
Musiceren 
De startende instrument leerling in de tweede graad musiceren: 

 
• musiceert met het gekozen instrument 

 
Doelen 2de graad musiceren Leerlijnen Didactische wenken 
• De leerling kan de instrumenttechnische 

basismogelijkheden van het gekozen instrument 
benoemen en gebruiken 
 

Leerlijn 1 
§ De leerling maakt kennis met het instrument  

(delen van het instrument). 
§ De leerling leert de verschillende aspecten 

van het instrument kennen (werking, bouw, 
behandeling en onderhoud). 

§ De leerling ontdekt de instrumentele 
mogelijkheden van het instrument. 

§ De leerling kan de aangebrachte  
instrumenttechnische mogelijkheden 
benoemen en hanteren/spelen.          

  
Leerlijn 2 

§ De leerling kan in functie van het gekozen 
instrument de algemene lichaamshouding 
(basistechniek), ademhaling (basistechniek) 
hanteren. 

 

Leer afhankelijk van het instrument het 
instrument in verschillende fasen ontdekken. 
 
Breng deze verschillende aspecten in 
afzonderlijke oefeningen aan en werk deze uit 
of bouw deze op tot/naar een eenvoudig 
muziekstuk. 
 
Kies instrumenttechnisch een geschikt 
repertoire binnen de mogelijkheden van de 
leerling. 

• De leerling heeft een goed gevoel voor klank en 
voor samenklank ontwikkeld. 

• De leerling leert luisteren naar de leerkracht, naar 
zichzelf en naar anderen. 

• Door te luisteren leert de leerling de verschillen 
ontdekken, zijn persoonlijke voorkeur  
ontdekken/benoemen om zo te komen tot een 
goed klankgevoel. 

• De leerling leert samenklanken ontdekken. 

• De leerling leert verschillende samenklanken 
onderscheiden. 

• De leerling leert zijn persoonlijke voorkeur 
uitdrukken. 

Imitatie, voor-en naspelen, is de uitgelezen 
methode om vertrekkend vanuit klankervaring 
het gevoel voor klank en samenklank te 
ontwikkelen. 

Samen musiceren in elke les aan bod laten 
komen. 

Zing alles zoveel mogelijk, ontdek ook samen 
de muzikale voorkeur van de leerling door 
hem/haar te laten voorzingen. 



 

• De leerling kan gevoel leggen in een muziekstuk 
en dit interpreteren. 

• De leerling leert luisteren. 
• De leerling leert de muzikale vorm ontdekken . 
• De leerling leert de muzikale vorm herkennen . 
• De leerling leert een eigen stijl/smaak 

ontwikkelen. 
• De leerling komt zo tot een passende verbeelding 

en interpretatie. 
 

Laat veel voorbeelden beluisteren. 
Bespreek vorm, stijl, ….van deze 
voorbeelden.  
Doe als leerkracht ook veel voor. 
Laat de leerling het gehoorde ‘evalueren’ en 
laat hem erover reflecteren (mooi, niet mooi) 
zodat hij zijn eigen smaak en voorkeur leert 
ontwikkelen. 
Laat de leerling voldoende oefenen in het 
herkennen en nazingen, naspelen van 
fragmenten, zinnen, … 
Laat de leerling een stuk ‘op zijn eigen manier’ 
presenteren.  

 
• De leerling kan zijn verbeelding in functie van zijn 

musiceren hanteren. 
• De leerling leert zijn verbeelding in functie van 

zijn eigen musiceren te hanteren. 
Laat de leerling voldoende ‘fantaseren’. 

Prikkel voortdurend de verbeelding van de 
leerling door hem eigen verhalen, beelden, 
…te laten hanteren. 

Laat de leerling verschillende versies maken 
van eenzelfde muziekstuk. 

• De leerling kan duurzaam en veilig omgaan met 
zijn instrument /stem. 

 Leer het kind respect hebben voor zijn 
instrument. 
Maak de leerling wegwijs in het onderhoud 
van zijn instrument. 
Wees een goed voorbeeld voor elke leerling. 
 

• De leerling kan musiceervreugde ervaren. 
 

 Samen musiceren en frequent met fierheid 
een afgewerkt geheel kunnen uitvoeren 
stimuleren de musiceervreugde. 



 
• hanteert de muzikale taal  

   
Doelen 2de graad musiceren Leerlijnen Didactische wenken  
De leerling kan de muzikale parameters en 
componenten benoemen en hanteren: 

  

§ toonhoogte  § De leerling leert toonhoogte ervaren. 

§ De leerling leert toonhoogte imiteren. 

§ De leerling leert toonhoogte herkennen. 

§ De leerling leert toonhoogte onderscheiden . 

§ De leerling leert toonhoogte zelfstandig  
benoemen en hanteren (zowel vocaal als 
instrumentaal). 

 

Leer afhankelijk van het instrument de 
toonhoogtes in de meest geschikte  
volgorde aan (zowel onbewust als 
bewust). 

Bouw, zeker wat het zingen betreft, de 
melodieën niet te moeilijk op.  

Vertrek vanuit kleine intervallen en zing 
veel in pentatonische reeksen. 

Sommige instrumenten (piano, xylofoon, 
gitaar,…) geven een visueel beeld van de 
toonafstanden.  

Zing en speel veel voor, zoveel mogelijk a 
capella, dit om de zelfstandigheid van de 
leerling te bevorderen. 

Maak gebruik van ‘beeldend materiaal: bv.  
een muzikale ‘ladder’ (grotere en 
duidelijker afstanden tussen de 
verschillende tonen). 

§ metrum  § De leerling leert metrum aanvoelen. 
§ De leerling leert  metrum onderscheiden. 
§ De leerling leert metrum herkennen. 
§ De leerling leert metrum benoemen en hanteren 

(uitvoeren) . 

Leer de maatsoorten aan in functie van 
het instrument. 
 
Laat de leerling bij het instuderen 
hulpmiddelen gebruiken om het metrum 
actief te leren aanvoelen (maat slaan, 
metronoom, maar vooral djembé, orff en 
kleine slaginstrumenten). 
 
Laat de leerling ook zijn eigen 
lichaamsinstrumenten gebruiken, dit is 



belangrijk voor zijn motorische 
ontwikkeling (bijvoorbeeld body 
percussion) 
 

§ tempi  § De leerling leert verschillende tempi aanvoelen. 
§ De leerling leert de verschillende tempi 

onderscheiden. 
§ De leerling leert de verschillende tempi herkennen.  
§ De leerling leert de verschillende tempi uitvoeren. 

Werk in een ‘aanvaardbaar’ tempo 
afhankelijk van de mogelijkheden van de 
leerling en de moeilijkheden die aanwezig 
zijn in het uit te voeren lied/muziekstuk. 
 
Laat de meest elementaire 
tempoaanduidingen aanvoelen en ervaren 
aan de hand van goede voorbeelden. 
 

§ ritme  § De leerling leert ritme aanvoelen (ritmische 
patronen). 

§ De leerling leert ritme(s) herkennen/onderscheiden 
(ritmische structuren). 

§ De leerling leert ritme nabootsen. 

§ De leerling leert ritme zelfstandig uitvoeren (tikken, 
klappen, zingen, spelen). 

§ De leerling leert ritmische structuren  bedenken. 

§ De leerling leert inzicht hebben in de ritmische 
structuren en patronen. 

§ De leerling leert eenvoudige ritmische structuren 
uitvoeren (hanteren en benoemen). 

 
 

Werk met ritmekaarten, dit is een goed 
visueel hulpmiddel. 

Laat de leerling ook ‘ritme actief uitvoeren’ 
(belangrijk voor de motoriek). 

Werk vanuit ritmische structuren en koppel 
dit waar mogelijk aan ‘ritmetaal’ (dit is een 
hulpmiddel en geen doel op zich). 

Gebruik ritmische patronen/ostinaat als 
begeleiding, zowel met ritme klappen, 
lichaamsinstrumenten, Orffinstrumenten, 
djembé… 

Combineer moeilijke ritmes met 
eenvoudige melodieën en omgekeerd. 

Geef creatieve compositieopdrachten . 

§ dynamiek  § De leerling leert dynamiek herkennen. 
§ De leerling leert dynamiek ervaren. 
§ De leerling leert dynamiek nabootsen. 
§ De leerling leert dynamiek (zelfstandig) 

uitvoeren(benoemen en hanteren).  

Laat de leerling dynamische verschillen 
ervaren en beleven en dit aan de hand 
van relevante voorbeelden. 
 
Leer hem, van bij aanvang, aandacht 
hebben voor de dynamiek, zowel vanaf de 
aanleerfase tot en met de afwerkingfase. 

§ klankkleur/timbre  § De leerling leert verschillende klankkleuren Speel niet altijd op hetzelfde instrument. 



herkennen. 
§ De leerling leert verschillende klankkleuren 

ervaren. 
§ De leerling leert verschillende klankkleuren 

onderscheiden.  
 

Zorg voor variatie in het timbre.  
Laat de leerlingen ook kennis maken met 
de klankkleur van andere 
instrumenten/stemmen. 
 

§ fraseringen/  zinsbouw  § De leerling leert zinnen en zinsopbouw herkennen. 
§ De leerling leert zinnen en zinsopbouw 

onderscheiden. 
§ De leerling leert verschillende  

uitvoeringswijzen/speelwijzen (bv. staccato, 
legato) herkennen en toepassen. 

§ De leerling leert zinnen (zelfstandig) fraseren in 
functie van de zinsbouw. 

 

Werk steeds vanuit muzikale zinnen.  
Geef onmiddellijk aandacht aan zinsbouw 
en frasering. 
Leer de meest elementaire termen aan 
wat uitvoeringswijze, speelwijze, 
intensiteit, … betreft. 
 
Zing veel want zingen is het middel bij 
uitstek om zinsbouw en frasering te 
ontdekken. 
 

§ vorm  § De leerling leert eenvoudige muzikale 
structuren(ABA, AABBA, ) te herkennen. 

§ De leerling leert eenvoudige muzikale 
structuren(ABA, AABBA, )  grafisch weer te geven.  

§ De leerling leert eenvoudige muzikale structuren 
benoemen. 
De leerling leert eenvoudige muzikale structuren 
uit te voeren. 

 

 

Geef duidelijke voorbeelden. 
(vertrekkende vanuit luistervoorbeelden) 

Zoek de juiste muziek met een duidelijk 
verstaanbare vorm op het niveau van de 
leerling  en bouw ze stapsgewijs op.(bv.:. 
de leerling kan in een lied refrein en strofe 
onderscheiden en als dusdanig 
benoemen). 

Zorg ervoor dat de leerling thema ’s  en 
motieven kan vastleggen in eenvoudige 
vormschema’s (musicogram). 

Doe geregeld oefeningen op 
‘vormgevoelontwikkeling’ bijvoorbeeld 
door vraag- en antwoordspel. 

Klap ritmische structuren voor en laat ze 
naklappen of naspelen 

Laat de leerling zelf een antwoord  maken 
op een vraag (eerst ritmisch, later melo-
ritmisch) , zowel instrumentaal als vocaal. 



§ melodie  § De leerling leert melodische lijnen/motieven 
herkennen . 

§ De leerling leert melodische lijnen/motieven 
onderscheiden.  

§ De leerling leert op melodische lijnen/motieven 
reageren . 

§ De leerling leert melodische lijnen uitvoeren.  

Combineer moeilijke melodieën met 
eenvoudige  ritmes. 

Maak gebruik van herkenbaar repertoire 
aangepast aan de leefwereld van de 
leerling. 

Maak gebruik van gemeenschappelijk 
repertoire in de verschillende 
opleidingsonderdelen. 

 
§ tonaliteit § De leerling leert de link tussen tonaliteiten en 

gevoelswaarden ervaren. 
 

§ De leerling leert de link tussen tonaliteiten en 
gevoelswaarden (stemmingen, gevoelens en 
sfeer) te verwoorden. 

 
§ De leerling leert verschillende tonaliteiten te 

herkennen. 
 

§ De leerling leert de verschillende tonaliteiten uit te 
voeren. 

 

Laat de leerling de link tussen tonaliteiten 
en gevoelswaarden (majeur = blij, mineur 
= droevig, ….) vanuit het eigen gekozen 
instrument ervaren en beleven. 
 
Heb aandacht voor het ervaren en beleven 
van de tonale functies. 
 
Leer de verschillende tonaliteiten zowel 
zingen als spelen (eveneens vanuit het 
niet-eigen instrument). 
 

De leerling kan de symbolen van de muzikale 
notatie lezen, verklanken en zelf schrijven 

 

Leerlijn 1.  
§ De leerling leert de muzikale notatie te ontdekken. 
§ De leerling leert aan een geluid (klank) een 

betekenis te geven. 

§ De leerling leert die betekenis een eigen symbool 
te geven. 

§ De leerling leert muzikale standaardsymbolen 
herkennen. 

Leerlijn 2. 
§ De leerling leert  de muzikale notatie lezen. 
§ De leerling leert de muzikale notatie verklanken. 
§ De leerling leert muzikale standaardsymbolen 

benoemen. 
§ De leerling leert vanuit het symbool een 

Leerlijn 1:De leerling  kan een 
symbolische weergave van een klank, 
voorgesteld door een tekening, lezen en 
naar eigen inzicht vocaal of instrumentaal 
reproduceren.  
 
 
 
 
 
Leerlijn 2: 
Geef aanvullende leesoefeningen om de 
leesvaardigheid van de leerlingen te 
bevorderen. (Dit kan op een ‘speelse 
manier’ worden aangebracht.) 



klankvoorstelling maken. 
§ De leerling leert de klankvoorstelling verklanken. 
§ De leerling leert een melodie, voorgesteld met 

symbolen, lezen en vocaal of instrumentaal 
reproduceren. 

Leerlijn 3. 
§ De leerling leert symbolen schrijven. 
§ De leerling leert aan een klank het 

standaardsymbool te geven. 
§ De leerling leert een klankvoorstelling met de 

standaardsymbolen weer te geven. 

Bouw deze oefeningen stap voor stap op. 
 
Laat prima vista oefeningen ook aan bod 
komen in de instrumentles. 
 
 
Leerlijn 3:  
Varieer de werkvormen. 
Werk met composities of improvisaties van 
leerlingen. 

 
 

3. luistert gericht 
 
Doelen 2de graad musiceren Leerlijnen Didactische wenken 
De leerling kan gericht luisteren: 
 

  

• De leerling kan bewust en intuïtief 
waarnemen. 
 

§ De leerling leert intuitief waarnemen. 
§ De leerling leert bewust waarnemen. 

Laat de  leerling tijdens het beluisteren  van 
een muziekfragment  de sfeer weergeven. 

Laat de  leerling tijdens het beluisteren van 
een muziekfragment de intensiteit 
weergeven. 

Geef zowel gerichte als vrije 
luisteropdrachten.  

 
• De leerling ontwikkelt zijn gehoor. 

 
§ De leerling leert ritme herkennen. 

§ De leerling leert toonhoogte herkennen. 

§ De leerling leert klankkleur herkennen. 

§ De leerling leert klanksterkte herkennen. 

§ De leerling leert de verschillende parameters 
in combinatie herkennen. 

 

Laat de leerling zoveel mogelijk alles zingen 
en spelen. 



•  De leerling ontwikkelt zijn inwendig 
voorstellingsvermogen. 

 

§ De leerling leert (op zijn instrument) ‘de 
muziek’ vooraf te horen. 

§ De leerling leert zich een grafische 
voorstelling inwendig voor te stellen. 

§ De leerling leert de inwendige voorstelling te 
veruitwendigen. 

§ De leerling leert de verklanking af te toetsen 
aan zijn inwendige voorstelling. 

§  De leerling leert zijn inwendig 
voorstellingsvermogen te gebruiken. 

 

Zing/speel/klap korte fragmenten voor die de 
leerling eerst moet leren horen, zich 
voorstellen en daarna laten klinken. 
 
Toon melodische fragmenten/curven op de 
‘ladder’ die de leerling eerst moet leren 
horen, zich voorstellen en daarna laten 
klinken. 
 
Laat de leerling grafische partituren tekenen. 
 

• De leerling ontwikkelt zijn muzikaal geheugen. 
 

§ De leerling leert korte fragmenten auditief 
nazingen/naspelen. 

§ De leerling leert zich muziek inwendig 
voorstellen. 

§ De leerling leert korte fragmenten auditief 
voorzingen/voorspelen. 

§ De leerling leert vanuit een inwendige 
auditieve voorstelling korte fragmenten  uit 
te voeren. 
 

Laat de leerling veel uit het geheugen 
oefenen.  
Leer geregeld/vaak liederen/stukken aan op 
het gehoor, zo schakel je even de 
leesvaardigheid uit. 
Geef de leerlingen een duidelijke methodiek 
mee om stukken uit het geheugen te leren 
zingen/spelen 
Stimuleer de leerling van bij aanvang tot het 
‘spelen uit het hoofd’. 
Het schema van James Mainwaring illustreert 
de aanpak van “klank voor het teken” 

 



 
 
 

4. exploreert, experimenteert en creëert 
 

Doelen 2de graad musiceren Leerlijnen Didactische wenken 
• De leerling kan onder begeleiding en 

gestructureerd zelf een muziekstukje ontwerpen 
 

§ De leerling leert impressies opnemen. 

§ De leerling leert deze impressies (onder 
begeleiding) structureren. 

§ De leerling leert met deze impressies te 
experimenteren.  

§ De leerling leert naar aanleiding van 
impressies eigen muziek creëren. 

§ De leerling leert zelf een eigen 
lied/muziekstuk creëren. 

Laat de leerling voldoende ruimte/tijd om zich 
creatief te kunnen uiten. 
Zet de leerling aan tot zich creatief uiten. 
Geef de leerling voldoende structuur, 
steunpunten en houvast om zelf aan de slag te 
kunnen gaan. 
Laat de leerling een eigen tekst maken op een 
gekend stuk of omgekeerd. 

• De leerling kan zich artistiek en expressief 
uitdrukken. 

 

• De leerling leert zijn verwondering en 
fantasie vanuit een domeinoverschrijdende 
context kanaliseren. 

 
• De leerling leert zich binnen een muzikale 

context artistiek en expressief uitdrukken. 

Geef de leerlingen voldoende ruimte en vrijheid 
om zich zelf uit te drukken. 
Stimuleer de leerlingen voldoende om zich 
artistiek uit te drukken. 
Geef duidelijke feedback. 

• De leerling ontwikkelt en toont creativiteit door te 
musiceren met verbeelding, indrukken en 
emoties. 

 

• De leerling leert een link leggen tussen 
opgedane impressies en muzikale 
indrukken. 

• De leerling leert deze link creatief toe te 
passen  (over de domeinen heen). 

 

• De leerling kan eigen voorkeuren formuleren. 
 

• De leerling leert verschillende mogelijkheden 
kennen. 

• De leerling leert vanuit de verschillende 
mogelijkheden eigen voorkeuren te vinden. 
(kan keuzes maken). 

• De leerlingen leert deze voorkeuren te 
expliciteren. 

Geef de leerlingen een vocabularium mee om 
eigen voorkeuren te leren formuleren. 

• De leerling staat open voor het innovatieve, het 
onbekende, het onverwachte *. 

  



 
5. musiceert samen 

 
Doelen 2de graad musiceren Leerlijnen Didactische wenken 
De leerling heeft de basisvaardigheden ontwikkeld  

om samen te musiceren. 
Leerlijn 1:  

• De leerling leert de verschillende 
samenspelrollen kennen. 

• De leerlingen leert luisteren naar de 
anderen.  

• De leerling leert in interactie treden met de 
anderen. 

• De leerling leert omgaan met de 
samenspelrollen . 

Leerlijn 2: 

• De leerling leert samenwerken. 

• De leerling leert samen ‘spelen’ en samen 
‘zingen’. 

• De leerling leert samen ‘werken’ binnen het 
samenspel of de samenzang. 

Leerlijn 3: 

• De leerling leert evenwicht zoeken tussen 
het ik en de groep. 

• De leerling leert respect en belangstelling 
voor anderen hebben. 

• De leerling leert zelfstandig werken en 
verantwoordelijkheid opnemen in het belang 
van de groep. 

Geef aandacht aan de verschillende rollen: wie 
is solist, wie begeleidt, … 
 
Leer de leerlingen luisteren naar elkaar, elkaar 
feedback geven en evenwicht zoeken bij het 
samen zingen en samen spelen. 
 
Gebruik elementaire dirigeertechnieken zodat 
de leerlingen ook de relatie dirigent/muzikant 
leren kennen van bij aanvang. 
 
 

De leerling kan een aantal samenspeltechnieken 
toepassen. 

• De leerling leert verschillende 
samenspeltechnieken kennen. 

• De leerling leert de verschillende 
samenspeltechnieken  leren toepassen. 

Leer de leerling technieken aan om initiatief en 
verantwoordelijkheid te nemen bij het samen 
musiceren en zingen. (inzetten, tempo 
overnemen, tempo-opgave, …) 



De leerling kan musiceervreugde ervaren bij het 
samen musiceren. 
 

  

 
 
6. performt 

 
Doelen 2de graad musiceren Leerlijnen Didactische wenken 
De leerling kan zich op een elementaire manier 

presenteren. 
• De leerling leert op het podium ‘staan’ . 

• De leerling bouwt podiumervaring op. 

• De leerling bouwt aan ‘podiumpresence’ . 

• De leerling leert zich voor te stellen aan een 
publiek. 

Leer de leerling van bij aanvang omgaan met 
het podium. 
Doe geregeld kleine ‘optredens’ waar elke 
leerling zijn plaats heeft. 
Eindig elke les met een afgewerkt ‘product’ en 
laat het de leerlingen alleen of in groep 
presenteren. 

De leerling kan en durft zich muzikaal te uiten voor 
een publiek. 

• De leerling leert vertrouwen hebben in zijn 
eigen mogelijkheden. 

• De leerling leert zich voor een publiek 
muzikaal te uiten  

Stimuleer de leerling om zich te ‘durven’ uiten. 
Doe in elk lesmoment een ‘toonmoment’ zowel 
klassikaal, in groep als individueel. 

De leerling kan een stuk op eigen niveau met zin 
voor afwerking presenteren. 

 Laat de leerling stukken presenteren die 
binnen zijn artistieke mogelijkheden liggen. 

De leerling kan een eigen repertoire samenstellen. • Een leerling leert verschillende 
moeilijkheidsgraden herkennen. 

• Een leerling leert het niveau van een 
muziekstuk zelf inschatten. 

• De leerling leert op basis van zijn eigen 
mogelijkheden zijn eigen repertoire 
samenstellen. 

• De leerling leert het repertoire aan de 
context van het toonmoment te koppelen. 

Leer de leerlingen verschillende niveaus te 
kennen en ook het geschikte stuk voor zichzelf 
te vinden. 
Laat de leerlingen steeds de stukken van de 
andere leerlingen benoemen op moeilijkheden 
of werkpunten. 
Laat de leerlingen uit verschillende 
muziekstukken een keuze maken, welk stuk ze 
bij een toonmoment het liefst brengen. 
 

De leerling kan zich focussen. Leerlijn 1. 
• De leerling leert tijdens een uitvoering 

spanning en concentratie op te bouwen. 
• De leerling leert tijdens een uitvoering de 

spanning en concentratie te behouden. 
Leerlijn 2: 

• De leerling leert zijn focus te behouden in de 

 



oefensituatie thuis. 
• De leerling leert zijn focus te behouden in de 

les. 
• De leerling leert zijn focus te behouden voor 

een publiek. 
De leerling kan met durf en overtuiging musiceren. • De leerling leert vertrouwen te hebben in zijn 

eigen artistieke mogelijkheden. 
• De leerling leert een afgewerkt geheel met 

overtuiging te brengen. 

Moedig en stimuleer de leerling bij elke 
prestatie en presentatie. 

De leerling kan musiceervreugde uiten. 
 

  

 
 
 
 
7. reflecteert 
 
Doelen 2de graad musiceren Leerlijnen Didactische wenken 
De leerling kan zijn eigen leer- en creatieproces in 

beeld brengen. 
De leerling leert zijn eigen leerproces in beeld te 
brengen. 

De leerling leert de  stappen in een proces van 
creëren te ontdekken. 

De leerling leert zijn eigen creëerproces in beeld te 
brengen. 

Maak aan de leerlingen de verschillende 
stappen in een leerproces duidelijk. Benoem 
deze op het niveau van de leerling. 
 
Reik de leerling voldoende tools/studietips aan 
om zowel het leer- als creatieproces te 
bevorderen. 
  

De leerling kan verschillende muziekstijlen en 
genres onderzoeken. 

De leerling leert verschillende muziekstijlen en 
genres onderzoeken. 

Heb aandacht voor verschillende muziekstijlen 
en genres en benoem deze. 

De leerling kan communiceren over zijn geleverde 
prestaties. 

De leerling leert communiceren over eigen geleverde 
prestaties. 

Geef de leerling een goed vocabularium mee 
om zijn eigen ‘prestaties’ te kunnen 
benoemen/omschrijven. 
Geef ook na elke prestatie een duidelijke 
evaluatie en dit in verstaanbare taal. 

 
 

8. verwerft vaardigheden en attitudes : 
 
Doelen 2de graad musiceren Leerlijnen Didactische wenken 



De leerling heeft vertrouwen in zijn eigen 
mogelijkheden. 

. 

 

Stimuleer de leerlingen voldoende om kritisch 
naar zichzelf en de anderen te luisteren. 
Geef voldoende opbouwende feedback aan de 
leerlingen. 
Laat de leerlingen zelf feedback geven aan de 
anderen en aan zichzelf 
Stel de leerlingen op hun gemak. 
Leer de leerlingen omgaan met hun eigen 
mogelijkheden. 
 

De leerling heeft een goede studiemethode 
ontwikkeld. 

De leerling is zich bewust van de stappen in een 
leerproces die de leerkracht met hem doorloopt. 
De leerling kan deze studiemethode zelf hanteren. 

Geef de leerling van in het begin een 
voldoende duidelijk studiemethode mee. 
(zowel mondeling en waar mogelijk schriftelijk) 

De leerling kan omgaan met succes en met 
tegenslag. 

De leerling kan een prestatie beoordelen, zowel van 
de anderen als van zichzelf 
De leerling kan omgaan met zowel positieve als 
negatieve feedback. 
De leerling kan de positieve en negatieve (of minder 
goede) prestaties van zichzelf herkennen en 
benoemen. 
De leerling kan omgaan met succes en tegenslag. 

Wijs de leerling er voldoende op dat musiceren 
steeds een ‘live’ gebeuren is. 
Wijs de leerling erop dat elk moment een 
verschillend moment is. 
Leer de leerlingen goede en minder goede 
prestaties bij anderen en bij zichzelf zorgvuldig 
te benoemen. 
Geef de leerlingen de nodige woordenschat 
mee om zorgvuldige feedback te geven. 
 

 


