschikten niet over voldoende communicatiemogelijkheden om hun verhaal vlot en 

volledig te vertellen. Daarnaast bleek dat  hun verhaal soms niet strookte met de realiteit. Sommige 

gegevens werden nadien niet bevestigd door ouders of leerkrachten. Dit betrof vooral praktische 

gegevens die dan ook niet in de resultaten werden verwerkt. In dit onderzoek staat echter de stem van 

de leerling centraal en het is van belang weer te geven hoe zij de realiteit ervaren.  

 

De leerlingen werden soms als het ware ‘overvallen’ door de vragen. Misschien waren de antwoorden 

uitgebreider wanneer de leerlingen op voorhand de vragen kenden en tijd hadden gehad om er over na 

te denken. Leerlingen gaven bijvoorbeeld de wensen en verwachtingen aan waar ze op dat moment 

aan dachten, maar deze waren slechts een eerste ingeving en konden misschien uitvoeriger worden 

weergegeven indien ze hiervoor meer bedenktijd hadden gekregen.  

 

De verhalen geven een mooi beeld van hoe de leerlingen de projecten OMV beleven maar ze zijn niet 

                                                           
8
 Draagkracht wordt hierbij niet concreet gedefinieerd. In het rapport ‘hand in hand voor verbreding’ wordt wel 

een poging gedaan om de draagkracht van een academie te beschrijven. De draagkracht van een academie is 

een dynamisch gegeven en een samenspel van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (werkgroep DKO voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 2010).  
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toepasbaar op andere leerlingen. Elke leerling bevindt zich immers in een unieke situatie die van veel 

factoren afhankelijk is. Het was dan ook geen doelstelling om generaliseerbare principes te bekomen. 

 

Ten slotte speelt bij kwalitatief onderzoek de betrokkenheid van de onderzoeker een rol. Wanneer 

twee verschillende onderzoekers dezelfde data analyseren, kan dit tot andere resultaten leiden 

(Brysbaert & Rastle, 2009).  

 

4.3 Conclusie 

Samenvattend kan gezegd worden dat de leerlingen met volle teugen genieten van de muziekschool. 

Zowel de beleving van de muziek als de beleving van de sociale contacten worden als positief ervaren. 

De leerlingen bevinden zich in een pionierspositie en het thema ‘muziekonderwijs aan personen met 

een beperking in het DKO’ staat nog in zijn kinderschoenen. Daarnaast blijkt dat de verschillende 

projecten een andere invulling  hebben en er meer naar eenvormigheid wordt gestreefd zodat de 

projecten ingebed geraken in het DKO.  Dit alles lijkt niet in de weg te staan van positieve ervaringen 

van de leerlingen. De leerlingen wensen bepaalde zaken te veranderen of hebben nog verwachtingen 

naar de toekomst toe, maar al bij al lijken ze erg tevreden in de muziekschool.  

 

Er kan gesteld worden dat de leerlingen muziekonderwijs op maat verkiezen. Afhankelijk van leerling 

tot leerling worden er individuele of groepsgebonden lessen verkozen en ook de frequentie waarmee 

leerlingen naar de muziekschool willen komen verschilt van persoon tot persoon. Daarnaast is het ook 

belangrijk dat het aanbod wordt afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. Er zal een 

evenwicht moeten worden gevonden tussen muziekonderwijs op maat en eenvormigheid. Er zal 

moeten worden nagedacht over individuele doelstellingen, gezamenlijke doelstellingen of een ruim 

kader aan doelstellingen waarbinnen de leerlingen met de nodige flexibiliteit doelstellingen kunnen 

nastreven en bereiken.  

Hoewel de projecten OMV een belangrijke stap zijn in de richting van het inclusief werken is er nog 

veel werk aan de winkel om het DKO als inclusief te bestempelen. Inclusief onderwijs is  een 

voortdurend proces dat gestaag vorm krijgt. Er moet gewerkt worden aan een inclusieve visie en 

praktijk, waarin steeds rekening wordt gehouden met de ervaringen en belevingen van de leerlingen. 

Alle kinderen hebben recht op onderwijs en vrijetijdsbesteding en daarom is het belangrijk dat alle 

kinderen in de toekomst de keuze hebben om naar de muziekschool te kunnen gaan. Dit betekent dat 

de muziekscholen over voldoende draagkracht moeten beschikken en de gepaste ondersteuning 

moeten bieden. Het aanstellen van een ‘ondersteuningsleraar’ kan hierbij een eerste stap zijn om die 

ondersteuning te bieden.  

 



62 

 

Muziekscholen die reeds een project OMV aanbieden doen op verschillende kanalen beroep om 

nieuwe leerlingen aan te trekken. Mond-tot-mondreclame speelt hierin een grote rol. Ouders treffen 

elkaar op andere plaatsen en geven elkaar tips over het beperkte vrijetijdsaanbod voor leerlingen met 

een beperking. Ouders moeten ook steeds bereid zijn om hun kind te ondersteunen in hun 

vrijetijdsactiviteiten. Sommige ouders maken van de kans gebruik om zelf hun muzikale talenten te 

ontwikkelen of contacten te onderhouden met andere ouders.  

 

Ik wil deze masterproef besluiten met een passend citaat van Sofie Sergeant (2010, p. 71) in het 

rapport ‘hand in hand voor verbreding’: 

 

 

‘Enkel door ontmoeting, dialoog en samenwerking,  

zullen afstanden verkleinen, 

 en zullen gelijkenissen op de voorgrond komen.’ 
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BIJLAGE I : Informatiebrief voor de leerlingen 

 

 

Geachte, 

 

Ik ben een studente pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek aan de Universiteit van 

Gent. Dit jaar maak ik mijn scriptie over inclusie in muziekacademies.  

 

Langs deze weg zou ik graag je medewerking vragen in het onderzoek. Ik zou graag een beeld krijgen 

op de beleving van de leerlingen in de projecten voor personen met een beperking in muziekscholen. 

Via een interview zou ik deze informatie willen verzamelen. Vandaar mijn vraag of u wil meewerken 

in dit onderzoek. Het betreft een kennismaking tijdens de les en een éénmalig interview. 

 

Indien je verdere vragen hebt, aarzel niet om contact met mij op te nemen. Je kan desgewenst ook 

contact opnemen met mijn promotor, prof. G. Van Hove; Geert.VanHove@UGent.be  

 

Bedankt op voorhand voor de medewerking. Indien je dit wenst kan je op de hoogte gehouden 

worden van de resultaten van het onderzoek. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Neel Brokken 

Telefoonnummer van de onderzoek 

Mailadres van de onderzoeker 
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BIJLAGE II : Informatiebrief voor de ouders 

 

 

Geachte, 

 

Ik ben een studente pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek aan de Universiteit van 

Gent. Dit jaar maak ik mijn scriptie over de inclusie in muziekacademies.  

 

Langs deze weg zou ik graag jullie medewerking vragen in het onderzoek. Ik zou graag een beeld 

krijgen op de beleving van de leerlingen in de projecten voor personen met een beperking in 

muziekscholen. Via een interview zou ik deze informatie willen verzamelen. Vandaar mijn vraag of 

uw dochter of zoon mag meewerken in dit onderzoek. Het betreft een kennismaking tijdens de les en 

een éénmalig interview waarbij ik de interviewtechniek zal aanpassen afhankelijk van de 

mogelijkheden van uw kind.   

Indien u aanwezig wenst  te zijn tijdens dit interview, is dit uiteraard mogelijk. 

Indien jullie verdere vragen hebben, aarzel niet om contact met mij op te nemen. Jullie kunnen 

desgewenst ook contact opnemen met mijn promotor, prof. G. Van Hove; Geert.VanHove@UGent.be  

 

Bedankt op voorhand voor de medewerking. Indien jullie dit wensen kunnen jullie op de hoogte 

gehouden worden van de resultaten van het onderzoek. 

 

Vriendelijke groeten, 

Neel Brokken 

Telefoonnummer van de onderzoek 

Mailadres van de onderzoeker 
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BIJLAGE III : Vragenlijst 

 
ALGEMEEN    

 

- Hoe noem je? 

- Welk instrument bespeel je? 

- Heb je dat instrument zelf gekozen of zou je liever een ander instrument bespelen? 

- Hoe lang bespeel je al je instrument? 

- Hoe oud ben je? 

-  Naar welke school ga je? 

-  Wie brengt je meestal naar de muziekschool?  

 

BELEVING 

 

- Vind je het leuk om naar de muziekschool te komen?  

  * Wat vind je daar wel/niet leuk aan? 

- Wil je nog lang naar de muziekschool blijven komen?  

-  Vind je de algemene muzikale vorming het tofste of je instrument? 

- Oefen je thuis veel? 

  * Zegt je mama of papa dat je moet oefenen of doe je dat vanzelf? 

- Helpt er iemand je wanneer je thuis oefent?  

- Wat vind je het moeilijkste in de muziekschool? 

- Geef je graag een optreden of speel je liever alleen voor jezelf? 

-  Speel of zing je liefst samen met anderen of liefst alleen? 

- Wil je nog lang muziek blijven spelen? 

- Heb je soms geen zin om naar de muziekschool te komen? En waarom? 

-  Heb je zelf aan je mama of papa gevraagd om naar de muziekschool te komen? Of hoe  is het 

dan wel gegaan? 

-  Kende je hier al vriendjes of vriendinnetjes, of heb je ze hier leren kennen? 

  * Zo ja, ging dat gemakkelijk? 

- Heb je al aan vriendjes of vriendinnetjes gevraagd om ook naar de muziekschool te komen? 

-  Voel je je goed bij je meester of juf? 

- Voel je je goed bij de andere kindjes/volwassenen uit je klas? 

- Heb je nog broers of zussen die ook naar de muziekschool komen? 

- Heb je het gevoel dat je al beter bent in het bespelen van je instrument/ in muziek? 

-  Wat is al het allertofste dat je in de muziekschool hebt meegemaakt? 
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WENSEN 

 

- Wat zou je graag nog willen doen in de muziekschool? 

-  Wat zou je graag veranderen aan de muziekschool? 

-  Zou je graag nog meer naar de muziekschool komen? 

 

EVALUATIE 

 

-  Heb je soms een toets of examen in de muziekschool?  

  * Zo ja, heb je hier dan zenuwen voor? Moet je hiervoor veel studeren?  

 

 

INCLUSIE 

 

-  Hebben jullie soms een optreden of les met andere klassen of leerlingen samen?  

 Vind je dit leuk? 

- Heb je hier al veel vriendjes gemaakt?  

  * Enkel vriendjes uit je eigen klas of ook uit andere klassen? 
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BIJLAGE IV : Toestemmingsverklaringsformulier (informed consent) 

 
 

Toestemmingsverklaringformulier (informed consent) 

 

Inclusie van personen met een beperking in muziekacademies. Een exploratief onderzoek in 

muziekacademies naar de beleving van leerlingen in projecten voor personen met een beperking.  

 

Verantwoordelijke onderzoeker: Neel Brokken 

 

In te vullen door (ouders van) de deelnemer 

 

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en doel van het 

onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk 

aan derden bekend gemaakt zullen worden. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 

Ik begrijp dat bandopnamemateriaal uitsluitend voor analyse en/of wetenschappelijke presentaties zal 

worden gebruikt. 

 

Na het beëindigen van het onderzoek is het mogelijk om de resultaten via de onderzoeker te 

verkrijgen. 

 

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht om op elk 

moment mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen. 

 

Naam deelnemer: ………………………………………………………………………….. 

 

Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, is de toestemming van een ouder vereist.  

 

Naam ouder(s): ……………………………………………………………………………... 

 

Handtekening : …...…………………………………. 

 

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 

 

Ik zal resterende vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden, u kan daarvoor contact 

opnemen met mij, mailadres onderzoeker, telefoonnummer onderzoeker. De deelnemer zal van een 

eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen 

ondervinden. 

 

Naam onderzoeker:………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening onderzoeker: ...…………………………………. 

 


