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Onderwerp

Relevantie

Probleemstelling

Niet alle leerlingen hebben een ‘rugzak’ waar meteen een bijzondere eigenschap aangekoppeld
moet worden. Denk bij plus klanten ook aan problemen vanuit het thuisfront. Alle leerlingen krijgen
persoonlijke benadering vanuit muziek, waarbij emoties, problemen, zelfvertrouwen, ontspanning
en leren visualiseren worden behandeld. Dit op het eigen tempo van de leerling. De muziekschool
streeft om iedereen met een glimlach naar huis te sturen. Zodat zij de week weer fris kunnen
beginnen.

Dit afstudeeronderzoek gaat over het omzetten van de waarden van Muziekschool Plus in een
visuele (en niet-visuele) identiteit die het bedrijf tot in de puntjes vertegenwoordigt.

Muziekschool Plus communiceert haar plus activiteiten onvoldoende naar buiten. Hierdoor is niet
duidelijk wat de meerwaarde van de plus is, ten aanzien van andere muziekscholen. De plus staat
voor de methode en het resultaat tijdens de les. Voor potentiële leerlingen is de plus vaak een
vraagteken. Tijdens een telefonisch gesprek of proefles met de eigenaresse van de muziekschool
wordt pas duidelijk waar de plus voor staat. De muziekschool weet niet hoe ze haar externe
communicatie kan profileren naar haar doelgroep en geeft aan hulp nodig te hebben.

Muziekschool Plus streeft naar een inclusieve benadering van lesgeven. Dit wil zeggen dat er
geen onderscheidt wordt gemaakt tussen normale leerlingen en leerlingen met een bijzondere
eigenschap. De plus staat voor Wilma’s persoonlijke benadering naar de leerlingen toe. Zij is de
eigenares van Muziekschool Plus.

Doelstelling

exploratie - jolien smits

exploratie - jolien smits

Verbinding: zorgen voor elk muziek individu met als doel de gene zich op zijn gemak te laten voelen.
Toegankelijk: voor iedereen openstaan ongeacht hun identiteit.
Inlevingsvermogen: meevoelen en begrijpen van de verlangens en hierop inspelen met positiviteit.
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MIJN positionering

In mijn dagelijks leven ben ik een hard werkend, creatief en vrolijk persoon. Ik ben
ook een onzeker persoon. Deze onzekerheid is het gevoel van twijfel over mezelf, of
dat ik de dingen wel goed doe. Die onzekerheid zal niet snel weggaan in mijn leven,
maar een persoon die ik sinds kort heb leren kennen, weet precies op welke manier
zij mij kan benaderen om het beste uit mezelf te halen. Dit is Wilma (eigenares van
Muziekschool Plus).

Als ontwerper wil ik op een krachtige manier de identiteit van Muziekschool Plus
concreet samenvatten, waarin je kan zien dat een leerling zichzelf kan ontplooien
doormiddel van het inclusief lesgeven. Ik ben zelf een beeldmaker, ik hou van
realistisch beeld en getekende illustraties, geen gelikte of bewerkte beelden waarin
de kijker zich helemaal niet kan verplaatsen. Daar prik ik zo doorheen. Het is voor
mij belangrijk om de beleving in beeld echt over te laten komen, zodat dit emoties
oproept en de boodschap in het hart wordt overgebracht. Echte verbindende
communicatie visualiseren, waarvoor Muziekschool Plus ook voor staat.

exploratie - jolien smits
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Voorafgaand in mijn afstudeeronderzoek ben ik in contact met haar gekomen.
Wilma heeft een muziekschool voor reguliere leerlingen en leerlingen met een
bijzondere eigenschap. Haar unieke benadering van lesgeven met muziek past ze
toe op haar werk, maar ook in haar privéleven. Wilma streeft naar een samenleving
die open staat voor iedereen. Wat in deze maatschappij niet altijd voorkomt.
Mensen die zich anders gedragen of er anders uitzien, dan een ‘normaal’ persoon
worden vaak aan de zijlijn geplaatst. Dit ervaar ik zelf ook met mijn vader. Hij heeft
ASS en mensen hebben snel een verkeerde mening over hem, omdat hij zich niet
‘normaal’ gedraagt. Maar wat is nu een ‘normaal’ persoon? Iedereen heeft in mijn
ogen zijn eigen rugzak en iedereen met die rugzak wil in de maatschappij erbij
horen. Want iedereen is divers en iedereen heeft talenten en beperkingen, soms
ook met een diagnose of een label. Maar het maakt niet uit wat je hebt, ieder mens
is uniek en mag er zijn.
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hoofdvraag

Wat voor invloed hebben de plus activiteiten op de leerlingen?
Wat houden de plus activiteiten in tijdens de muzieklessen?

‘Hoe kan Muziekschool Plus haar manier van lesgeven beter online
presenteren, zodat voor iedereen duidelijk is wat haar meerwaarde
is ten aanzien van andere muziekscholen?’
Hoe kan de plus door potentiële leerlingen als positief worden ervaren door
middel van storytelling, zonder dat dit gekoppeld wordt aan lichamelijke of
geestelijke beperking?
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Hoe zien andere belanghebbende de plus activiteiten?
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toelichting DEELVRAGEN
Wat houden de plus activiteiten in tijdens de muzieklessen?
Als ontwerper wil ik een passende ontwerp oplossing bedenken om haar identiteit concreet
samen te vatten in tekst en beeld. Haar identiteit staat globaal voor inclusief muziekonderwijs,
maar hierbij is de kern nog niet samengevat. Door te observeren en de lessen waar te nemen
met mijn eigen zintuigen kan ik informatie verwerven over haar acties en lichaamstaal tijdens de
muzieklessen. Zodat ik weet waar de plus activiteiten voorstaan.
Wat voor invloed hebben de plus activiteiten op de leerlingen?
Na mijn eerste verdieping hoe de lessen worden gehouden bij Muziekschool Plus, wil ik weten
welke positieve effecten dit op de leerling heeft. Daarom wil ik hun ook observeren in de lessen,
zodat ik hun acties, lichaamstaal en gedachtes kan vastleggen en kan zien of de ‘plus’ effectief is.
Hierna wordt er met een aantal leerlingen een afspraak gemaakt om te vragen welke punten zij
sterk vinden van Muziekschool Plus en wat dit meedraagt in hun dagelijks leven. Als ontwerper
ben ik ook benieuwd of ik de twee groepen (reguliere leerlingen en leerlingen met bijzondere
eigenschap) uit elkaar kan houden.
Hoe zien andere belanghebbende de plus activiteiten?
Komt de plus van de muziekschool wel goed tot zijn recht? Of schrikt dit eerder af?
Hoe zien andere belanghebbende de plus activiteiten?
En wie zijn de concurrenten van Muziekschool Plus en wat doen ze?
Het is belangrijk om voor deze groep meer betrokkenheid te creëren, zodat ze de toegevoegde
waarde van de muziekschool inzien. Net zoals, de bestaande leerlingen het op
dit moment ervaren tijdens de lessen.
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(Aanscherping hoofdvraag)
Hoe kan de plus door potentiële leerlingen als positief worden ervaren door middel van
storytelling, zonder dat dit gekoppeld wordt aan lichamelijke of geestelijke beperking?
In welke vorm kan ik als ontwerper de plus positief laten ervaren? Zonder dat er meteen een
koppeling wordt gemaakt naar lichamelijke of geestelijke beperking. De plus staat juist voor
positieve energie, waarbij verschillende methodes wordt ingezet voor verbindende communicatie
tussen docent en leerling. Hoe kan ik dit als ontwerper in beeld en tekst overbrengen?
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onderzoeksactiviteiten

Om de exploratie structuur te geven, is de werkwijze van Design Thinking gehanteerd.

exploratie - jolien smits

Nadat deze inzichten waren verzameld werd er een
verband gevonden met de piramide van Maslow. De
inzichten toonde aan dat de leerlingen behoefte hebben
aan een gelijkwaardige samenwerking en dat de sociale
behoeften om ergens bij te horen werd ervaren bij de
plus. Ze ervaren waardering en erkenning en gaven aan
dat ze zichzelf verder kunnen ontplooien als persoon.
Maar hoe zien andere potentiële leerlingen de plus
activiteiten? De potentiële leerlingen dachten dat de plus
alleen voor mensen met een bijzondere eigenschap was.
In de define fase werden alle inzichten verzameld en kon
het kernprobleem worden vastgesteld. Hieruit bleek dat
Muziekschool Plus zich meer in de externe communicatie
moet focussen op verbindende communicatie dan op de
beperking. De ontwerpcriteria’s werden samengesteld,
waarbij toegankelijk, verbinding, betrouwbaarheid en de
eigenheid van de CMD-ontwerper moest terugkomen.

Vervolgens is er in de ideate fase de identiteit van de
plus opnieuw gepositioneerd via de golden cirkel.
De missie van de plus is om mensen te inspireren
met muziek waar woorden tekortschieten. Een stap
voorwaarts te zetten om hun individualiteit, emoties
en creativiteit te uiten. Waarbij de visie is om een
muziekplaats te creëren, waarin we verbindende
communicatie hanteren om een persoonlijke
groei te realiseren. Vanuit dit uitgangspunt is er
gekeken hoe er vanuit storytelling en videobeeld
dit gerealiseerd kon worden. “Omdat ik als
ontwerper echt een beeldmaker ben, gaf dit mij
de mogelijkheid om de identiteit op een krachtige
manier samen te vatten.” Er werd gekeken welke
content de muziekschool al had en welke gaten erin
zaten voor de potentiële leerlingen.
De belangrijkste focus tijdens het invullen van de
funnel lag om de aandacht te grijpen en aan te geven
dat de plus staat voor verbindende communicatie
door middel van een promovideo. De andere gaten
in de funnel werden meegenomen om zo concreet
mogelijk de identiteit extern te communiceren.
Muziekschool Plus gaf aan dat ze maar een laag
budget wilt uitgeven aan de zichtbaarheid. Er werd
een afspraak gemaakt met HalloGilzeRijen, dit is
een non-profit organisatie die kennis, kwaliteit en
doeltreffendheid samenbrengt in de gemeente. Hun
hebben een groot bereik en zo kan de zichtbaarheid
voor een klein bedrag in de maand worden vergroot.
Tevens gaven de potentiële leerlingen aan dat ze
vaak deze website bezoeken.
In de concept en test fase van de promovideo
werd vastgesteld dat de aandacht sterk werd
gegrepen door de huidige leerlingen in te zetten
als ambassadeurs. Er werd in de wij-vorm
gecommuniceerd en de huidige leerlingen gaven in
het verhaal aan dat ze zichzelf kunnen open stellen
en hun gevoel kunnen uiten. Dit gaf een vertrouwd
gevoel , dat de plus staat voor toegankelijkheid en
verbinding en niet staat voor de beperking

In de fase interest moesten de voordelen van de
plus belicht worden. In het begin lag de focus op
een landingspagina, maar er was samen overlegt
met Wilma en er werd geconcludeerd dat een
landingspagina altijd verbonden staat op de huidige
website. Zo konden de potentiële leerlingen de
verkeerde informatie ontvangen.
Daarom was besloten om de website even offline
te zetten, omdat er gecommuniceerd wordt vanuit
de beperking. Er werd gekozen om via Facebook
en Instagram de unieke voordelen van de plus te
communiceren. Zodat de leerlingen sneller de
overweging nemen om muziekles bij de plus te
nemen.
Om de ervaring in de promovideo nog meer te
versterken werd er getest middels een testimonial.
In de test werd vastgesteld dat een testimonial
de geloofwaardigheid versterkt. Dit kwam omdat
echte meningen van mensen het meest oprecht
overkomt.
Dit alles draagt mee aan de campagne ‘Laat je zien,
Laat je horen’ om de potentiële leerlingen een goed
gevoel te geven over de benadering en hun laten
ervaren dat je bij de plus altijd gezien en gehoord
wordt.
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In de empathise fase werden inzichten verzameld wat de
plus activiteiten in houden tijdens de muziekles. Er was
een brainstormsessie gehouden met Wilma om concreet
samen te vatten waar de plus voor staat. Zij gaf aan dat
de les voornamelijk bestaat uit het leren omgaan met
emoties, problematiek, zelfvertrouwen, ontspanning,
leren visualiseren en het vinden van je eigen tempo in
de muziek. Als ontwerper was het belangrijk om zelf
het feitelijke gedrag te achterhalen doormiddel van
observaties. Er werd geconstateerd dat de benadering in
de les bestaat uit, het waarnemen zonder oordeel, uiting
geven van de gevoelens, communiceren van behoefte
en een verzoek doen op de behoefte. Dit alle draagt mee
dat de plus staat voor verbindende communicatie tussen
docent en leerling. Er werd hierna een interview gehouden
met de huidige leerlingen en ouders van de muziekschool
om te begrijpen, waarom ze voor de muziekschool
hadden gekozen en wat dit meedraagt in hun dagelijks
leven. Ze gaven aan dat ze het inlevingsvermogen van
Wilma sterk ervaren tijdens de lessen. En dat ze zichzelf
leren accepteren wie ze zijn.
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tijdsplanning voor de plus

moodboard

Wat is de sfeer
die moet worden
overgebracht?

storyboards

empathy map

Brainstorm
eerste versie tekstueel
verwoorden van muziekles

Wat is de context?

Eerste brainstormsessie
tekstuele vertaling
van de muziekles.

positionering
vastleggen

EMPATHISE

DEFINE

vergelijkbare initiatieven
of projecten
Wat is er al gemaakt?

stakeholders map

Wie is de doelgroep?

Visualisatie van
gedachte, gevoelens en
gedragingen leerling.

hotjar

3 USER JOURNEY

DEFINE

lessen observeren

Hoe ervaar ik met mijn zintuigen de
muzieklessen?

ONDERZOEKSMARKT
EERSTE FEEDBACK

Verscherpen van
onderwerp, probleem en
relevantie.

DEFINE

IDEATE

prototype

interview houden met
leerlingen en ouders
Wat brengt de
muziekles mee in
hun dagelijks leven?

deskresearch

inleveren eerste
exploratie

Welke vormen zijn er van ASS?
Hoe creëer je visuele identiteit?

Feedback ontvangen
en verwerken.

ontwerpcriteria

exploratie - jolien smits

Waar moet het
ontwerp aan
voldoen?

testen storytelling

identificeer
de contentbehoefte

Why, How, en
What van de plus.

testen storyboards
itereren

15

IDEATE

midterm
asessments
persona’s

regels
en distributie

waarom
storytelling
en video?

golden
cirkel

10

Muzieklessen in
kaart brengen.

EMPATHISE

Hoe gaat het verhaal
gevisualiseerd worden
op de website?

Website
analyse.

Waarom heb ik voor dit
onderwerp gekozen?

3

1

EVENT INCLUSIVITY

20

test

doel
videocampagne

co-creatie
Ideeën genereren.

merk analyse

corporate
identity

Historie, kern, visie, missie
cultuur en organisatie/klant
waarden.

invullen
van contentbehoefte

proof of concept
valideren
effect meten video

identiteit naar vorm
storyboard

exploratie - jolien smits

Brainstorm
onderwerp, probleem
en relevantie
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vergelijkbare initiatieven of projecten

In het kader van het overbrengen van een boodschap rondom ASS en inclusiviteit.

Autisme Experience Centrum

Bezoekers van dit museum kunnen
ervaren hoe het is om een bijzondere
eigenschap te hebben. Het centrum richt
zich op ASS. Je wordt meegenomen in een
soort reis door de wereld van ASS. De route
bestaat uit een o-meting, gidsen, het brein, de
zintuigen en het spectrum.

ASS, Observatie, Betrokkenheid, Interactieve ruimte en Delen.

EMPATHISE

Mind My Mind

Floor Adams maakte een animatiefilm ‘Mind
My Mind’. Dit is een verbeelding van een
leven met autisme. Het hoofdkarakter en het
mannetje in zijn hoofd, moeten elke dag weer
de moeilijkste en spannendste uitdagingen
aangaan om zich ‘normaal’ te kunnen
gedragen.Voor mensen met autisme is dit
herkenbaar.

ASS, Animatiefilm, Maatschappij, Ontwikkelingen en Herkenbaarheid.

Waarom is dit relevant voor mijn project?
Er gaat zoveel om in ons hoofd, wat je niet ziet
aan de buitenkant van een persoon. Ik zie dat
als een bijna vergeten groep. Mind My Mind laat
deze vergeten groep zien in de vorm van een
animatiefilm. De film laat zien hoe ze binnen
de maatschappij staan en hoe ze zichzelf
erdoor ontwikkelen. Het zijn normale mensen
net zoals de leerlingen van Muziekschool Plus.
Door de hoofdpersoon menselijk kwaaltjes te
geven, kunnen ook mensen zonder autisme
zich identificeren in het leven van Mind My
Mind.

exploratie - jolien smits

Design Thinking fase 1: Empathise. In deze fase wordt er onderzoek gedaan naar wat de lessen van
muziekschool inhouden en wie de leerlingen en/of ouders zijn. Het punt is om de echte behoefte of
het probleem van de gebruiker te achterhalen. Dit wordt uitgevoerd middels vergelijkbare projecten,
stakeholdersanalyse, observaties, interviews, user journeys, deskresearch en het blijvend contact
maken met Muziekschool Plus.

exploratie - jolien smits

Waarom is dit relevant voor mijn project?
Het Autisme Experience Centrum geeft
bezoekers een interactief verhaal over
autisme. Er wordt betrokkenheid gecreëerd
voor mensen die geen gediagnosticeerde
beperking hebben.
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theorie & methodisch onderzoeksactiviteiten stakeholders

All That We Share

WIE HEBBEN INVLOED IN MIJN ONDERZOEK?

Mensen hebben meer gemeen met elkaar
dan ze vaak denken. All That We Share is een
campagne om de nieuwe strategie van de
zender intern en extern te communiceren.
De strategie gaat over focussen op dingen
die ons binden in deze verdeelde tijden. Het
tv programma wilt een politiek statement
maken, dat zij voor iedereen open staan. All
That We Share weerlegt de sociale ‘bubbels’.

Veel invloed, weinig belang
(tevreden houden)

exploratie - jolien smits

In deze wereld heeft 15% van de bevolking
een beperking. Deze 15% met een beperking
wil in deze tijd meer diversiteit en inclusie om
de ongelijkheid en inactiviteit weg te nemen.
Diversiteit en inclusie is een spraakmakend
thema op dit moment. Net als ras, geslacht en
seksuele geaardheid willen zij een beweging
hebben waar alle personen met een handicap
hun potentieel kunnen ontplooien.
Waarom is dit relevant voor mijn project?
In WeThe15 geven ze aan dat deze 15%
vaak ‘speciaal’ wordt genoemd door de
maatschappij. Ze laten zien dat we allemaal
dezelfde obstakels ervaren in het leven. Hun
boodschap naar ons: “Alleen als je ons ziet, als
een van jullie. Alleen dan kunnen we allemaal
deze barrières verbreken, die ons uit elkaar
houden.” (WeThe15, 2021)
Iedereen in deze wereld heeft soms wat extra’s
nodig, maar dit betekent niet dat die speciale
benadering je blijft achtervolgen.

Docenten speciaal onderwijs

Muziekschool Plus

De relevantie van mijn onderzoek, zit hem niet in
het ontdekken in welke leervormen er zijn in het muziekonderwijs.
Wel kan informatie over de zintuigelijke en motorische
ontwikkeling inzichten geven ,waarom dit belangrijk
is voor mensen met een bijzondere eigenschap.

Veel contact hebben met Muziekschool Plus om
probleemstelling, doelen en waarden te bespreken.

Inclusiviteit, Verschillende groepen, Verbindende factor en Omarmen.

WeThe15

Veel invloed, veel belang
(sleutelfiguren, nauw contact goed
in de gaten houden)

Regulieren leerlingen en leerlingen
met een bijzondere eigenschap
Regulieren leerlingen en leerlingen bijzondere eigenschap
observeren in muzieklessen en gesprek voeren over
de lessen bij Muziekschool Plus.

Weinig invloed, weinig belang
(monitoren, minimale inspanning)

Weinig invloed, veel belang
(Informeren)

Stichting Muzikale Octopus

Potentiële leerlingen

De stichting is op dit moment niet actief.

Hoofddoelgroep:
De potentiële leerlingen hebben relatief weinig invloed
om in te grijpen of om zaken te veranderen in het lesgeven.
Belangrijk is dat voor hun de identiteit concreet wordt
samengevat, waarin ze zien dat een leerling zichzelf kan
ontplooien.

Gemeentes
De subsidiemogelijkheden zijn alleen
relevant op de website, wanneer en hoe leerlingen
dit kunnen aanvragen.

Ouders leerlingen (bijzondere eigenschap)
Subdoelgroep:
Inzicht geven dat het niet gaat om de presentatie van het kind,
maar om de cognitieve en motorische ontwikkeling.

Inclusiviteit, Ongelijkheid en Speciaal?

exploratie - jolien smits

Waarom is dit relevant voor mijn project?
Dit project gaat om het ‘wij-gevoel’ . In deze
maatschappij creëren mensen nog steeds
hun eigen bubbels, waarin zij zich veilig
voelen ,omdat zij omgaan met hun gelijke. Het
werken aan een inclusieve samenleving vraagt
aandacht. All That We Share draagt bij om
inclusie te bevorderen, net zoals Muziekschool
Plus.

Stakeholdersanalyse van Muziekschool Plus.
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ALS EEN VLIEG OP DE MUUR BIJ MUZIEKSCHOOL PLUS
De muzieklessen peilen
In de eerste fase van het afstudeeronderzoek was er een brainstormsessie gehouden met Wilma om
concreet samen te vatten wat haar een-op-een benadering inhoudt. Zij geeft aan dat haar eigen manier van
lesgeven voornamelijk gaat om te leren omgaan met emoties, problematiek, zelfvertrouwen, ontspanning,
visualiseren en het vinden van je eigen tempo in de muziek. Deze beknopte woorden zijn hierboven globaal
omschreven door haarzelf. Maar als ontwerper is het belangrijk om zelf het feitelijke gedrag te achterhalen
en te registreren. Het doel van de observatie was om erachter te komen waar de plus voor staat in haar
muzieklessen.

doe een verzoek

Doel: Het is belangrijk dat de leerling continu plezier heeft in de
muziekles. Hoe fantasierijker de muziektheorie wordt uitgelegd
met woorden of rijmen, hoe sneller de leerling in zijn hersenen de
verbinding begrijpt. Dit vergroot hun leervermogen en zelfvertrouwen.

Inzet: Coöperatief leren
Om de leerling diversiteit te geven in de muziek, mogen zij kiezen of ze een stuk of
heel het lied willen bespelen. Daarnaast daagt Wilma de leerling uit om een nieuw
lied uit te zoeken, gebaseerd op hun eigen muzieksmaak.

Inzet: Observeren en contact maken
Bij binnenkomst van de leerling wordt zijn non-verbale gedrag geobserveerd, zodat
dit gereflecteerd kan worden tijdens het eerste contactmoment. Gedurende de
muziekles hanteert Wilma een open lichaamshouding.
Doel: Leerling krijgt bij binnenkomst de mogelijkheid om zichzelf te laten wennen
aan de ruimte. Door het eerste contact moment en haar open lichaamshouding, laat
Wilma zien dat de leerling niet buitengesloten wordt.

exploratie - jolien smits

waarnemen zonder oordeel

Inzet: Luisteren en erkennen van lijden of vreugde
Wilma stelt zichzelf continu de vraag: “Wie zit er tegenover mij en waar heeft de leerling behoefte
aan?” Wilma heeft een groot empathisch vermogen en neemt de tijd om de leerling te leren
kennen. Zij laat merken dat ze altijd voor hun klaar staat en stelt vragen welke benadering van
lesgeven op dat moment het prettigst voelt.
Doel: Door te luisteren en geen afkeurende uitspraak te geven over zijn lijden of vreugde,
ontstaat er een betere samenwerking tijdens de muzieklessen, waarbij een open communicatie
ontstaat. Een open communicatie geeft de leerling een unieke en vertrouwelijke band met
Wilma.

communiceren van
behoeften

Doel: De leerling wordt uitgedaagd om zelf initiatief te nemen om samen met Wilma
een muziekkeuze te maken en geeft de opdracht de muzieknoten te ontcijferen als
huiswerk. Wilma doet zelf soms bewust een stapje terug, om te laten zien dat het
lied beoefenen gedeelde verantwoordelijkheid is.

uiting geven aan je
gevoelens

Inzet: Ontladen met muziek
Muziek heeft enorme impact op de hersenen, gedrag en emoties van de leerling. De
emoties van de leerling wordt aantoonbaar gemaakt door middel van een eigen verhaal te
bespelen tijdens het lied. Hierbij wordt aangegeven dat het niet uit maakt of er hoge of lage
tonen op het muziekblad staan. Ook wordt er gekeken naar hoe de leerling zijn spieren en
ademhaling kan ontspannen.
Doel: De emoties krijgen de vrije loop, zodat spanning en stress wordt afgenomen of
vreugde wordt versterkt. Een goede lichaamshouding zorgt ervoor dat de leerling er
zelfverzekerder uitziet en zijn spieren niet overbelast. Ook wordt er opgelet of de leerling
zijn adem niet inhoudt tijdens het focussen op de muziek. Het is belangrijk dat zij hier
controle over krijgen.

Inzet: Leren plannen en organiseren
Wilma bekijkt samen met leerling de agenda voor het plannen van
huiswerk. Er worden kleine oefeningen als huiswerk opgegeven,
zodat de interesse niet te snel verloren gaat. Wilma controleert
of het huiswerk begrijpelijk is geformuleerd, zodat hier geen
miscommunicatie door ontstaat. Aan het einde bedankt Wilma haar
leerling voor de inzet tijdens de muziekles, doormiddel van snoep.
Hierna wordt er heldere feedback gecommuniceerd naar de
betrokkenen en familie, over stand van zaken waar leerling behoefte
aan heeft.
Doel: Plannen en organiseren is op een effectieve wijze doelen en
prioriteiten bepalen. Door leren plannen ontstaat er geen stress
en spanning voor het maken van het huiswerk. Wilma geeft aan dat
muziek maken stress kan ontnemen, ook al heeft de leerling een
drukke agenda.

exploratie - jolien smits

Met mijn eigen ogen de muzieklessen waarnemen
Tijdens het observeren van de lessen werden er observatieschema’s bijgehouden. Vervolgens was er na drie
dagen genoeg informatie verzameld over de acties en lichaamstaal van Wilma, die zij verrichtte tijdens de
muzieklessen naar de leerlingen toe. Komen de beknopte woorden van de voorafgaande brainstormsessie
overeen met de inzichten uit de observatie? Wat zegt haar lichaamstaal? Welke acties zet ze in tijdens de plus
activiteiten? Deze vragen waren niet meteen te beantwoorden, omdat er veel inzichten waren opgeschreven.
Daarom zijn alle inzichten van Wilma visueel in kaart gebracht in een user journey. De user journey gaf nog
steeds niet genoeg inzicht over de context en persoonlijke benadering van de dienst, daarom is er met een
andere belanghebbende de methode context mapping toegepast. Hieruit waren concrete competenties
beschreven, waaruit de plus bestaat.

Inzet: Mnemotechniek
Tijdens het oefenen van het muziekstuk wordt mnemotechniek ingezet.
Dit is een geheugensteun voor de leerling om de basisbegrippen van de
muziektheorie te leren onthouden. Het is een belangrijk aspect om te
leren spelen, tegelijkertijd kan de spanning toenemen en concentratie
weer afzakken. Daarom wordt mnemotechniek toegepast, om moeilijke
muziektheorie op een simpele manier te onthouden.
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Wat houden de plus activiteiten in tijdens de muzieklessen?
Op de vorige bladzijde zijn de activiteiten van Muziekschool Plus concreet geformuleerd. Haar les bestaat uit
zes verschillende methodes, waarin inzet en doel wordt omschreven.

VERVOLGENS?

Deze eerste inzichten worden meegenomen in de identiteit van Muziekschool Plus.
Maar zijn deze doelen, voortgekomen uit de behoeftes van de leerlingen? Want op
basis van behoeftes worden doelstellingen geformuleerd. De volgende stap is om
eerst te achterhalen wie de leerlingen zijn en te kijken en luisteren welke behoeftes
de leerlingen hebben in de muziekles, via observaties in de les en interviews met
de leerlingen en ouders. Hierdoor kan de motivaties van de leerlingen achterhaalt
worden en geeft dit inzichten waarom zij baat hebben bij de plus activiteiten.

1. Bij de eerste inzet observeren en contact maken is het doel om de leerling vrijheid en controle te geven over
de directe omgeving.
2. De tweede inzet gaat over het luisteren en erkennen van lijden of vreugde, er wordt hierbij een open
communicatie gehanteerd, waardoor er een vertrouwelijk band ontstaat.
3. Bij de derde inzet gaat het erom dat de leerling zichzelf kan ontladen met muziek, het doel hiervan is dat
stress of ontspanning verminderd of vreugde wordt versterkt. Hierbij krijgen ze meer controle over lichaam
en geest.

theorie ass

4. Bij de vierde inzet wordt mnemotechniek ingezet. De geheugensteun vergroot het leervermogen om
concentratie vast te houden, waardoor meer zelfvertrouwen ontstaat.

6. Bij de laatste inzet leert de leerling plannen en organiseren om overzicht te creëren voor hun drukke
agenda, om werkstress tegen te gaan (Tevens krijgen betrokkenen en familieleden van de leerling heldere
feedback over het verloop in de muzieklessen).
De zes methodes die in de les door Wilma worden gecommuniceerd en gehanteerd zijn uniek. Het is haar
persoonlijke benadering naar de leerling toe, waarbij het gaat om waarnemen zonder oordeel, uiting geven
van de gevoelens, communiceren van behoeftes en een verzoek doen op de behoeftes.
Dit alle draagt mee aan een verbindende communicatie tussen docent en leerling.

Mo

delt
heor
g
ie: Marsh
all Rosenber

in muzieksles omgeving.

waarneming
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Autismespectrumstoornis
Wat autismespectrumstoornis oftewel (ASS) betekent is niet simpel te beantwoorden,
aangezien de symptomen op verschillende manieren en in verschillende niveaus voorkomen. De
verschijningsvormen zijn onderworpen van aard, intelligentie, leeftijd, en de ernst van het spectrum.
Daarom wordt er nu de overkoepelende term autismespectrumstoornis gebruikt. Waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen: Klassiek autisme, Asperger, PDD - NOS, Rett - syndroom en het
Desintegratieve ontwikkelingsstoornis. (Baltussen, Clijsten, en Leenders, 2003)
Klassiek autisme

Zich welkom en vertrouwd voelen

Observeren en contact maken,
de feiten bekijken van de leerling.

waarneming

gevoel

gevoel

Door gevoelens te benoemen maakt

Wordt gekenmerkt door stoornissen in
sociale interacties, in de communicatie, in
het verbeeldend vermogen en stereotiepe
gedragingen of beperkte interesses of
activiteiten.(Minderaa R.B.,
Ketelaars C.E.J., 1998)

Asperger

Hierbij is er sprake van beperkingen
in sociale interactie en beperkte zich
herhalende stereotype gedragspatronen.
De personen met het syndroom van Asperger
hebben een normale begaafdheid (IQ>80)
(Baan, C.A., Hutten, J.B.F., Rijken P.M, 2003)

Erkennen van feiten

de leerling duidelijk wat feiten
betekenen.

Doelgroep van Muziekschool Plus
De leerlingen van Muziekschool Plus zijn mensen in Nederland van de leeftijd 5 tot 85 jaar, die passie
hebben voor muziek en/of zang. Er wordt individuele begeleiding gegeven aan reguliere leerlingen en
leerlingen met een bijzondere eigenschap. De muzieklessen bestaan uit: zangles, pianoles, keyboard
les en gitaarles. Voor deze doelgroep is het belangrijk om begeleiding te krijgen in muziek, zodat dit
resulteert in cognitieve en lichamelijke ontwikkelingen. Bij cognitieve ontwikkeling gaat het erom
dat zintuigelijke waarneming wordt verwerkt in de hersenen. Op dit moment bestaat het leerlingen
bestand uit ongeveer 2/3 leerlingen met een dergelijke tekortkoming. Bij deze leerlingen is het
autismespectrumstoornis vastgesteld.

Leerling

Wilma

gebruikt een open communicatie.

Rett - syndroom

behoefte

behoefte

Behoeften communiceren.

Inspelen om de behoeften te bevredigen.

verzoek

verzoek

Leerling geeft aan wat hij

Bereid om in alle tijden te helpen, om persoonlijke

nodig heeft van Wilma.

groei te stimuleren.

Dit is een aandoening waarbij, de
ontwikkeling bij meisjes op jonge leeftijd
stil blijft staan, waarna de meisjes in zich
zelf raken, vaardigheden verliezen die ze
al beheersten en last krijgen van epilepsie
aanvallen. (Schieving, J.H., 2008)

Desintegratieve
ontwikkelingsstoornis

Dit is een neurologische aandoening:
verlies van vaardigheden, zoals op het
gebied van cognitie, motoriek,
socialisatie en communicatie)
(American Psychiatric Association, 2000)

PDD - NOS

Mensen die PDD-NOS hebben ervaren
problemen in de sociale omgang
(teruggetrokken houding), non-verbale
communicatie is vaak moeilijk. Tevens is
de taalontwikkeling vaak laat, of in een
ongewone volgorde op gang gekomen.
Stereotiepe interesses en gedrag. In het
gedrag is vaak herhalende patronen te
herkennen. (Blijenberg, P.,2019)
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5. De vijfde inzet gaat over coöperatief leren, de leerling leert meer samen te werken met Wilma en moet
verantwoordelijkheid nemen over de muziektheorie.

wie zijn de leerlingen van de plus?
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IN GESPREK MET DE LEERLINGEN EN OUDERS
Het is belangrijk om de doelgroep van Muziekschool Plus te begrijpen, waarom ze voor de muziekschool
hebben gekozen en wat dit meedraagt in hun dagelijks leven. Het onderzoek krijgt hierdoor context en geeft
aan waarom de leerlingen en/of ouders zich wel of niet verbonden voelen met de plus activiteiten. Door deze
inzichten kunnen potentiële leerlingen zich ook aangesproken voelen op basis van gedeelde ervaringen.
Verder is er geen onderscheidt gemaakt tussen de reguliere leerlingen en leerlingen met een bijzondere
eigenschap.

methodisch onderzoeksactiviteiten - inzichten
De herkenbaarheid van de muziekschool wordt verspreidt door
promotie kanalen, mond-tot-mondreclame, sociale media of de
website.

Er werd gevraagd aan de leerlingen en ouders:

Op de website zijn de ouders of de oudere leerlingen opzoek naar
waar de plus in de muziekles concreet voorstaat.

• Hoe ze in contact zijn gekomen met de muziekschool?
• Of ze voldoende inhoudelijke informatie kregen over de aanpak tijdens de muzieklessen?

De persoonlijke aandacht geeft de leerlingen duidelijke inzichten,
waarbij ze zelf aangeven om te leren omgaan met tegenslagen. Er
wordt een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie ervaren, waarbij
steun en structuur belangrijk is.

• Waarom ze voor de muziekschool hebben gekozen?
• Welke persoonlijke vaardigheden werden ontwikkeld dan wel verbeterd?

De leerlingen en ouders geven aan dat het zelfvertrouwen wordt
vergroot. Ze leren zichzelf accepteren wie ze zijn. Ook leert de
leerling oplossingsgericht te denken. Denk hierbij aan ‘Wat gaat
er wel goed’ en ‘Wat is er wel mogelijk’ in plaats van ‘Wat gaat niet
goed’. En ten slot wordt er aangegeven dat ze hun concentratie
langer kunnen vasthouden tijdens de lessen, dit komt omdat ze zelf
ervaren dat ze niet onder druk staan, ze complimenten ontvangen
en soms kunnen veranderen van taak.

• Waarom ze zichzelf welkom voelen en wat de sterke punten van Wilma zijn tijdens het lesgeven?

Psychologische behoeften
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Zelfvervulling behoeften
Verbondenheid

BEKIJK DE VOLLEDIGE
Er is ook een enquête verstuurd om bepaalde zwakheden of
tekortkomingen van de interviews op te vangen.

INTERVIEWS HIER

De leerlingen geven aan dat ze het inlevingsvermogen van Wilma
sterk ervaren tijdens en buiten de lessen. Ook geven ze aan dat
ze soms dingen vergeten uit de les en moeten oefenen, maar dat
Wilma altijd geduldig blijft.

Terugkoppeling piramide van Maslow

Behoeften
zelfverwerkelijking
zich volledig ontplooien

Behoeften aan
erkenning
Respect & waardering: gevoel
eigenwaarde & zelfvertrouwen

Sociale behoeften
Verlangen ergens bij te horen
& vriendschap

Behoeften zekerheid
Veiligheid & voorspelbaarheid

Fysiologische behoeften om te overleven
Voedsel, slaap, onderdak

Piramide van Maslow: 5 fundamentele mensenlijke behoeften
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Als persoon en ontwerper zag ik niet snel het verschil tussen
de reguliere en bijzondere leerling.
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methodisch onderzoeksactiviteiten - bezoekersbedrag website analyseren

Wat voor invloed hebben de plus activiteiten op de leerlingen?

Uit de eerdergenoemde interviews geven ouders en oudere leerlingen van
Muziekschool Plus aan dat ze destijds geen duidelijk informatie verkregen op
de website. Om te onderzoeken of hier de kern van het probleem ligt, is het
bezoekersgedrag geanalyseerd.

Vanuit de inzichten van de interviews is er een verband gevonden met de piramide van Maslow, in deze piramide staan
de psychologische behoefte van de mens in hiërarchische volgorde. De inzichten tonen aan dat leerlingen de behoefte
hebben aan een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, hierbij wordt de sociale behoeften van verbondenheid ervaren.
De leerlingen kunnen hun muziek wensen en doelen eenvoudig kenbaar maken en hebben de perceptie dat Wilma de
gewenste communicatie hanteert om hun doelen in de muziek te bereiken, zij ervaren waardering en erkenning. De
ouders vinden het belangrijk dat hun kind, hierdoor zichzelf verder kan ontplooiing om hun zelfvertrouwen, creativiteit,
concentratie en leervermogen te vergroten.

Website gebruikers scannen snel
door de teksten

BEKIJK hier het gebruikers gedrag op de website

Website gebruikers vragen bijna
meteen een proefles aan
Er staat één video op de website,
deze wordt regelmatig bekeken

VERVOLGENS?

De leerlingen ervaren een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie en
krijgen erkenning en waardering van Muziekschool Plus. Maar hoe zien
andere belanghebbende de plus activiteiten en begrijpen ze waar de
plus voor staat of komt deze niet goed tot zijn recht?

Vier mensen hadden een proefles
aangevraagd en 3 hiervan waren
leerlingen met ASS of ADHD.

methodisch onderzoeksactiviteiten - potentiële leerlingen en/of ouders inzichten
Hebben affiniteit met muziek maken of ouders hebben vroeger
muziekles gehad. Ze vonden het fijn om muziek te maken en te zien
wat het lichamelijk en geestelijk doet

de zichtbaarheid van de plus

exploratie - jolien smits

Om meer grip te krijgen of de zichtbaarheid van de plus wel goed tot zijn recht
komt is er contact gezocht met verschillende muziekliefhebbers die op een
muziekschool hebben gezeten, of die wekelijks met muziek bezig zijn. Deze
mensen variëren van verschillende leeftijden en gezondheidstoestanden en zijn
nog niet eerder in aanraking gekomen met Muziekschool Plus. Ook zijn ouders
waarvan het kind jonger is dan 18 meegenomen in het interview.
Hierbij zijn de volgende vragen gesteld:
• Waarom potentiële leerlingen muziekles belangrijk vinden?
• Wat de doorslag gevende factor is voor hun om uit een muziekschool te kiezen?
• Of potentiële leerlingen muziekles nemen bij Muziekschool Plus?

Ervaarde andere muziekscholen als belastend. Ze willen plezier
maken tijdens de muzieklessen en willen geen druk ervaren
Keuzes worden gemaakt uit: Locatie, prijs en kwaliteit
De doorslaggevende factor is kwaliteit. Denkt dat bij Muziekschool
Plus een flink prijskaartje hangt, vanwege ASS en privéles
Willen een plek vinden waar ze tot rust kunnen komen
Potentiële leerlingen dachten dat de plus alleen voor
mensen met een bijzondere eigenschap was

Hieruit wordt geconcludeerd dat
de drempel niet te hoog is voor
potentiële leerlingen met een
bijzondere eigenschap. Maar wel
voor potentiële leerlingen zonder
een beperking.

Verder zijn de concurrenten
van Muziekschool Plus ook nog
onderzocht. Hieruit bleek dat zij in
prijs een van de goedkoopste is uit
de regio Oosterhout, Gilze-Rijen
en Tilburg. Bekijk hier de
concurrentieanalyse.
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methodisch onderzoeksactiviteiten - potentiële leerlingen interview
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ZOVEEL INZICHTEN, WAT IS NU HET KERNPROBLEEM?

define

Om concreet in kaart te brengen wat potentiële leerlingen, huidige leerlingen en ouders zeggen,
doen, denken en voelen is er een empathy map gemaakt. Er is geen onderscheidt gemaakt tussen
leerlingen met of zonder een bijzondere eigenschap. De empathy map visualiseert de winst en pijn
punten van Muziekschool Plus. Hieruit kan er een kernprobleem worden vastgesteld.

exploratie - jolien smits
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Design Thinking fase 2: Define. In deze fase wordt de vergaarde informatie
uit de empathie fase geconcretiseerd. Dit betekent dat alle inzichten vertaald worden naar een
kernprobleem.
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potentiële leerling

de leerlingen van muziekschool plus

Deze mensen variëren van verschillende leeftijden en gezondheidstoestanden en zijn
nog niet eerder in aanraking gekomen met Muziekschool Plus.

Ik had hiervoor nog nooit
van de Plus gehoord
Het leuk vinden om
samen muziek
te maken

Waarom zou ik naar een
muziekschool kijken waar
alleen maar mensen
komen met een beperking

Ik kan mezelf zijn, ik wordt
niet beoordeeld op wat je
zegt/doet

Weinig muziekscholen
die echte persoonlijke
begeleiding geven

Ik wil meer leren over
muziektheorie

Ik ga niet meer alleen
maar YouTube
filmpjes naspelen

zeggen
Ik heb ASS en heb
behoefte aan
begeleiding

zeggen

doen

Affiniteit met muziek
luisteren en maken

Wilma snapt waar ik
behoefte aan heb tijdens
de les

Soms vergeet ik
dingen uit de les

Ik leer omgaan
met tegenslagen

Vaak liedjes zingen, waarbij
ik mijn emoties kan
instoppen

doen

Er is aandacht voor een
speciale doelgroep

Belangrijke is de
uitlaatklep voor mijn
emoties

Is het wel toegankelijk
voor iedereen?

Privéles zou wel duur zijn

Ik maak graag muziek

Hier komt mijn beperking
niet elke keer aanbod

Ik vind de complimenten
van Wilma erg fijn

Ik heb meer
zelfvertrouwen gekregen

Ik moet mezelf
welkom voelen
Ik heb geen
ontwikkelingsstoornis

denken

Ik vind persoonlijke
begeleiding belangrijk

voelen
Ik ken de muziekschool
niet, maar het heeft mijn
interesse opgewekt
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De locatie moet
niet te ver weg zijn

Soms ben ik zoekende
naar rust in mijn hoofd

Dit is niet mijn niveau

Pijn punten

Ik wil mijn
zelfvertrouwen
vergroten

Winst punten

• drempel is hoog voor mensen met geen bijzondere eigenschap

• drempel is laag voor mensen met een bijzondere eigenschap

• privéles is duur

• muziek belangrijk vinden voor cognitieve en motorische 		
ontwikkeling

• hokjesmaatschappij

denken
Iedereen wil toch als mens
persoonlijke
aandacht om zichzelf beter
te leren ontplooien

Soms is het moeilijk om
school,
toneel les en mijn
muziekles te combineren

Pijn punten
• het is soms moeilijk om muziekles te combineren

voelen
Ik vind het fijn dat Wilma
altijd geduldig blijft

Ik krijg steun en structuur
tijdens de muzieklessen

Ik ervaar een gelijkwaardige
samenwerkingsrelatie

Winst punten
• inclusieve muziekdocent
• voelt erkenning en waardering van muziekschool plus
• verbindende communicatie
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Muziek heeft baat bij
cognitieve ontwikkeling

Deze mensen variëren van verschillende leeftijden en gezondheidstoestanden en
hebben les bij Muziekschool Plus.
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Wat is het kernprobleem?

Juno

De inzichten uit het gebruikersonderzoek tonen aan dat potentiële leerlingen de toegankelijkheid anders ervaren dan
de huidige leerlingen van Muziekschool Plus.
De potentiële leerlingen en/of ouders hiervan, waarbij er geen gediagnosticeerde beperking is geconstateerd voelen
zich niet aangetrokken tot de muziekschool. Ze leggen geen verband dat de plus staat voor verbindende communicatie
in de muziekles, dit ervaren de huidige leerlingen wel. Hieruit wordt vastgesteld dat de interne communicatie
tijdens de muzieklessen wel vanuit de benadering wordt ervaren. De potentiële leerlingen vragen zichzelf af of de
muziekschool toegankelijk is voor iedereen of dat er alleen de focus ligt op mensen met een beperking. Wel wordt er
aangegeven dat ze opzoek zijn naar een muziekschool die goede begeleiding geeft voor hun cognitieve en motorische
ontwikkeling. Bij cognitieve ontwikkeling gaat het erom dat zintuigelijke waarneming wordt verwerkt in de hersenen.
Dit werd bij andere muziekscholen niet ervaren, maar zoeken wel naar verbondenheid. Hieruit wordt geconcludeerd
dat Muziekschool Plus zich meer in de externe communicatie moet focussen op de benadering dan op de beperking.

24 jaar

Rijen

Thuiswonend

Student

Hoe kan de plus door potentiële leerlingen als positief worden ervaren door middel van
storytelling, zonder dat dit gekoppeld wordt aan lichamelijke of geestelijke beperking?
Op basis van deze inzichten zijn er twee persona’s ontworpen. De leeftijd van de potentiële leerlingen varieert van 5
t/m 85 jaar. Onder de leeftijd van 18 jaar nemen ouders samen met het kind de beslissing om muziekles te nemen, deze
wordt als subdoelgroep meegenomen. Uit de persona’s wordt duidelijk wie de gebruikers zijn, waar deze behoefte aan
hebben en op welke inzichten dit is gebaseerd. De persona’s zouden gebruikers kunnen zijn van het eindproduct en
hierop kunnen ontwerp-keuzes op gemaakt worden in het vervolg onderzoek. Er kunnen dan vragen gesteld worden of
de communicatie wordt begrepen of hoe erop gereageerd zou worden.

Behoeftes
• Individuele muziekbegeleiding
• Gehoord voelen

Frustaties
• Goede begeleiding in de muziek kost veel geld

Stella moeder van Mila
38 jaar oud (dochter 9 jaar)

Rijen

Gezin bestaat uit moeder, vader en 2 dochters

exploratie - jolien smits

“Ik ben opzoek naar passende
begeleiding, die stempel mag
je van mij achterwegen laten.”

Behoeftes
• Humaniteit voor haarzelf en haar kind
• Gepaste zorg met muziek

Frustaties
• Hekel aan vooroordelen
• Labeltaal

Administratief medewerker

Biografie
Mede door mijn ouders is muziek voor mij altijd belangrijk geweest.
Ik speelde vroeger altijd op de piano en door de tijd heen heeft dit
geholpen met mijn motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Dit
wil ik mijn kind ook bieden. Ik merk dat er nog maar weinig goede
muziekscholen zijn, waarbij ze mijn kind goede begeleiding geven.
Ze heeft soms moeite om haar concentratie op school vast te
houden en is ook vaak overprikkeld, daarom hoop ik dat muziek
haar meer rust in haar hoofd geeft. Ik wil mijn kind geen speciaal
onderwijs aanbieden en wil niet dat ze in een hokje wordt geplaatst,
omdat ze soms wat meer begeleiding nodig heeft.

Mediagedrag
TV: kijkt naar NPO 1, 2 en 3
Facebook
Kijkt op HalloGilzeRijen

Biografie
Als ik thuis kom van school, kruip ik altijd snel
achter mijn keyboard. Muziek maken is een van mijn
grootste hobby’s. Ik ben nu al een langere tijd aan
het oefenen, maar ik kan nog veel leren. Thuis is
helaas niemand muzikaal en kan niemand mij hierin
ondersteunen, daarom kijk ik veel Youtube filmpjes.
Vaak merk ik dat dit te snel voor mij gaat. Daarom
ben ik opzoek gegaan naar muzikale begeleiding.
Twee weken geleden heb ik groepslessen gevolgd
bij een muziekschool. Persoonlijk vond ik dit niets
en er werd totaal niet naar mij gekeken, ik miste de
verbinding. Ik had nog meer aan de Youtube filmpjes.
Ik twijfel om over te stappen naar privéles, alleen
weet ik, dat dit erg duur is.

Mediagedrag
YouTube
Facebook

Leest kranten

Instagram

Instagram

Kijkt op HalloGilzeRijen.nl

Motivaties

Motivaties

Familie

Muziek

Muziek

Erkenning

Erkenning

Doelen behalen

Loyaliteit

Creativiteit

Creativiteit
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“Ik zoek een docent die muziek
maakt vanuit het hart, niet
vanuit het boek.”
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normen waaran het ontwerp moet voldoen

ontwerpcriteria
Vanuit de inzichten van het onderzoek zijn ontwerpcriteria samengesteld.
Dit zijn normen en waaraan het product moet voldoen. Het wordt ingedeeld volgens de MoSCoW tabel,
waarbij prioriteiten worden gesteld om betere keuzes te maken in het ontwerptraject.
Hoe kan de plus door potentiële leerlingen als positief worden ervaren door middel van storytelling, zonder
dat dit gekoppeld wordt aan lichamelijke of geestelijke beperking?
Kernwoorden: storytelling, verbindende communicatie, toegankelijkheid, erkenning en waardering en
zelfontplooiing. Zonder dit te koppelen aan een lichamelijk of geestelijke beperking.
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Het product moet inzoomen op het positieve effect van de plus lessen en mag niet de focus
leggen op de beperking.

Het product moet op verschillende kanalen worden ingezet.
Het product moet eenheid creëren in het ontwerp.
Zodat er geen miscommunicatie door ontstaat.

Het product moet verbondenheid creëren.

Het product moet ze aan zetten tot actie.

Potentiële leerlingen laten zien dat ze deel uitmaken van de Plus. Het product moet de
samenhang en verbondenheid binnen de plus lessen laten zien.

Het product moet interesse wekken, zodat potentiële leerlingen een proefles willen nemen bij
Muziekschool Plus.

Het product moet betrouwbaarheid uitstralen.

Het product moet een gespreksonderwerp kunnen zijn in hun sociale omgeving.

Het product moet de plus betrouwbaar en sterk in beeld brengen.

Het product moet sociale interactie over Muziekschool Plus kunnen stimuleren om zo meer
zichtbaarheid te creëren.

Het product moet eigenheid bevatten van de CMD-ontwerper.
De CMD-ontwerper is een beeldmaker, waarbij storytelling in videobeeld moet terugkomen.
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Het product moet toegankelijk zijn.
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AAN DE SLAG MET ANDERE CREATIEVE ONTWERPERS

WORKSHOP CO-CREATIE
Het kernprobleem vormt de basis voor de concept fase. Om waardevolle ideeën te genereren zijn er met andere
creatieve ontwerpers die muziek ook belangrijk vinden een co-creatie sessie gehouden. Er waren 3 andere deelnemers
aanwezig en het duurde 3 dagen. Het doel van deze brainstormsessie was om inspiratie en ideeën vast te leggen.
Inhoud
De workshop startte met een korte presentatie waarin het vraagstuk, de hoofdvraag, de methodische
onderzoeksactiviteiten, het kernprobleem en de ontwerp-criteria werd verteld. Zo kregen de andere ontwerpers een
helder beeld van de aanpak en werd er efficiënter samen gewerkt aan de doelstellingen.
In het midden was de ontwerpvraag geformuleerd. Elke deelnemer had zijn eigen kleur stift en post-it notities.
Er werden op het begin kleine ideeën rondom de ontwerp vraag bedacht. Toegankelijkheid, verbindende communicatie,
betrouwbare uitstraling, multi inzetbaar en aanzetten tot actie door middel van storytelling moesten worden
meegenomen in de ideeën. Aan het eind van de brainstorm sessie is er gestemd op het beste idee wat aansluit op de
persona’s van het gebruikersonderzoek.
Reflectie
Wat ging goed?
• Er werd gedreven en serieus meegewerkt
• Sterke feedback over het creëren van inclusieve communicatie;
niet kijken naar de verschillen maar juist kijken naar wat ze samen verbind om naar de plus lessen te gaan
• Er is inspiratie opgedaan voor de concept fase

IDEATE

Wat ging er minder goed?
• Sommige ideeën sloten niet aan op de ontwerpcriteria en droom van de CMD-ontwerper om met realiseren
• De ideeën waren nog globaal
• Er was een deelnemer online aanwezig, zij was soms moeilijk te verstaan
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Design Thinking fase 3: Ideate.
Vanuit de ontwerpcriteria en de persona’s worden er ideeën bedacht. Er is gekeken waar de gaten
zitten van de plus strategie naar potentiële leerlingen en hoe deze gaten gedicht kunnen worden. Ook
is er gekeken welke vragen er beantwoordt moeten worden voor de persona’s en op welk moment dat
is tijdens hun zoek en beslisproces. Dit alle om de juiste beslissingen te maken voor het uiteindelijke
concept.
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de positionering van de plus

golden cirkel van de plus

golden cirkel
Het doel is om de plus positief te laden bij potentiële leerlingen. Er moet niet gekeken worden naar wat de doelgroep van
elkaar onderscheidt in leeftijd en gezondheidstoestanden, maar juist wat ze samen verbindt. Daarom moet er inclusieve
communicatie worden ingezet. Het is voor Muziekschool Plus belangrijk dat ze vanuit de kern de potentiële leerlingen
aanspreekt. Als je vanuit de kern van je bedrijf communiceert, communiceer je vanuit de waarom. Het limbische systeem in
onze hersenen, is het oudste deel. Het limbische systeem heeft geen vermogen voor taal. Het is juist verantwoordelijk voor
het gevoel en beslissingen nemen bij mensen vanuit emoties, motivatie, herinneringen, vertrouwen en loyaliteit. Daarom
moet Muziekschool Plus vanuit haar ‘waarom’ communiceren, zodat het limbische systeem wordt aangesproken om een
besluitvorming te nemen.

Mensen inspireren met muziek
waar woorden tekortschieten.
Een stap voorwaarts te
zetten om hun individualiteit,
emoties en creativiteit
te uiten.

Een muziekplaats creëren,
waarin we verbindende
communicatie hanteren om
een persoonlijke groei te
realiseren.

why

De buitenste cirkel in de Golden Circle:
• gedeelte in de hersenen; neocortex

how

Rationele en analytische
gedachten en taal

Privéles waarin je zang,
piano, keyboard en gitaar kan
oefenen.

what
why
Verantwoordelijk voor het gevoel
van mensen, zoals
loyaliteit en vertrouwen.

how
what
De twee binneste cirkels in de Golden Circle:
• gedeelte in de hersenen; limbische systeem in het brein

Bedrijfsoriëntatie

Kerncompetenties

Visie en missie

De verbindende communicatie tussen docent en leerling,
waarbij het proces van waarneming, gevoel, behoefte en
verzoek worden vervult.

Inlevingsvermogen: meevoelen en begrijpen van de
verlangens en hierop inspelen met positiviteit.

Missie: mensen inspireren met muziek waar woorden
tekort schieten. Een stap voorwaarts te zetten om hun
individualiteit, emoties en creativiteit te uiten.

Verbinding: zorgen voor elk muziek individu met als doel
de gene zich op zijn gemak te laten voelen. Zodat ze vrolijk
naar huis gaan en de week weer fris kunnen beginnen.

Visie: Een muziekplaats creëren, waarin iedereen ertoe
doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit.

Toegankelijk: voor iedereen openstaan ongeacht hun
identiteit.

De muziekschool is een eenmanszaak. Maar naar de
CMD-ontwerper wordt er een clan-cultuur gehanteerd. Dit
houdt in dat betrokkenheid, loyaliteit en voor elkaar zorgen
voorop staat. Teamwork, participatie, gelijkheid en respect
om tot een overeenstemming te komen.

Organisatie- en klantwaarden
De toegevoegde waarden van de muzieklessen zijn:
• een muziekinstrument zelfstandig bespelen;
• het vergroten van het leervermogen;
• het vergroten van zelfvertrouwen;
• ontspannen;
• leren samenwerken’
• en leren plannen en organiseren.
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Cultuur
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Een verhaal dat de waarden, normen en betekenis van je merk toegankelijk maakt voor iedereen.

HEINEKEN
HOE WE NU
samenkomen, proosten,
connecten en disconnecten.

Geen geluid, geen gehoor,
ALLEEN EEN VOORHOOFD IN
BEELD, HERKENBARE MOMENTEN
VOOR IEDER ANDERE MENS.

‘wie je ook bent en waar je ook vandaan komt,
je hoort er altijd bij’ samen drinken van bier, hoor je te vieren.
bavaria wilt mensen samenbrengen.

zeeman wilt status van dure kleding bij jongeren tegen aan.
hun statement is: ‘het gaat om wie je bent, hoe je denkt, en niet je
kleding.’
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HET GEVECHT TEGEN SCHOONHEIDSIDEALEN.
HET MERK MOEDIGT VROUWEN AAN OM NIET TE VOLDOEN AAN DAT IDEAAL.
Het sterke aan Dove is dat het niet zichzelf, maar de vrouwen als
held naar voren laat komen.
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waarom storytelling en videobeeld?

stappenplan videostrategie

waarom storytelling?

het stappenplan

Het menselijk brein is zo gemaakt dat wij kennis vanuit storytelling makkelijker kunnen onthouden. Door
de kenmerken van storytelling kunnen wij als mens ons beter inleven of onszelf herkennen in de situatie
van een ander. Juist dit verbindende, persoonlijke aspect maakt storytelling waardevol om verbondenheid,
vertrouwen en toegankelijkheid waardevol in te zetten voor de plus.

Er wordt een videostrategie opgesteld om zo het plan te maken en te
verspreiden voor de video’s.

Bij storytelling is het belangrijk dat het verhaal gedreven wordt door een conflict. Een conflict ontstaat
doordat de protagonist een doel nastreeft en hierbij een obstakel ervaart en dit overwint. Er zijn drie verhalen
uitgewerkt, om te kijken in welk verhaal de doelgroep zichzelf kan relateren.

waarom kies ik voor videobeeld?
Als CMD-ontwerper ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in geloofwaardige en emotie activerende
videobeelden. Video’s zijn niet het meest vernieuwende medium wat er momenteel bestaat. Maar het stelt mij
wel in staat om alles direct en echt te maken. De impact van een situatie die je met beeld kunt laten zien, vat
je niet zo snel in woorden. Ik kan mensen direct activeren en echt aanspreken, zodat er maar weinig ruimte
over blijft voor eigen invulling en interpretatie.

stap 1

stap 2

stap 3

Bepaal het doel
van de Plus

Identificeer de
contentbehoefte

Hoe ga ik de
contentbehoefte
invullen?

stap 6

stap 5

stap 4

Van identiteit naar vorm

Video distributie

Videocampagne
regels

kennis product/dienst overbrengen

wat is het doel van de videocampagne?
De eerste stap om de video succcesvol te maken is om het doel vast te stellen. Dit is essentieel om het
uiteindelijke resultaat te behalen. Eerder in dit onderzoek werd vastgesteld dat de plus op de verkeerde
manier gepostinioneerd werd. Daarom zijn hieronder de volgende doelen vastgesteld.

stap 7

Meet het effect

Potentiële leerlingen een goed gevoel te geven over de benadering in de les en dat de Plus hun
obstakel erkent.

Verhogen van naamsbekendheid. De potentiële leerlingen informeren dat de Plus een inclusieve
muziekschool is.
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Kennis dienst overbrengen. De potentiële leerlingen laten ervaren dat je bij Muziekschool Plus altijd
gezien en gehoord wordt.
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de gaten van de plus strategie

identificeer de contentbehoefte
De doelen van de videocampagne zijn opgesteld. Het is voor nu belangrijk dat er naar toe gewerkt kan worden.
Door te kijken naar welke andere communicatie activiteiten Muziekschool Plus inzet en waar de gaten zitten
in haar externe communicatie. Als de potentiële leerlingen op het juiste moment de juiste informatie krijgen
wordt de kans groter dat de plus positief wordt ervaren en kunnen ze de overweging nemen om muziekles te
nemen bij Muziekschool Plus. Er is gekeken welke vragen er beantwoordt moeten worden voor de persona’s en
op welk moment dat is tijdens hun zoek en beslisproces.

welke content heeft muziekschool plus al?

juno:

“Welke muziekschool geeft mij de ruimte en de aandacht om
beter te worden in het bespelen van mijn instrument?”

STELLA: “Welke muziekschool communiceert op basis van empathie
en behoeften, zonder te oordelen over mijn kind?”

interest - maak een connectie

Steunwijzer website: Klik voor Zorg, is een platform
van de gemeente Gilze en Rijen.
Het platform brengt het aanbod in ondersteunende
zorg, waarvoor geen verwijzing nodig is.
Betrekking op mensen met een bijzondere eigenschap.
Eigen website: www.muziekschoolplus.nl
De website geeft informatie over Muziekschool Plus.

juno: “Welke voordelen heeft het voor mij om muziekles te nemen bij Muziekschool Plus?”
STELLA: “Welke voordelen heeft het voor mij en mijn kind om
muziekles te nemen bij Muziekschool Plus?”

desire - creëer een behoefte
STELLA en juno: “Hoe weet ik dat de beloftes van de plus ook
het gewenste resultaat geven?”

action - zet aan tot
actie
STELLA en juno:

exploratie - jolien smits

“Waar kan ik actie
ondernemen?”

Er wordt alleen geadverteerd op website’s voor
gepaste zorg voor mensen met een bijzondere
eigenschap. Stella en Juno kijken niet naar websites
van zorginstellingen, hierbij wordt er een gat
gecreëerd in de zichtbaarheid.
Op de website staan vooral de voordelen van muziek
voor mensen met een bijzondere eigenschap. Hierbij
staat niets over de methodes en doelen die voor
elke leerling gehanteerd wordt. Zo wordt er een gat
gecreëerd voor Stella en Juno.

Sociale media: Facebook en Instagram
Foto’s van leerlingen tijdens de les en foto’s van
haarzelf tijdens de les.
Folder van Muziekschool Plus, hangt af en toe in het
winkelcentrum van Rijen.
Folder hoe muziekles helpt bij de ontwikkeling van
een persoon en verteld dat ze een eigen methode
heeft ontwikkeld. Gaat niet verder in op welke
methode dit is.

Stella en Juno zien niets over de klanttevredenheid
bij Muziekschool Plus en weten niet of de belofte ook
het gewenste resultaat levert.

Eigen website: www.muziekschoolplus.nl
Gratis proefles aanvragen.
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awareness - grijp de aandacht

waar zitten gaten in de strategie?
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hoe kan ik de gaten optimaal invullen?

hoe ga ik de contentbehoefte invullen?

• De potentiële leerlingen informeren dat de Plus een inclusieve
muziekschool is.

Nu er is gekeken waar de gaten zitten in haar eigen strategie, moeten deze worden ingevuld. De gaten moeten
optimaal worden ingevuld, zodat ze mee worden genomen in de ervaring van de plus. Verschillende vormen
van een video doen het beter op hun eigen plek in de funnel. Een expert (Jordy Damen) in content heeft
feedback gegeven over de trechter.

awareness - grijp de aandacht
juno:

“Welke muziekschool geeft mij de ruimte en de aandacht om
beter te worden in het bespelen van mijn instrument?”

• Potentiële leerlingen een goed gevoel te geven over de Plus activiteiten

focus op pijnpunten en kansen

hoe pakt muziekschool plus de aandacht?

Expert: “Het gaat dus
niet over je product of service speel
in op de behoefte.”

Wat willen potentiële leerlingen weten?
Ze willen weten of de muziekschool persoonlijke
ruimte en aandacht geeft om beter te worden in
persoonlijk en muzikaal gebied.

STELLA: “Welke muziekschool communiceert op basis van empathie

Waar kan Muziekschool Plus in helpen? - promo video

en behoeften, zonder te oordelen over mijn kind?”

interest - maak een connectie
juno: “Welke voordelen heeft het voor mij om muziekles te nemen bij Muziekschool Plus?”
STELLA: “Welke voordelen heeft het voor mij en mijn kind om

introduceer de oplossingen

hoe kan muziekschool plus haar inzet en doelen weergeven?

Expert: “Introduceer de inzet en doelen
tijdens de muzieklessen.”

Welke voordelen heeft de plus voor de potentiële
leerling?
Informatie geven over 6 methodes en doelen.

muziekles te nemen bij Muziekschool Plus?”

Educatieve content - landingspagina

desire - creëer een behoefte
STELLA en juno: “Hoe weet ik dat de beloftes van de plus ook
het gewenste resultaat geven?”

deel persoonlijke ervaringen

hoe kan de muziekschool haar beloftes aantoonbaar maken?

Expert: “Laat de huidige leerlingen hun
persoonlijke ervaringen delen over de plus.”

Hoe laat je zien dat het gewenste resultaat te behalen is?
Bevestiging krijgen door huidige leerlingen (ambassadeurs)
die de plus vertegenwoordigen.
Ervaringen over de muzieklessen - video-testimonials

action - zet aan tot
actie
STELLA en juno:
“Waar kan ik actie
ondernemen?”

actie ondernemen

hoe kan de muziekschool haar beloftes aantoonbaar maken?

Expert: “Laat ze de dienst eerst zelf
ervaren, voordat ze de eind beslissingen
nemen.”

Actie ondernemen door de potentiële
leerlingen een gratis proefles aan te bieden.
Dit wordt nu al gehanteerd.
Contact formulier en aanvraag proefles - landingspagina

• Potentiële leerlingen laten ervaren dat je bij Muziekschool Plus altijd
gezien en gehoord wordt

• Potentiële leerlingen laten ervaren dat je bij Muziekschool Plus altijd
gezien en gehoord wordt
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• Potentiële leerlingen een goed gevoel te geven over de plus activiteiten
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regels en distributie

videocampagne regels en distributie
De distributie van de video’s is een belangrijke stap in de campagne. Welke kanalen worden ingezet voor de plus? En wat voor video past bij welk kanaal? Het hoofddoel van de
campagne is om de potentiële leerlingen een positief gevoel te geven over de plus. Nadat ze de promovideo hebben gezien, hoeven ze niet meteen de beslissing te nemen om les te
nemen. Door consistentie te gebruiken in de funnel creëer je de innerlijke samenhang van de plus, waardoor er een diepere laag van betrouwbaarheid kan worden uitgestraald.

Muziekschool Plus wilt een laag budget uitgeven aan de
zichtbaarheid van de Plus. Dit blijft lastig, omdat zichtbaarheid
geld kost.
Er is contact gelegd met HalloGilzeRijen. Dit is een
communicatieplatform voor de gemeente Gilze en Rijen.
Dit is een non-profit organisatie die kennis, kwaliteit en
doeltreffendheid samenbrengt in een platform. Iedereen uit
deze gemeente kan voor een maandelijkse bedrag zijn bedrijf
promoten. Je mag de invulling zelf bepaling, dit geeft de
mogelijkheid om de zichtbaarheid van de plus creatief uit te
zetten. Dit platform wordt ook gebruikt door de doelgroep.

awareness - grijp de aandacht

Website Muziekschool Plus
Op de website van Muziekschool Plus wordt nu vooral
gecommuniceerd vanuit de beperking van leerlingen.
De focus ligt nu niet op de website van de muziekschool.
Dit kan in een later stadium worden aangepast. De focus
ligt nu om de plus positief zichtbaar in beeld te brengen,
hierbij kan er wel een landingspagina worden gemaakt
die niet in het navigatie menu van de website staat, zo
om miscommunicatie te voorkomen over de plus.

interest - maak een connectie
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Waarom een promo video bij de fase awareness?
In deze fase beginnen de potentiële leerlingen te beseffen dat
ze hulp nodig hebben in hun persoonlijke en muzikale groei.
De basisbehoefte van verbinding missen ze in hun dagelijks
leven. In de promovideo zie je 4 huidige leerlingen die bij de
plus gezien en gehoord worden. De basis elementen hiervan
zijn waarnemen, gevoel, behoefte en verzoek. De boodschap
van de plus aan de potentiële leerlingen is: “Laat je zien, laat
je horen.”

De video-testimonials worden niet met een concreet script
gemaakt. De 4 huidige leerlingen hoeven hun tekst niet in te
studeren, ze mogen op een organische manier hun verhaal
vertellen. Waarom en hoe ze hun muzikale en persoonlijke
wensen in vervulling konden brengen bij de plus.

desire - creëer een behoefte

Blog over de 6 methodes
Langdingspagina

action - zet aan tot actie

CTA

CTA

CTA

Promo video
Website HalloGilzeRijen

Facebook en Instagram
De video’s van de huidige klanten met getuigenissen kunnen
makkelijker gedeeld worden op sociale media, hierdoor wordt
er een breder publiek betrokken.

Instagram en Facebook
Video-testimonials

Waarom een video-testimonials bij de fase desire?
Mensen zijn sociale wezens. In je eentje kan je niet overleven,
maar in een groep wel. De potentiële leerlingen willen weten of
de beloftes van de plus ook het gewenste resultaat levert. De
potentiële leerlingen zijn gevoelig voor content die verbinding
van mens tot mens uitstraalt. Daarom worden er videotestimonials uitgezet.

Contact
Landingspagina
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HalloGilzeRijen
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identiteit

typografie

De tone of voice wordt in uitspraak en lettertype gecommuniceerd naar de potentiële leerlingen. Consistentie
blijft belangrijk in alle vormen en maten. Er is gekeken welk lettertype dit kan uitstralen.

van identiteit naar vorm

Logo font:

De video’s moeten de identiteit van Muziekschool Plus verder versterken. De waarden,
uitstraling en identiteit moeten duidelijk terug komen in het verhaal. Daarom is het
een eis om consistent te zijn in de communicatie.

wat is de tone of voice van de plus?

Primaire font:

De toon waarop gepraat wordt naar de potentiële leerlingen is bepaald door de missie en visie.
Missie: Mensen inspireren met muziek waar woorden tekortschieten. Een stap voorwaarts te
zetten om hun individualiteit, emoties en creativiteit te uiten.
Visie: Een muziekplaats creëren, waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van
uitsluit.
Aardig en vriendelijk

Zakelijk, professioneel

Spontaan en hoge energie

Zorgvuldig denken, plannen

Modern of hightech

Klassiek en traditioneel

Op het randje

Vastgesteld

Plezier

Serieus

Voor iedereen toegankelijk

Exclusief

Bijna alle kruisjes staan aan de linkerkant, dit betekent dat de tone of voice van de
plus bestaat uit: vooruitstrevend, enthousiast en dynamisch.

Pompiere
ABCDEFGFIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
‘?’ “ ! (%) {[#] {@} /&\ < - + =>

Beach Society
ABCDEFGFIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[]@/\ -+=

taal en dialoog

Wordt er in de eerste persoon of derde persoon gepraat?
Er wordt in de eerste persoon gepraat (wij-vorm).
• Je kan door deze vorm de gedachten en indrukken van de leerlingen direct weergeven
• Het verhaal wordt dicht bij de kijker gebracht;
• Het verhaal is gekleurd door de visie en beleving van de plus;
• En er kan spanning worden opgebouwd, het verhaal ontvouwt zich voor de verteller en de kijker op hetzelfde moment.

logo gebruik

Muziekschool Plus heeft aangegeven dat ze het huidige logo niet bij de waarden van de plus vindt passen. Het
huidige logo heeft een strenge uitstraling en geeft ook een statisch beeld. Het is juist belangrijk dat in het logo
de kernwaarden terugkomen.

kleuren test
Welke kleuren moeten terug komen in de tekstkoppen en welke als details? De
kleuren zijn niet uitgekozen op basis van gevoel, maar op basis van het doel van
de plus. Welke kleuren kunnen inlevingsvermogen, zorgzaam en toegankelijkheid
uitstralen?

Huidige logo

Vernieuwend logo

Er is een kleuren test via Whatsapp opgesteld. Aan de deelnemers is gevraagd
welke kleuren ze koppelen aan inlevingsvermogen, zorgzaam en toegankelijkheid.
Dit waren de kleuren blauw, roze en geel. Deze kwamen het meest aanbod door de
associaties veiligheid, begripvol, rust, vrolijkheid en positiviteit.
Feedback Muziekschool Plus:

Hex: 3eb5b7

Hex: d59a81

Hex: dadf9f

De kleurentheorie koppelde de kleuren ook aan vreugde, betrouwbaarheid en
positiviteit. (Hachani, C., 2021 )

• Ziet er speels uit;
• Door gebruik karakter (poppetje) voelt het aan dat de persoon achter muziekschool plus goed voor iedereen is;
• En het zou fijn zijn in vervolg dat het poppetje/karakter apart voor alles ingezet kan worden.
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Anton Regular
ABCDEFGFIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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identiteit

van identiteit naar vorm
muziek en geluid
Muziek brengt emotie met zich mee. Het heeft vrijwel altijd versterkend effect. Om het beoogde
doel inzichtelijk te houden om de plus positief in beeld te brengen, wordt er voor een opbouwende
achtergrond muziek gekozen. De muziek op de achtergrond moet niet geforceerd zijn. Maar juist
hoop en inspiratie meegeven.

uitstraling
Sympathiek, warmte en passie moeten in de video uitstraling terugkomen. Laten zien dat de Plus
leerlingen gehoord en gezien worden.

setting
De locatie’s voor de opname’s worden in Muziekschool Plus zelf opgenomen. Zo kan de plek door
potentiële leerlingen al ervaart worden tijdens het bekijken van de video. Toegankelijk zijn is het
openstellen voor iedereen en open laten zien waar je les geeft.

acteurs

ELLIE

MATHIS

NOËLLA

Sylvester
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Er worden vier leerlingen ingezet om het verhaal van de plus te promoten. Ze verschillen van
leeftijd en geslacht, zodat je de inclusiviteit en toegankelijk zijn erin kan terug zien.
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Warm en positief gevoel overbrengen,
waarbij verbinding op nummer één staat.

Mensen inspireren met muziek waar woorden tekortschieten.

LAAT JE ZIEN,
LAAT JE HOREN!
exploratie - jolien smits
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Een muziekplaats creëren, waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit
in plaats van uitsluit.
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PROTOTYPE
& TEST

van identiteit, naar vorm naar verhaal

exploratie - jolien smits
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Design Thinking fase 4 & 5: Om het uiteindelijke concept uit de eerdere fase
tastbaar te maken en te valideren bij de doelgroep wordt er tijdens deze fase
prototypes gemaakt. Deze worden getest bij de doelgroep en een expert,
om tot het proof of concept te komen.
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experimenteren

feedback

storyboard

feedback

Er zijn 3 verhaallijnen in een storyboard gevisualiseerd. De verhaallijnen zijn voorgelegd bij
Muziekschool Plus, hierin heeft ze de keuze gemaakt uit het thema, laat je zien, laat je horen.
De andere twee storyboards zijn terug te vinden in de bijlage.
Thema: Verbinding
Dit verhaal wordt via een showreel video gevisualiseerd, de essentie van een
showreel is om de aandacht te trekken van de kijker en dit van begin tot eind vast te
houden. In het verhaal zie je 4 huidige leerlingen van Muziekschool Plus.
In korte fragmenten worden de ontwikkelde muzikale vaardigheden in beeld
gebracht. In het verhaal zie je hoe ze een begin maken, welke motorische vooruitgang
ze maken, hoe ze het emotioneel laten opvallen en hoe ze hun rust pakken om voor
hun zelf het uniek te maken.

Verhaal 2:
Goede punten:
• Door een directe tone of voice te gebruiken in je verhaal activeer je de kijkers
• De huidige leerlingen die als ambassadeurs worden ingezet creëren verbondenheid en
betrouwbaarheid in het verhaal. Dit komt omdat je hun eigen ervaringen ziet. Dit geeft
een sterker en doorleeft verhaal
Foute punten:
• De stock afbeeldingen maken het lastig om de kern van het verhaal te begrijpen. Vanuit
mijn gevoel, mag de kern nog wel aangepast worden. De plus punten vanuit verbinding
zie ik niet terug komen. Waar staat de verbinding uit, en hoe breng je dit over in beeld?
Misschien een goede tip om naar te kijken

test

Protagonisten: Piano meisje,
keyboard man, gitaar jongen en
zingende vrouw.

Obstakel: Wilden een plek vinden
waar ze hun wensen konden laten
uitkomen om met een instrument te
leren spelen.

test

Doel: Zij ervaarden door
verbindende communicatie bij
Muziekschool Plus hun
persoonlijke groei.

Bekijk hier in de bijlage
het uitgeschreven storyboard

Er is een storyboard met audio gemaakt
in Premiere Pro om te testen.

test

awareness - promovideo

1

maak een begin

maak het echt

2

test

maak vooruitgang

maak het uniek

3
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laat het opvallen
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iteratie

protagonisten: 4 leerlingen van de plus

Itereren verhaallijn promovideo
Waar draait verbinding om? In het onderzoek werd eerder
geconcludeerd dat verbinding gaat om waarnemen, je gevoel te uiten,
je behoefte te communiceren en hierop een verzoek te doen. Het
obstakel van de potentiële leerlingen is dat ze zich opgesloten voelen
in hun eigen emoties en behoeftes. Ze hebben eerder ondervonden
dat andere muziekscholen niets geven om hun muzikale en
persoonlijke groei. Bij Muziekschool Plus is dit wel aan de orde.
Er is een iteratie slag gemaakt op het eerdere storyboard van “Laat je
zien, laat je horen.”

overwinning
De mens is niet gemaakt
om opgesloten te zitten

obstakel
Het was donker in ons

Wij zijn Muziekschool
Plus

Het was stil in ons

alleen

Het verhaal loopt in verbinding met een obstakel, dat ze hun muzikale
en persoonlijke groei niet kunnen uiten. Hierbij laat de plus zien dat er
een muziekplek bestaat waar je kan waarnemen, je gevoel kan uiten
en je vrij kan voelen. Door met elkaar te communiceren en naar elkaar
te luisteren raak je bij de plus geïnspireerd. Alleen zijn bij de plus
bestaat niet, omdat je bij de plus altijd gezien en gehoord wordt.

Wij worden
gehoord
en gezien

Maar ons hart
maakte kabaal

verzoek

Beleef het met
ons mee

Maar nu
we los zijn

waarnemen

verbinding

Nemen
we het waar

Alleen zijn
bestaat hier niet

behoefte
En communiceren
we onze behoeften

vervolgens?

Er is een eerste versie van een storyboard gemaakt over
Laat je zien, Laat je horen. Hierbij zijn verschillende camera shots
vastgelegd om te kijken welk perspectief werkt. Thomas van Lisdonk
(video expert) heeft feedback gegeven over hoe je
vattend beeld kan creëren. Er is op het einde een iteratie slag gemaakt.

gevoel

Uiten we
ons gevoel

Raken we
geïnspireerd
Voelen we ons vrij

doel

Kunnen we lachen

doel
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Het is tijd om het verhaal te testen. Welke videobeelden
versterken het verhaal? En brengt het verhaal de goede boodschap over
dat de plus staat voor: inlevingsvermogen, zorgzaam en toegankelijkheid.
Waarbij verbinding op nummer één staat.
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“Wij mensen zijn niet gemaakt om opgesloten te zitten.”

Voice-over

Praat in de eerste persoon, de eerste 5 seconden zijn cruciaal om
aandacht te grijpen.

“De mens is niet gemaakt om opgesloten te zitten.”

“Het was donker in ons.”

“Het was stil in ons.”

“Maar ons hart maakte kabaal.”

prototype

test

FEEDBACK
“Laat het piano meisje voor zich
uit staren, waar denkt ze aan?”

“Het glas water geeft geen context, laat het
object zien waar ze graag op wilt spelen.”

“Bij Muziekschool Plus moet de sfeer warm en
positief zijn. Door het contrast van de eerste
paar shots, wordt dit versterkt.”

“Laat haar de piano openen.”

1 sec zwart
beeld

iteratie

Shot 1: Extreme long shot

Shot 2: Medium close-up

Shot 3: Long shot

Shot 4: Extreme close-up

Shot 5: Extreme close-up

Vloer in beeld, gaat langzaam
omhoog naar het piano meisje.

Ze kijkt voor zich uit in een donkere ruimte.
Voelt zichzelf opgesloten. Somber gezicht.

De piano is dicht bij Muziekschool Plus.

De nadruk ligt op de gelaatsuitdrukking. Ze
wilt graag piano spelen en haar hart gaat
sneller op en neer. Ze kijkt op het laatst in
de camera.

Ze zit achter de piano bij Muziekschool
Plus en doet de klep open van de piano.

exploratie - jolien smits

“Geen licht aan, meer een
gesloten gevoel creëren.”

32
Voice-over
“Maar nu zijn we los.”

“Nemen we het waar.”

prototype

test

feedback
“Laat de kijker mee nemen waar het meisje naar
kijkt, dus film over de schouder.”

“Geen opmerking, de zingende vrouw is de
muziekbladeren aan het waarnemen.”

“Je gebruikt meerdere personen, dus laat die
ook terug zien in het beeld, anders is het voor de
kijker onduidelijk, wie wat bespeelt.”

“Laat korte fragmenten zien van de bijfiguren,
zodat de kijkers weten dat de muziekschool niet
alleen pianoles geeft.”

Shot 6: Over the schoulder shot

Shot 7: Medium close-up zijkant

Shot 8: Medium shot

Shot 9: Close-up

De hand van het piano meisje komt in beeld, ze
voelt met haar vingers de muzieknoten aan.

De zingende vrouw bladert door de
muziekbladen. Ze zoekt een nummer om te
zingen die bij haar stemming past.

De gitaar jongen is de snaren van de gitaar aan
het afstellen.

De gitaar jongen is nog een beetje onzeker,
of hij de snaren wel goed afstelt.
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Voice-over
“Uiten we ons gevoel.”

“Voelen we ons vrij.”

prototype

test

feedback
“Laat eerst de keyboard jongen in beeld komen,
zo heb je een opeenvolging van de leerlingen.”

“De beat zoeken, geeft mij geen extra beleving.
Wel kan je kijken of dit als opvulling gebruikt kan
worden als je tijd over hebt bij de voice over.”

“Door je te uiten voel je je vrij als persoon, een
vrij persoon durft met zijn lichaam te bewegen.”

Shot 10: Medium shot

Shot 11: Medium close-up

Shot 12: Knee shot

De keyboard man zoekt naar een
beat die bij zijn vrolijke stemming past.

De zingende vrouw haalt diep adem, dit zorgt
dat ze meer vrijheid en expressie kan uiten.

Het piano meisje voelt zich vrij in haar emoties,
wanneer ze het lied aan het oefenen is.

exploratie - jolien smits

iteratie
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Voice-over
“Kunnen we lachen.”

“Raken we geïnspireerd.”

prototype

test

feedback
“Laat hier weer duidelijk de gelaatsuitdrukking zien,
lachende gezichte ze hebben het naar hun zin bij de plus.”

“En verdeel de leerlingen in beeld ”

“Laat zien dat de leerlingen mee gaan op het ritme. Ritme verminderd
spanning en stress, door uitdrukking. Ze raken geïnspireerd.”

Shot 13: Medium shot

Shot 14: Medium shot zijkant

Shot 15: Medium close-up achterkant

Shot 16: Close-up

De gitaar jongen is aan het oefenen op zijn gitaar,
heeft de snaren goed afgesteld. Hij wordt vrolijk
om nu verder te oefenen op zijn gitaar.

De keyboard man heeft een passend ritme
gevonden en gaat hier los op met zijn emoties en
lichaam. Hij heeft een lach op zijn gezicht.

De zingende vrouw beweegt en zingt mee.

De piano meisje vindt het ritme en raakt hierdoor
geïnspireerd.
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Voice-over
“Alleen zijn
bestaat hier niet.”

“En communiceren
we onze behoeften.”

prototype

test

“Breng in korte shots de leerlingen in beeld, ze staan sterk in hun schoenen omdat
ze zichzelf niet alleen voelen. Laat ze in de camera kijken. Ze zijn zelfverzekerd en
hebben hun persoonlijke en muzikale wensen kunnen vervullen bij de plus”

feedback
“Duidelijk beeld, het piano meisje is haar
behoefte aan het communiceren en de plus
helpt hierbij.”

Shot 17: Medium shot zijkant

Shot 18: Close-up

Shot 19: Close-up

Shot 20: Close-up

Het piano meisje is samen met de plus haar
behoeften aan het communiceren. Ze leert hoe
ze met twee handen op de piano kan spelen.

De zingende vrouw kijkt in de camera en lacht.
Ze heeft een plek gevonden waar ze gehoord en
gezien wordt.

De gitaar jongen kijkt in de camera en lacht. Hij
heeft een plek gevonden waar hij zijn muzikale
vaardigheden kan verbeteren.

De keyboard man kijkt in de camera en lacht. Hij
heeft een plek gevonden waar hij zijn gevoel voor
muziek kan uiten in emoties.
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Voice-over
“Beleef het met
ons mee.”

“Wij zijn Muziekschool Plus..

prototype

en we worden gezien en gehoord

1 sec zwart
beeld

LAAT JE ZIEN,
LAAT JE HOREN!

test

feedback
“Passend beeld, door de verbindende elementen van waarnemen, gevoel en behoefte heeft ze met
twee handen leren spelen. Ze werd gezien en gehoord en maakte een persoonlijke en muzikale groei.”

LAAT JE ZIEN,
LAAT JE HOREN!
Meer muzikale informatie kijk op

Shot 21: Medium shot zijkant

Shot 22 Close-up

Shot 22 Close-up

Het piano meisje

Het piano meisje voelt zich niet meer opgesloten
ze heeft een plek gevonden, waar ze door goede
verbinding heeft leren spelen met twee handen.

Het piano meisje voelt zich niet meer opgesloten
ze heeft een plek gevonden, waar ze door goede
verbinding heeft leren spelen met twee handen.
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test

het effect meten van de promovideo
“Ik ervaar het obstakel in
het begin. Fijn dat deze
muziekschool wel echt
naar je kijkt om jezelf te
ontplooien.

Ik vind de manier waarop de leerlingen
betrokken worden heel sterk. Het geeft het
idee dat zij het verhaal vertellen i.p.v. Plus (en
dat zie ik als een plus). Ook uit je zo eigenlijk
die verbondenheid die zij met de school en
het maken van muziek voelen. Natuurlijk
is het open staan om jezelf ergens voor te
uiten een teken van vertrouwen naar de
muziekschool. Dit maakt de drempel lager
voor nieuwe leerlingen om zich hierin te
vinden en ook open te zijn over het uiten van
hun emoties als ze dit andere leerlingen zien
doen. Heel mooi en duidelijk uitgewerkt, ook
qua tempo van de muziek. Het voelt ook niet
geforceerd over komen.
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“Mooi opbouwend verhaal.
Als kijker word ik dicht bij het
verhaal gebracht door de Wijvorm. Ik zie meteen dat de
plus staat voor verbinding en
ik voel en zie dat er inclusief
les wordt gegeven. Dat is
belangrijk in deze tijd.”

“Door de video wil ik meer
weten over de plus. Het heeft
mijn aandacht getrokken
en ik krijg een lach op mijn
gezicht, als ik zie dat er
gecommuniceerd is vanuit de
visie. Ik zie dat je hier je eigen
ritme mag bepalen en gevoel
kan uiten.”

Eigenaresse Muziekschool Plus

“Een gevoel dat de leerlingen
allemaal even veel aandacht
krijgen en in hun kracht
worden gezet. De drempel
wordt, hierdoor lager en de
plus staat goed verwoord.”

exploratie - jolien smits

De promovideo is bij 4 muziekliefhebbers getest en bij de
eigenaresse van de plus. De reacties waren gelijk enthousiast, de
promovideo wekte meteen een positief gevoel op bij de plus. Door
het vanuit de leerlingen te vertellen, kregen ze meteen het gevoel
dat het toegankelijk is voor iedereen. Ook gaven ze aan als je als
huidige leerling open stelt in de video, dit meteen een teken is van
vertrouwen dat de plus helpt in de persoonlijke en muzikale groei.
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test

test - video-testimonials

feedback

landingspagina

Er worden 4 testimonials van de leerlingen op Instagram en Facebook van
Muziekschool Plus verspreidt. Er is gekeken of dit aansluit op de promovideo en
of het vertrouwen van de plus wordt versterkt.

“Ik heb liever dat mijn website op dit moment even offline wordt gezet, omdat hier veel verkeerde informatie over
Muziekschool Plus staat. Dit kan tegenstrijdig beeld leveren als de informatie op een landingspagina staat. Veel huidige
en potentiële leerlingen benaderen mij ook via sociale media. Ik vind het interessanter om verschillende posts over de
methodes en doelen te plaatsen.”

Mijn visie van de Plus:
Zelf heb ik afgelopen maanden ook mijn persoonlijke groei mee gemaakt
door de Plus. Ik heb mijn eigen kracht weer ontdekt, wat afgelopen jaar was
afgezwakt. De video is getest door de eerdere 5 muzikale personen.

Als ontwerper ben ik het eens met de keuze over de website even offline te zetten. Hiernaast zijn posts over de methodes
op een getekende manier veel interessanter om te bekijken. En zo houdt de plus ook meer consistentie in haar identiteit.
De methodes zijn in eerder onderzoek al uitgewerkt, dit hoeft alleen nog visueel vorm te krijgen.

“Het versterkt de eerste
video, omdat de leerling
in zijn eigen woorden
verteld hoe de plus heeft
geholpen, wel moet de
leerling lachen in beeld, dat
versterkt de positiviteit en
betrouwbaarheid.”

“Echte meningen van
mensen, zijn voor mij het
meest geloofwaardig, omdat
de mening oprecht is.”

exploratie - jolien smits

“Doordat de leerling zich open durft
te stellen, geeft mij dit nog meer
vertrouwen over de plus lessen en
benadering, ik zou hierna contact op
nemen.”
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“Het is een laagdrempelige
manier van communiceren.
Het probleem over weinig
zelfvertrouwen voel ik ook op
dit moment, dus dit verbind
mij met de verteller.”

“Het geeft mij nog 
diepere, meer emotionele
aantrekkingskracht van
de plus, ik snap dat dit een
test is, maar laat op de
achtergrond
de muziekschool zien. Dit
geeft dan een betere
context.”
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Eindelijk, na veel inzichten te verzamelen, ideeën te
bedenken en te testen en hierop iteratieslagen
te maken staat het Proof of concept vast.
In deze fase wordt het concept uitgelegd en staat het
klaar om gerealiseerd te worden.
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PROof of
concept
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LAAT JE ZIEN,
LAAT JE HOREN!

awareness grijp de aandacht
Hallo Gilze Rijen
Om de zichtbaarheid van de plus te vergroten, wordt HalloGilzeRijen ingezet.
Zij hebben een zichtbaarheid van circa 26,2 duizend bezoekers per jaar. Op hun
website komt de promovideo van de plus te staan met een tekst die de missie en
visie vertegenwoordigt. Dit kan voor een klein bedrag in de maand.
De huidige leerlingen en potentiële leerlingen hebben eerder in dit onderzoek
aangegeven dat ze in contact zijn gekomen met de plus door op de website te
kijken van HalloGilzeRijen. Omdat de identiteit nu opnieuw is gepositioneerd,
wordt de aandacht ook getrokken voor potentiële leerlingen zonder een
aangetoonde beperking.

De video
In de promovideo laat je zien, laat je horen wordt er ingezoomd op het pijnpunt
als je jezelf niet gehoord en gezien voelt in je emoties en behoeftes. Een mens
voelt zich dan opgesloten en dit erkent Muziekschool Plus ook. Hier wilt de plus
verandering inbrengen en geeft aan dat er een plek is waar verbinding van mens
tot mens op nummer één staat.
Muziek liefhebbers hebben aangegeven dat de aandacht sterk wordt gegrepen
door hoe de 4 huidige leerlingen in het verhaal worden gepositioneerd. Doordat
er in de wij-vorm wordt gecommuniceerd, ervaren ze het verhaal niet door de
plus maar door de huidige leerlingen. Ze voelen zich verbonden met de plus,
omdat de huidige leerlingen laten horen en zien dat ze zichzelf hier kunnen open
stellen en hun gevoel kunnen uiten. Dit geeft vertrouwen dat de plus staat voor
toegankelijkheid en verbinding en zo wordt de focus niet op de beperking gelegd.
Dit maakt de drempel lager voor potentiële leerlingen om zich hierin te erkennen
en te beseffen dat de plus voor iedereen open staat.

LAAT JE ZIEN,
LAAT JE HOREN!
Meer muzikale informatie kijk op

Ruim 19 jaar geleden richtte Wilma haar muziekschool op. De muziekschool heette toen
Wilma’s Muziekschool. Dit was naast haar baan als muzieklerares op het voortgezet
onderwijs. Het was haar ambitie om muzikale mensen jong en oud de kans te geven om
muziek te maken. Tijdens de muzieklessen in haar muziekschool, ervoer ze de positieve
uitwerking door haar persoonlijke aanpak. Vroeger toen Wilma klein was, kon ze haar
emoties uiten via muziekinstrumenten. Ze miste een plek waarbij ze begrip en liefde zou
krijgen en speelde daarom urenlang alleen op haar piano. Nu weet Wilma hoe belangrijk het
is om jezelf gehoord te voelen. Ze zegt altijd: “Jezelf zijn is een kracht, niet een zwakte.”
Daarom heeft ze de volledige focus op de muziekschool gelegd en veranderde de naam naar
Muziekschool Plus.
Muziekschool Plus streeft om een plek te creëren, waarbij liefde en respect op nummer
één staat voor elk individu. Wil je jezelf ook laten zien en horen om jouw muzikale en
persoonlijke dromen waar te maken? Of ben je benieuwd naar de voordelen van de plus op
jouw persoonlijke groei?
Neem dan een kijkje voor meer muzikale informatie op:

obstakel

erkenning

“Welke muziekschool geeft mij de ruimte en de aandacht
om beter te worden in het bespelen van mijn instrument?”

juno

“Ik voel mezelf ook vaak opgesloten in mijn emoties en
behoeftes. Bij andere muziekscholen werd er totaal niet
naar mij gekeken.
Ik zie dat hier wel stap voor stap wordt gewerkt aan
iemands persoonlijke en muzikale groei.”

“Ik zie dat de plus streeft naar gelijkheid en dat iedereen
zijn gevoel en emoties mag uiten. “

stella
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juno

“Welke muziekschool communiceert op basis van empathie
en behoeften, zonder te oordelen over mijn kind?”

stella

verzoek om voordelen van de plus te bekijken
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interest - maak een connectie

desire - creëer een behoefte

De promovideo is het belangrijkste onderdeel en laat zien dat de plus staat
voor verbinding met elk individu. Om nog meer duidelijkheid te geven
wat haar een-op-een benadering inhoudt worden de onderscheidende
kenmerken gepost op de Facebook en Instagram van Muziekschool Plus.
Hierdoor wordt het unieke voordeel van de plus steeds belicht en is het
meteen duidelijk voor de potentiële leerlingen, waarom ze voor de plus
moeten kiezen.

De 4 huidige leerlingen van de plus zijn de ambassadeurs van de
campagne laat je zien laat je horen. Om te laten zien dat de beloftes ook
het gewenste resultaat levert, delen de 4 leerlingen hun persoonlijke
ervaring van de plus. Eerder werd vastgesteld door de testimonial
test dat de echte meningen van mensen het meest geloofwaardig en
oprecht voor hun overkomen, zo wordt de behoefte ook gecreëerd om
contact op te nemen met Muziekschool Plus.

VOEL HET, ZEG HET, UIT HET
EN MAAK BIJ DE PLUS JOUW
EIGEN MUZIKALE VERHAAL.

DE PLUS LUISTERT NAAR
JOUW LIJDEN OF VREUGDE,
EN BENADERT JOUW ALTIJD
VIA OPEN COMMUNICATIE.

LEER DE MUZIEKTHEORIE DOOR
EZELBRUGGETJES VAN DE
PLUS, JE KUNT ZOVEEL MEER
DAN JE DENKT.

WAT BETEKENT
DE PLUS VOOR JOU?

behoefte vervullen

voordelen

overweging

“De plus geeft mij een positief
gevoel over de aanpak, ik ga een
proefles aanvragen.”

“Hoe weet ik dat de beloftes van de plus ook
het gewenste resultaat geven?”

“Ik mag hier mijn eigen muzikale verhaal maken, in
plaats van Youtube filmpjes beluisteren en naspelen.”

“Welke voordelen heeft het voor mij om muziekles
te nemen bij Muziekschool Plus?”

actie

juno

juno

juno

juno

“Hoe weet ik dat de beloftes van de plus ook
het gewenste resultaat geven voor mijn kind?”
“Ik zie dat mijn kind hier haar mening mag geven, wat
ze graag wilt leren, in plaats dat andere zeggen wat
het beste voor haar is.”

“Welke voordelen heeft het voor mij en mijn kind om
muziekles te nemen bij Muziekschool Plus?”

stella

stella

stella

“Ik vertrouw de plus activiteiten, omdat de huidige
leerlingen dit bevestigen.”

“De plus geeft mij een
positief gevoel over de
aanpak,
ik ga telefonische
contact
op nemen.”

stella

exploratie - jolien smits

“Ik zie dat de leerlingen in hun eigen woorden vertellen
hoe de plus heeft geholpen.”
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conclusie
Gedurende dit onderzoek is er een antwoordt gevonden op de centrale onderzoeksvraag:

“Hoe kan de plus door potentiële leerlingen als positief worden ervaren door middel van
storytelling, zonder dat dit gekoppeld wordt aan lichamelijke of geestelijke beperking?’
Uit het onderzoek en de resultaten is gebleken dat potentiële leerlingen de toegankelijkheid anders
ervaarden dan de huidige leerlingen van de muziekschool. De potentiële leerlingen en/of ouders hiervan,
vroegen zichzelf af of de muziekschool wel toegankelijk is voor iedereen, of dat de focus alleen lag op
mensen met een beperking. Ze legden geen verband dat de plus stond voor verbindende communicatie in
de muziekles, dit ervaarden de huidige leerlingen wel. Het obstakel kwam doordat, de muziekschool in haar
externe communicatie vooral communiceerde over de beperking. De focus van de muziekschool lag niet
op de beperking, maar op de benadering om een stap voorwaarts te zetten om individualiteit, emoties en
creativiteit te uiten. De potentiële leerlingen gaven wel aan dat ze opzoek zijn naar een muziekschool waar ze
hun gevoelens en behoeftes kunnen uiten. Daarom moest de focus worden gelegd op de positieve effecten, de
toegankelijkheid en de betrouwbaarheid van de plus.

aanbeveling
Tijdens de realisatie fase van ‘Laat je zien Laat je horen’, moeten er nog een aantal zaken worden
meegenomen:
• Ten eerste moet er een duidelijk tijdsplanning worden vastgesteld, wanneer welke content moet
worden gedeeld aan de potentiële leerlingen. Door middel van een geautomatiseerde content
planner kan de tijdlijn optimaal ingevuld worden.
• Ten tweede moet er een professionele camera worden ingehuurd en verlichting om de
promovideo niet amateuristische over te laten komen.
• Ten derde moeten de 4 ambassadeurs van de plus duidelijk geïnstrueerd worden tijdens de
opnames van de promovideo en de testimonials.

Vanuit deze inzichten was het belangrijk dat de muziekschool door middel van storytelling het obstakel van
de potentiële leerlingen herkende en hun liet beseffen dat er wel een muziekplek bestaat waar ze gehoord en
gezien worden. Er werd voor realistisch beeld gekozen om de emoties en behoeftes nog beter vast te leggen.
In de concept en test fase van de promovideo werd vastgesteld dat de aandacht sterk werd gegrepen door
de huidige leerlingen in te zetten als ambassadeurs. Er werd in de wij-vorm gecommuniceerd en de huidige
leerlingen gaven in het verhaal aan dat ze zichzelf kunnen open stellen en hun gevoel kunnen uiten. Dit gaf een
vertrouwd gevoel , dat de plus staat voor toegankelijkheid en verbinding en niet staat voor de beperking. Om
de ervaring in de promovideo nog meer te versterken werd er getest middels een testimonial. In de test werd
vastgesteld dat een testimonial de geloofwaardigheid versterkt. Dit kwam omdat echte meningen van mensen
het meest oprecht overkomt.

exploratie - jolien smits

exploratie - jolien smits

Om de voordelen van de muziekschool nog beter te belichten worden de onderscheidende kenmerken gedeeld
op sociale media, zodat het meteen duidelijk wordt voor de potentiële leerlingen, waarom ze voor de plus
moeten kiezen. Dit alles draagt mee aan de campagne ‘Laat je zien, Laat je horen’ om de potentiële leerlingen
een goed gevoel te geven over de benadering en hun laten ervaren dat je bij de plus altijd gezien en gehoord
wordt.

43

BRONVERMELDING
Autismenetwerk. (2021, 1 maart). Autisme Experience | Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. Autisme Experience. Geraadpleegd op 14 september 2021, van https://
www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/autisme-experience/
Parsons, P. (2021, August 18). WeThe15: A global human rights movement for the 1.2 billion persons with disabilities. International Paralympic Committee. Retrieved
September 9, 2021, from https://www.paralympic.org/news/wethe15-global-human-rights-movement-1-2-billion-persons-disabilities
Minderaa R.B., Ketelaars C.E.J., Psychofarmaca bij kinderen. Assen, Van Gorcum en Comp. BV, 1998.
Baan C.A., Hutten J.B.F, Rijken P.M., Afstemmen in de zorg: Een achtergrondstudie naar de zorg voor
mensen met een chronische aandoening, RIVM rapport 2003, 503-532.
Blijenberg, P. (2019, February 8). PDD-NOS, een onbegrepen stoornis. Huisarts.nl. Retrieved October 15, 2021, from https://www.huisarts.nl/pdd-nos-eenonbegrepen-stoornis/
Schieving, J. H. (2008, 16 februari). Kinderneurologie.eu. https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/syndromen/rett.php. Geraadpleegd op 15 oktober 2021, van
https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/syndromen/rett.php
Amer Psychiatric Pub. (2000, 15 mei). iagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2nd edition). Amer Psychiatric Pub.
Hachani, C. (2021, 19 november). Kleurenpsychologie in de praktijk. Kennisdomein. Geraadpleegd op 30 november 2021, van https://www.kennisdomein.nl/marketing/
kleurenpsychologie-in-de-praktijk/
D. (2018, 29 juli). Geweldloze / Compassievolle Communicatie. Achter de Samenleving. Geraadpleegd op 30 november 2021, van https://achterdesamenleving.nl/
compassievolle-communicatie/#.YaaA6BDMJ6p

44

bijlage

45

BRAINSTORMEN OVER PROBLEEMSTELLING EN RELEVANTIE

EERSTE BRAINSTORM OVER BENADERING VAN MUZIEKLES

observatie inzichten
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USER JOURNEY LESGEVEN WILMA

ACTIE WILMA

FASE

BINNENKOMST

MUZIEKLES 30 MINUTEN

5 MIN

5 MIN

5 MIN

Begroet leerling bij binnenkomst

Vraagt hoe het gaat met leerling en wat hij
afgelopen week heeft gedaan
Reflecteert de gevoelens van leerling en
geeft advies hierover. Deelt hierbij haar
persoonlijke ervaring

Laat leerling op aangewezen stoel zitten
Observeeert mimiek en lichaamstaal van
leerling en speelt hierop in
Laat leerling zelf inspelen op instrument
Geeft compliment aan leerling

Geeft aan dat leerling emoties en gevoelens
altijd kan delen
Observeert handen en vingers bij bespelen
van instrument

5 MIN

5 MIN

5 MIN

Laat ook de leerling meetellen op de maat

Geeft complimenten aan leerling

Laat leerling nieuwe liedjes uitzoeken
Speelt op instrument om nieuw lied
te introduceren

Bekijkt samen agenda van leerling, voor
plannen van muziek huiswerk

Gebruikt soms een metronoom om beste
tempo te vinden voor leerling

Luistert aandachtig als leerling nog iets over
dagelijkse activiteiten wilt vertellen.
Koppelt ervaring terug naar muziek

Improviceert samen met leerling het
muziekstuk op verschillende toonhoogtes

Observeert spieren en houding van leerling,
tijdens oefening met muziek

Geeft bij leerling het volgende aan:

Laat visueel zien wat een betere
lichaamshouding is

“Gooi je emotie eruit hoe je jezelf voelt, maak
je eigen verhaal. Het maakt niet uit of er hoge
of lage tonen op het blad staan, stem af hoe
jezelf voelt.”

Oefenen samen verschillende
onzinlettergrepen die achter elkaar gezongen
kunnen worden, om een structuur te
geven aan de melodie

Luistert naar ritme en telt mee op de maat

Visueleert met pen of potlood in
pianoboek, welke handeling de leerling moet
maken tijdens bespelen van lied. Gebruikt een
kleur per hand. Vaak rood en blauw

Kijkt leerling in ogen aan

Beweegt met muziekstuk van leerling mee

Kijkt leerling in ogen aan

Maakt lichamelijk contact als de leerling hier
behoefte aan heeft

Gebruikt zachte en rustige stem

Heeft lage schouders en open armen

Gaat dicht bij de leerling zitten of staan

Wijst mee in muziekboek en neuriert klanken
mee die leerling bespeelt op instrument

Gaat soms naast leerling staan of zitten

Benen staan recht

Beweegt handen mee tijdens praten

Voeten staan stevig op de grond, voet
beweegt soms mee op de maat

Glimlacht naar leerling

Op welke toon ze haar stem gebruikt verschilt
naargelang van de context van leerling

STEMMING VAN LEERLINGEN

LICHAAMSTAAL WILMA

Geeft aan dat leerling op zijn eigen
tempo mag spelen. Als het niet met twee
handen lukt, gebruik dan één hand

AFRONDING

DRUKKE LEERLING

RUSTIGE LEERLING

Vraagt of leerling het complete lied wilt
oefenen of een stuk hiervan. Schrijven samen
in boek wat leerling thuis kan oefenen

Duidelijke articulatie

Laat aan leerling zien, welke noten erin zitten
Observeert leerling als hij oefent

Laat leerling nieuw lied nog een keer
oefenen tot het tijd is
Vraagt aan leerling hoe zijn
stemming is eind van de les

Controleert of leerling de
muzieknoten begrijpt, gaat niet alleen uit van
een ja of nee

Geeft aan als leerling rust nodig heeft ook
thuis mag oefenen, om hoofd leeg te maken

Laat leerling spin bewegen maken
met vingers en handen

Bedankt leerling voor de inzet
tijdens de muziekles

Geeft compliment aan leerling

Geeft snoep aan leerling voor beloning

Glimlach naar leerling

Glimlach naar leerling

Beweegt vingers langzaam

Ogen blijven gefocust op leerling
tot het einde van de les

Ogen gefocust op instrument en leerling
Gebruikt wat hardere stem bij compliment

Geeft leerling met hand een schouderklop
Gebruikt ook handen bij gedag zeggen van
leerling
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context mapping

OBSERVEREN EN CONTACT MAKEN

ZOEKEN NAAR BETEKENIS, LUISTEREN EN ERKENNEN VAN LIJDEN OF VREUGDE

ZOEKEN VAN ONTLADEN, REFLECTEREN OP MUZIEK EN VERBONDENHEID

OVERZICHT CONTEXT MAPPING

LICHAAMSHOUDING VERBETEREN EN MNEMOTECHNIEK

COOPERATIEF LEREN EN ZELFVERTROUWEN VERGROTEN

LEREN PLANNEN EN ORGANISEREN EN BELONEN
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user journey rustige leerling

ACTIE

FASE

BINNENKOMST
5 MIN

MUZIEKLES 30 MINUTEN
5 MIN

5 MIN

Neemt plaats op aangewezen plek

5 MIN

Bespreekt nieuw of vorige muziekstuk

Mag zelf even inspelen

LICHAAMSTAAL

Luistert naar uitleg over muzieknoten

Telt mee op het ritme (1,2,3,4)
Leert theorie van muzieknoten

Speelt snel de muzieknoten op instrument

Oefent de muzieknoten op instrument

Praat met meer volume. Gebruikt
de maat en heeft ontspannen gezicht
van aanraking van Wilma.

GEDACHTE
LICHAAMSTAAL

Komt stil binnen, heeft handen en benen
gesloten. Geeft korte antwoorden en praat

activiteiten. Volledige focus van ogen

beneden of snel rond.

instrument, baalt soms als het vaak
fout gaat.

Bespeelt lied nog één keer

Filmt Wilma die lied bespeelt
Zingt of neuriet mee op het muziekstuk

Neemt actieve houding aan als dit wordt
gevraagd. Open schouders, rechte

dicht

5 MIN

Controleert tekstueel en visueel leerstof

Oefent de muzieknoten op instrument

Demonstreert muzieknoten op instrument

bespelen van het instrument en houdt
soms adem in.

5 MIN

Nieuw lied uitzoeken

Oefent de muzieknoten op instrument
Geeft gemoedstoestand aan

Gaat snel achter instrument zitten

AFRONDING

Ruimt muziekspullen op
Geeft aan welke leerstof begrepen wordt

een nieuw lied. Gaat staan om uitleg
van lied. Gefocust op uitleg van noten en
ritme, is niet afgeleid door binnenkomst
van volgende leerling.

Eet snoep

Lossere handen en vingers met spelen
van lied. Bespeelt muziek om te
laten zien of theorie wordt begrepen.
muziekles. Glimlacht naar Wilma en
volgende leerling, zegt gedag.
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user journey DRUKKE LEERLING

ACTIE

FASE

BINNENKOMST

MUZIEKLES 30 MINUTEN

5 MIN

5 MIN

Neemt plaats op aangewezen plek

Bespreekt nieuw of vorige muziekstuk

Wilt meepraten in eerdere les

5 MIN

AFRONDING
5 MIN

Beweegt handen en vingers als een spin

Leert theorie van muzieknoten

Demonstreert muzieknoten op instrument

Oefent de muzieknoten op instrument

Telt mee op het ritme (1,2,3,4)
Herhaal het muziekstuk een aantal keer

Herhaal het muziekstuk een aantal keer

Nieuw lied uitzoeken

5 MIN

Bespeelt lied nog één keer
Controleert tekstueel en visueel leerstof

Filmt Wilma die lied bespeelt
Zingt of neuriet mee op het muziekstuk
Oefent de muzieknoten op instrument

Ruimt muziekspullen op
Eet snoep

Geeft aan welke leerstof begrepen wordt

LICHAAMSTAAL

Bespeelt nieuw lied nog een keer
een nieuw lied. Gaat staan om uitleg te
losschudden op lied. Gefocust op uitleg
van noten en ritme, lacht naar volgende
Lichaam beweegt mee als er op het
ritme wordt geteld. Concentratie gaat
volledig naar Wilma en het instrument.
Begint te lachen als het muziekstuk een
paar keer is herhaald. Heeft geen tril

GEDACHTE
LICHAAMSTAAL

5 MIN

beweegt veel met benen en handen op
aangewezen plek. Gaat een paar keer staan
en zitten en wilt zich mengen in eerdere les.
Haalt alles uit de tas en zoekt pianoboek of
notitieboek. Frommelt andere spullen snel
terug in tas.

Beweegt veel met handen in gezicht en
zoekt soms naar ademhaling. Speelt
hard op het instrument en herhaalt dit
een paar keer.

over muziektheorie. Moet soms lachen
om Wilma of zichzelf. Gaat even staan
en gaat goed op de stoel zitten. Heeft
een rechte rug en open schouders. Na
bespelen van muzieknoten losse handen
naast het instrument.

instrument.

handen nog even mee in het huiswerk
boek. Ruimt spullen rustig op en eet met
een glimlach het snoep op. Zegt Wilma
en de volgende leerling gedag.
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interview leerling 1 (leerling mathis)

interview leerling 2 (leerling noëlla met ouder)

1. Hoe bent u in contact gekomen met Muziekschool Plus?
Antwoord: Social media, hierna doorgeklikt naar website van Muziekschool Plus.

1. Hoe bent u in contact gekomen met Muziekschool Plus?
Antwoord: Samen met de begeleider Thebe van Noëlla gezocht wat de mogelijkheden waren.
Toen kwamen we bij Muziekschool Plus in Rijen. Hier op de website van gekeken, werd er niet wijzer van dus
gezocht naar telefoonnummer om proefles te plannen.

2. Kreeg u op de website voldoende inhoudelijke informatie over de aanpak tijdens de muzieklessen?
Antwoord: Ja, ik kreeg veel informatie. Waarom? Ik hou zelf niet van veel tekst lezen, dat vond ik wel lastig op
de website. Je ziet meteen dat het meer dan een muziekles is. Maar als ik dan doorlas stond er nergens wat
haar een-op-een benadering inhoudt. Dit had ik pas door tijdens de fysieke lessen.
3. Heeft u persoonlijke benadering nodig tijdens de muzieklessen?
Antwoord: Ja.
4. Waarom heeft u voor Muziekschool Plus gekozen?
Antwoord: De persoonlijke touch, omdat er aandacht is voor een speciale doelgroep.
5. Welke persoonlijke vaardigheden werden ontwikkeld dan/wel verbeterd door Muziekschool Plus?
Antwoord: Ik heb echt gitaar leren spelen, maar ook geleerd om door te zetten als iets niet meteen lukt, dit
laatste was volkomen nieuw voor mij.
6. Voelt u zich welkom bij muzieklessen van Muziekschool Plus?
Antwoord: Ja
7. Waarom voelt u zich welkom bij de muzieklessen?
Antwoord: Ja, Wilma is heel open over het les geven en wie je bent en wat je doet.
8. Wat zijn sterke punten van Wilma tijdens het lesgeven aan u?
Antwoord: Bij mij moet je vaak herinnering en Wilma blijft geduldig.
9. Heeft de plus in haar bedrijfsnaam ook wel eens afgeschrikt?
Antwoord: Nee, ik keek zelf al naar meer persoonlijke begeleiding. Waarom? De plus zou bij elke muziekschool
meer inzetbaar moeten worden gemaakt. Bij mijn andere muziekschool kreeg ik vaak alleen Youtube filmpjes
te horen en die kon ik naspelen.
10. Heeft u nagedacht om over te stappen?
Antwoord: Ja, ik heb hier wel eens over nagedacht. Waarom? Vanwege de kostte, omdat ik het zelf soms niet
altijd breed heb. Maar als ik kijk naar de locatie en de persoonlijke benadering vind ik het weer het geld waard.
11. Heeft u nog tips of tops voor Muziekschool Plus
Antwoord: Ja, misschien dan toch betere uitleg wat de muziekles inhoudt. I.p.v. alleen hele tijd te zeggen dat
er een-op-een benadering wordt gehanteerd, zo voorkom je onduidelijkheid.
Wat ik op het begin wel heb gevoeld.

2. Kreeg u op de website voldoende inhoudelijke informatie over de aanpak tijdens de muzieklessen?
Antwoord: Ja Waarom? We kregen een proefles. De informatie was in de muziekles duidelijk, hiervoor
was het nog wel redelijk onduidelijk. Kon mezelf niet inleven waar de plus voorstond.
3. Heeft u persoonlijke benadering nodig tijdens de muzieklessen?
Antwoord: Ja.
4. Waarom heeft u voor Muziekschool Plus gekozen?
Antwoord: Ze mocht door haar beperkingen na de manege op Amarant, toen vonden we een klein beetje de
oude Noëlla terug maar ze miste nog iets. In 2020 is er ontdekt dat Noëlla een spieren- symptoom heeft.
(vorm van reuma maar de stempel krijg het niet)
Door dit werd Noëlla nog meer gesloten en zocht kwa haar gedrag steeds vaker muziek op.
Hierdoor gekeken naar waar Noëlla haar behoefte kan uiten en waar haar syndroom niet elke keer aan bod
komt.
5. Welke persoonlijke vaardigheden werden ontwikkeld dan/wel verbeterd door Muziekschool Plus?
Antwoord: Bij Noëlla is in 2018 ADHD, autisme en een sociale emotionele achterstand ontdekt.
Vanaf die tijd vind Noëlla het heel moeilijk om ons speciaaltje te zijn. Is dan gesloten, vaak in huilbuien. Na
eerste les, telefoon gelijk verbonden aan radio en mama moest 6 keer hetzelfde nummer horen. Want als alles
rond was, wilde ze de juf het nummer laten horen zonder fouten en uit haar hoofd.
Mijn kind was zo enthousiast en was de rest van haar problemen vergeten. Dacht alleen maar aan zingen.
6. Voelt u zich welkom bij muzieklessen van Muziekschool Plus?
Antwoord: Ja
7. Waarom voelt u zich welkom bij de muzieklessen?
Antwoord: Een juf die haar stem mooi vind en lekker mee aan de slag gaat. Geen oordeel geeft over haar
beperkingen. Open houding en echt luistert naar mijn kind haar behoeftes. Niets voor haar invullen en vragen
wat ze zelf wilt in de lessen.
8. Wat zijn sterke punten van Wilma tijdens het lesgeven aan u?
Antwoord: Inlevingsvermogen, mondelinge communicatie en is duidelijk naar mijn kind.
9. Heeft de plus in haar bedrijfsnaam ook wel eens afgeschrikt?
Antwoord: Nee Waarom? Mijn kind krijgt persoonlijke aandacht door middel van de privéles. Ik zie de plus
hiervoor staan. Iedereen wil toch als mens persoonlijke aandacht om zichzelf beter te leren ontplooien.
10. Heeft u nagedacht om over te stappen?
Antwoord: Nee Waarom? Ik heb andere muziekscholen meegemaakt, daarbij krijg je vaak groepslessen waarbij er niet de volledige aandacht naar de leerling gaat.
11. Heeft u nog tips of tops voor Muziekschool Plus
Antwoord: Ik vind een perfecte muziekschool plus die er is en dat mag iedereen weten. Maar misschien beter
visueel weergeven wat de lessen inhouden, zodat mijn kind en ik samen kunnen beslissen of dit bij haar past.
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interview leerling 3 (leerling cato met ouder)

interview leerling 4 (leerling kyan)

1. Hoe bent u in contact gekomen met Muziekschool Plus?
Antwoord: Door de website van Muziekschool Plus samen met mijn moeder.

1. Hoe bent u in contact gekomen met Muziekschool Plus?
Antwoord: Eerst van mond-tot-mondreclame en daarna verdere informatie gezocht op de website.

2. Kreeg u op de website voldoende inhoudelijke informatie over de aanpak tijdens de muzieklessen?
Antwoord: Nee Waarom? Er stond veel tekst en ik wist niet waar ik moest kijken. Daarom ben ik ook gaan
kijken naar haar Instagram, zodat ik een beeld krijg hoe de lessen eruit zag. De website kwam voor mij beetje
rommelig over.

2. Kreeg u voldoende inhoudelijke informatie over de aanpak tijdens de muzieklessen?
Antwoord: Nee Waarom? Ik had niet echt heel uitgebreid op de website gekeken omdat ik persoonlijk meer in
contact moet komen met de persoon.

3. Heeft u persoonlijke benadering nodig tijdens de muzieklessen?
Antwoord: Ja
4. Waarom heeft u voor Muziekschool Plus gekozen?
Antwoord: Ik hou van zingen en wil graag begeleiding om later op toneel te kunnen spelen. Dat is mijn droom.
Ik leer niet alleen om beter te zingen, maar ook hoe ik met mijn lichaam en ademhaling kan omgaan. Was
hiervoor onzeker hierover.
5. Welke persoonlijke vaardigheden werden ontwikkeld dan/wel verbeterd door Muziekschool Plus?
Antwoord: Zingen, wordt altijd heel vrolijk in de muzieklessen,
6. Voelt u zich welkom bij muzieklessen van Muziekschool Plus?
Antwoord: Ja
7. Waarom voelt u zich welkom bij de muzieklessen?
Antwoord: Omdat Wilma, gewoon zeer rustig op een begrijpend leerzaam tempo blijft. Heeft tijd voor mij en
niet in een vol geduwde klas. Er wordt echt naar mij gekeken en wat mij gericht zou helpen beter te zingen.
8. Wat zijn sterke punten van Wilma tijdens het lesgeven aan u?
Antwoord: Flexibel met programma’s omgooien, luistert naar mijn gevoelens, inlevingsvermogen
en is nauwkeurig naar mij ook als ik dingen niet goed doe. Vaak liedjes zingen, waarbij ik mijn emoties kan
instoppen.
9. Heeft de plus in haar bedrijfsnaam ook wel eens afgeschrikt?
Antwoord: Nee Waarom? Wilma zorgt voor een ontspannen sfeer. Ik kan mezelf zijn, ik wordt niet beoordeeld
op wat je zegt/doet.
10. Heeft u nagedacht om over te stappen?
Antwoord: Ja , soms is het moeilijk om school, toneel les en mijn muziekles te combineren, maar ik vind de
muzieklessen veel te leuk. Wilma voelt ook eerder als een vriendin dan een lerares.
11. Heeft u nog tips of tops voor Muziekschool Plus
Antwoord: Niet bepaald, ga zo door, zoals je het nu doet. Waarom repareren als iets niet kapot is.

3. Heeft u persoonlijke benadering nodig tijdens de muzieklessen?
Antwoord: Ja
4. Waarom heeft u voor Muziekschool Plus gekozen?
Antwoord: Ja, omdat ik hogerop wilde en niet met een laag niveau. Met privé kan ik veel sneller en beter leren.
Mijn fouten worden verbeterd en ze laat mij inzien hoe ik dit beter kan doen.
5. Welke persoonlijke vaardigheden werden ontwikkeld dan/wel verbeterd door Muziekschool Plus?
Antwoord: M’n zelfvertrouwen heeft een boost gekregen, en en daarbovenop, ben ik m’n oor nog beter gaan
gebruiken, en heb ik m’n audio zintuig nog meer verbeterd dan dat het al was.
6. Voelt u zich welkom bij muzieklessen van Muziekschool Plus?
Antwoord: Ja
7. Waarom voelt u zich welkom bij de muzieklessen?
Antwoord: Er is directe communicatie. Ik kan mijn muziek-wensen/doelen eenvoudig kenbaar maken, en heb
de perceptie dat Wilma mij kan begeleiden om mijn doelen te bereiken.
8. Wat zijn sterke punten van Wilma tijdens het lesgeven aan u?
Antwoord: Mondelinge en schriftelijke communicatie, is erg behulpzaam en weet precies hoe ik mezelf voel.
Lijkt net of ze mee kan kijken in mijn hoofd soms.
9. Heeft de plus in haar bedrijfsnaam ook wel eens afgeschrikt?
Antwoord: Nee Waarom? Het is mijn hobby om keyboard te spelen en ik heb nooit naar de plus gekeken op een
verkeerde manier. Waarom zou een plus verkeerd worden gezien? Als ik bijvoorbeeld keyboard spel voor een
cijfer, staat een 8+ toch beter dan een 8? Het betekent meer, dus in mijn ogen is het beter.
10. Heeft u nagedacht om over te stappen?
Antwoord: Nee nooit, wil ik ook niet, heb ik ook geen behoefte aan. Bij Wilma voelt het vertrouwd.
11. Heeft u nog tips of tops voor Muziekschool Plus
Antwoord: Het zou leuk zijn voor Wilma, dat meer mensen meekijken wat ze doet in haar lessen.

gesprekken met potentiële leerlingen
Belangrijk is de uitlaatklep
voor mijn emoties.
Gebaseerd op Zembla aflevering, hierin zag
je dat er nog meer weinig muziekscholen
echte persoonlijke begeleiding geven aan
leerlingen.

Muziek vind ik zelf er belangrijk, ik heb
vroeger veel muziek gespeeld, ik werd er
rustig van.

Persoonlijke groei kan bieden aan
mezelf of mijn kind.

Heb er een lange periode niets meer mee gedaan
door Covid-19.En nu dacht ik, ik wordt er zo blij
van, ik moet dat gewoon weer doen.

Goede basis hebben van muziek maken

Ik moet eerlijk zeggen dat ik
ook kijk of het een man of vrouw is.

Ik heb wel eens wat gelezen in een
Cultuur Info boekje. Muziekschool
Plus geeft toch les aan mensen met
een beperking?

nicole

Wat is de doorslag gevende factor?
Zou jij muziekles nemen bij Muziekschool Plus?

Waarom vind ik muziekles belangrijk?
Ja en nee, ik heb zelf geen ontwikkelingsstoornis,
maar vind die persoonlijke begeleiding wel erg fijn.

inge

Is het dan wel toegankelijk voor iedereen?

Wat is de doorslag gevende factor?
Kwaliteit: docent, ruimte
aanspreekt of aantrekkelijk is.

Prijs vind ik ook wel belangrijk.

All round gevoel moet goed voelen

Vroeger toen ik muziekles had, merkte ik
bijvoorbeeld je moet dit, je moet dat, het
werd meer belastend.
Maar voor mij gaat het om het plezier maken,
dit wil ik terug zien.

Zou jij muziekles nemen bij Muziekschool Plus?

Praktische reden is dat
het niet te ver is (geografie).

Dat ze leert goed te luisteren

Waarom vind ik muziekles belangrijk?

Cognitieve baat ontwikkeling.

Wil kunnen aanvoelen dat mijn vertrouwen
er kan groeien, dat ik beter wordt in muziek
maken.

Lekker muziek maken om beter
te worden met de piano.

Ik heb klassiek autisme en tijdens muziek
maken voel ik rust in mijn hoofd.

Waarom vind ik muziekles belangrijk?
Ik vind het leuk om samen met
mensen muziek te maken.

De afstand moet ook niet te ver zijn, ik woon
zelf in Oosterhout, dus moet er heen kunnen
fietsen.

seth

Ik heb een andere niveau
Zou jij muziekles nemen bij Muziekschool Plus?

Goede begeleiding, een docent die
verschillende instrumenten kan bespelen.

Misschien ga ik wel
een proefles aanvragen

Moet mezelf ook welkom voelen, dat voelde
ik niet altijd bij H19

Om meer te leren over
de muziektheorie

Waarom vind ik muziekles belangrijk?
Ik heb zelf geen beperking,
waarom zou ik dan naar
een muziekschool gaan, waar
Het moet voor mij ook
alleen maar mensen komen die
niet te ver weg zijn.
anders zijn dan ik.

Wat is de doorslag gevende factor?
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Ik wist niet dat die muziekschool bestond, ik
woon nog best dicht in de buurt.

rowan

Wat is de doorslag gevende factor?

Dat ze mij goed begeleiding en niet alleen
YouTube filmpjes laten naspelen.

Ik ken het niet, maar het heeft wel
mijn interesses opgewekt.
Zou jij muziekles nemen bij Muziekschool Plus?

Ik ben net gestopt met de lessen bij H19, ik mocht
daar 10 minuten spelen en verder moest ik jassen
ophangen van mensen bij binnenkomst.
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Concurrentieanalyse straal: gilze-rijen, breda en oosterhout
Concurrentie
Muziekmake Rijen

Locatie
Rijen

Assortiment
Piano, Ukelele, Blokfout,
Melodica, Keyboard,
Tafelharp, Viool, Accordeon,
Djembé en Zang

Prijzen
Zangles volwassen prive:
5 lessen €110,- /30 min
10 lessen € 210,- / 30 min
Groeples zang: €45,- per uur,
straal buiten 20 km, €60,Muziekspeeltuin 3-6 kind:
15 lessen: €112,50 /30 min

Onderscheidend vermogen

Afnemers

• Gratis proefles
• Groepslessen
• Privéles
• Alle leeftijden
• Longziekte problemen
• Psychische problemen

Gilze-Rijen, Dongen, Breda, Oosterhout, Tilburg,
Made en Geertruidenberg

Marketing
Website, Twitter,
Facebook, E-mail
en Instagram

Muzieklessen zijn voor
kinderen en zanglessen
voor alle leeftijden

Muziek specifiek (beperking):
10 lessen: € 133,- /20 min
10 lessen: € 200,-/30 min
Ukelele en zang:
10 lessen: €210,-/30min
Piano en zang:
10 lessen: €210,0/30 min
Zangtherapie:
5 lessen: €110,-/30 min
10 lessen: €210,-/30 min
Bij psychische klachten:
1 les:€45,- /60 min
EM Music- Edwin Balogh

Rijen

Zanglessen,Songwriting en
muziekproductie lessen

1 les: €45,- (30min)

• Gratis proefles
• Praktijkgerichte zangles
• Eigen lied produceren

Gilze-Rijen, Breda, Oosterhout en Tilburg / alle
leeftijden

Website, Facebook
en E-mail (Telefoonnummer klopt niet)

Vocalkidzz

Rijen

• Theaterschool Babzz
• Schooltheater
• Kinderfeestjes
• Auditietrainingen

Leeftijd 1,5 t/m 3 jaar: Groeples: zang-, dans en muziekmaken op verschillende instrumenten. €12,50 p.m.

• Lessen op basisscholen
• Lessen op middelbare
• Naschoolse activiteiten
• Helpt bij groep 8 musical
• Drama lessen
• Schoolmusicals
• Workshops

Kinderen vanaf 1,5
jaar t/m 21 jaar meest
gebruikte, ook volwassen kunnen terecht bij
VocalKidzz

Website, Twitter,
Youtube

Leeftijd 3,5 t/m 6 jaar: Groeples: zang-, dans en eind van het schooljaar
optredens. €15,- p.m.
Leeftijd: 6,7,8,9 jaar: Werken aan een musical. Door middel van zang,
dans- en acteerles. €32,- p.m.
Leeftijd: 10, 11 of 12 jaar: Groeples: zang-, dans- en acteerles voor een
voorstelling.€ 32,50 p.m.
Leeftijd: 13 t/m 20 jaar: Groepsles: zang-, dans-, acteren voor een
voorstelling. €32,50 p.m.
Leeftijd: 12 t/m 20 jaar: Toelating via audities.
€32,50 p.m.
Volwassen: zang en dans €32,50 p.m.
Bijzondere eigenschap: €95,- per 12 weken
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H19

Oosterhout

Accordeon, Basgitaar,
Blokfluit, Cello, Contrabas,
Dwarsfluit, Drums/slagwerk,
gitaar, harp, keyboard,
klarinet, trompet, cornet,
bugel, hoorn, trombone, tuba,
bastuba, piano, saxofoon,
viool en zang

Volwassenen:
Individuele les: €741,- (30 weken, 25 min)
Strippenkaart individuele les: €149,- (6 lessen, 25 min)
Groepsles van 2,3 of 4 personen instrument leren bespelen en van met
elkaar:
Volwassen in groepje: €445,- (30 weken, 15 min)
Volwassen GuitarClas: €196,- (15 weken, 60 min)
Ouder & kind: €774,- (35 weken, 30 min)
Jeugd & jongeren:
Groepsles: €376,- (35 weken) max. 4 cursisten
Solo: €502 (35 weken, 20 minuten)
Samenspel bands/koren 1 uur: €189,Sing & Play: €487,- (34 weken, 20 min)
Ouder & Kind: €774,- (35 weken, 30 minuten)
Rockfabriek (groeples): €378,- (35 weken 60 min)
Samenspel bands/koren: €301,- (35weken 60 min)

Pianostudio Frank Antens

Oosterhout

Pianoles en zangworkshop

Individuele les:
(Werkt met Youtube, Spotify en traditionele
bladmuziek) Diverse stijlen; klassiek, pop, blues en jazz.
Volwassenen:
Individuele les: €29,75 per les (30 min)
Jeug & jongeren:
Individuele les: €26,75 per les (30 min)

Gitaarles Oosterhout

Oosterhout

Zangpraktijk Desiree Music Oosterhout

• Kunst- en cultuureducatie &
participatie.
• Lessen en workshops op
scholen
• Kunstcursussen voor jeugd,
jongeren en volwassen op het
gebied van: dans, muziek,
beeldende kunst, fotografie
en theater.
• Gratis proefles

Kinderen, volwassenen,
beginners en
gevorderden.
Omgeving Oosterhout

Website, Facebook,
Twitter, E-mail,
Youtube en Krant
(Oosterhout Nieuws
en BN DeStem)

Cursussen:Akkoorden
oefenen, improvisatie
(zonder bladmuziek), zangworkshop, harmonieleer/
solfège (voorbereiding voor
toelating tot
muziekvakopleiding)

Kinderen, volwassenen,
beginners en
gevorderden.

Website, Facebook,
Instagram, Twitter,
BN DeStem, E-mail
en Youtube

Omgeving: Oosterhout of
Teteringen

Gitaar en Basgitaar

Volwassenen:
Individuele les: €75,- p.m. (30 min)
Tot en met 21 jaar, per maand: €60,- (30 min)
10 lessen-kaart: €250,- (30 min)

• Gratis proefles

Kinderen, volwassenen,
beginners en
gevorderden.

Website, Facebook,
Instagram en E-mail

Zanglessen online en fysiek

Volwassenen:
Proefles vanaf 21 jaar: €24,80 (30 min)
Vanaf 21 jaar per les: €31,25 (30 min)
€47,- (45 min)
€60,50 (60 min)

• Online lessen
• Workshops
Stemgebruik/laxvox
• Songwriting
• Koortraining

Kinderen, volwassenen,
beginners en
gevorderden.

Website, Instagram,
Facebook, Nieuwsbrief en E-mail

5 lessenpakket vanaf 21 jaar: €148,75 (30 min per les)
€225,- (45 min per les)
€290,- (60 min per les)
Duo lessen vanaf 21 jaar: €16,25 (30 min)
(prijzen zijn per persoon €32,50 (60 min)
per les)
Wekelijkse lessen vanaf 21 jaar: €28,- (30 min)
(3 termijnen per seizoen)
€42,- (45 min)
€56,- (60 min)
Jongeren tot 21 jaar proefles: €20,- (30 min)
Lossen lessen: €26,- (30 min) €38,50 (45 min) €50,- (60 min)
5 lessenpakket: €24,50 (30 min) €37,00 (45 min) €48,00 (60 min)
(bedrag keer 5 doen)
Duo lessen: €13,50 (30 min) €27,- (60 min)
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Piano Pedagoge - Diana

Oosterhout

Pianoles, Keyboardles,
uitvaartpianist, pianoduo en
ladieskeys

Kind tot 21 jaar (per les):
Individuele les: €16,25 (20 min)
€23,- (30 min)
€34,50 (45 min)
€46,- (60 min)

• Privéles aan huis

Kinderen, volwassenen,
beginners en
gevorderden.

Website en E-mail

Werkgebied:
Oosterhout maar ook uit
Geertuidenberg, Raamsdonksveer, Raamsdonk,
Dongen, Rijen, s’Gravenmoer, Made, Drimmelen,
Lage Zwaluwe, Hooge
Zwaluwe, Zevenbergen,
Waspik, Hank, Dussen,
Sleeuwijk, Teteringen en
Breda.

Proefles jong en oud: €10,- (20 min)
Volwassenen boven de 21 jaar (per les):
Individuele les: €18,95 (20 min)
€28,- (30 min)
€34,50 (45 min)
€46,- (60 min)
Privéles aan huis: Lessen binnen een straal van 5 km betaald de klant
€15,- extra per les) excl. btw voor volwassen leerlingen.
(Buiten de straal van 5 km wordt er bekeken wat de reistijd en kilometers zijn, adv. deze gegevens wordt er een prijs
afgesproken.
Leskaart 8 lessen: €256,- (30 min) of 4 lessen van 1 uur
(2 jaar maar geldig)
Annemiek Beex

Breda

Pianoles

Prijs onbekend

Geen onderscheidend
vermogen

Jong volwassenen van 13
t/m 21 jaar
Volwassenen 22+ jaar
Kinderen van 8 t/m 12 jaar
Kinderen van 4 t/m 7 jaar
Senioren 68+ jaar

Fandalism.com,
Youtube,
SoundCloud en
Facebook

Actief in de volgende
gemeenten: Breda en
Etten-Leur
Musicaja

Breda

Zangles

Individueel tot 21 jaar, 30 min. lessen om de week 9x om de week €262,Individueel tot 21 jaar, 30 min. lessen wekelijks 17x wekelijks €486,Individueel tot 21 jaar, 45 min. lessen om de week
9x om de week €388,Duo-les tot 21 jaar, 45 min. lessen om de week 9x
om de week €208,- p.p.
Individueel vanaf 21 jaar, 30 min. lessen om de week 9x
om de week €325,Individueel vanaf 21 jaar, 30 min. lessen wekelijks 17x wekelijks €605,Individueel vanaf 21 jaar, 45 min. lessen om de week 9x om de week
€442,Individueel vanaf 21 jaar, 45 min. lessen wekelijks 17x wekelijks €826,Duo-les vanaf 21 jaar, 45 min. lessen om de week 9x om
de week €244,- p.p.

Pop- up koor in Station Breda

Kinderen, volwassenen,
beginners en
gevorderden.

Website, Youtube,Facebook, Kidsproof, indebuurt

Muziekschool Frank van
der Kooij

Breda

Saxofoon

Volwassenen:
€29,00 (€26,10 met 10% korting)* Elke les betalen, kan ook in termijnen
betalen dan vervalt de korting.

Geen onderscheidend
vermogen

Kinderen, volwassenen,
beginners en
gevorderden.

Website en E-mail

Jongeren, onder de 21 jaar
€ 26,00 (€23,40 met 10% korting)* Elke les betalen, kan ook in termijnen betalen dan vervalt de korting.
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idee 1: maak emotie
In dit verhaal voelt de protagonist zich emotioneel eenzaam,
omdat hij verbondenheid mist. Hij mist een bredere kring, een groep
mensen die hem een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen geeft.
Hij vind door muziek zijn verbindend element, omdat dit uitstijgt boven sociale
status, leeftijd of zijn achtergrond.
Thema: Eenzaamheid

Bekijk hier in de bijlage
het uitgeschreven storyboard

Statement: Muziek begint daar waar de woorden stoppen.

Het gitaar meisje
In het begin beeld zie je het zusje van het piano meisje
druk bezig met haar studie. Het beeld draait hierna naar de
keuken. Het piano meisje zit op de eettafel te friemelen met
een elastiek, ze is aan het staren. Haar moeder is druk bezig
in de keuken en schreeuwt dat ze ook iets moet doen. Ze
staat op en kijkt boos om haar heen en loopt weg naar de
woonkamer. In de woonkamer staat ze even stil maar kijkt
gefrustreerd en boos. Hierna loopt ze naar de voordeur en
doet hem dicht.

Protagonist: Een jongen op de middelbare school.
Obstakel: Tijdens zijn turbulente levensfase schieten woorden te kort om zijn gedachten en gevoelens te
communiceren aan zijn medescholieren.
Doel: Hij leert door het spelen op een piano zijn communicatiemogelijkheden te vergroten.

2

In het volgende beeld zie je haar gitaar spelen bij
Muziekschool Plus. Je ziet dat ze alles eruit kan gooien wat
daarvoor gebeurd is. Als laatst komt de zin weer in beeld:
“Make Yourself Heard bij Muziekschool Plus.”

Logline: Een jongen op de middelbare school zit in een turbulente levensfase waarbij woorden te kort
schieten om zijn gedachten en gevoelen te communiceren aan zijn medescholieren, door het spelen op een
piano leert hij zijn communicatiemogelijkheden te vergroten.

De piano jongen
Een jongen die voor het eerst naar school gaat. Hij kijkt
buiten voor school op zijn telefoon en ziet dat zijn moeder
hem een Whatapp bericht heeft gestuurd. “Heb een leuke
eerste dag! Kus, mam.”
Hij loopt door de gangen op school en ziet overal mensen
om zich heen en voelt zichzelf nog niet op zijn plek. Tijdens
de middag pauze ziet hij iedereen bij elkaar zitten. Hij weet
niet goed hoe hij het eerste gesprek kan beginnen met zijn
klasgenoten. Op de gang loopt die weer alleen en ziet een
lokaal openstaan. Het is het muzieklokaal. Tijdens het piano
spelen zie je hem helemaal opbloeien en beweegt hij mee
bij het bespelen van de piano. Als laatst komt de zin weer in
beeld: “Make Yourself Heard bij Muziekschool Plus.”

1

2
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idee 2: laat je zien, laat je horen

maak een begin

maak het echt

Het idee betreft een promovideo om de missie
van Muziekschool Plus in beeld te brengen.
De missie van de muziekschool is om een
stap voorwaarts te zetten om individualiteit,
emoties en creativiteit te uiten.
De video neemt ons mee in een reis langs
de verschillende manieren waarop geluiden
en muziek ons emotioneel beïnvloeden. Het
is belangrijk dat mensen zichzelf kunnen
uiten, hun eigen verhaal kunnen maken en
dit kunnen vertellen aan de buitenwereld. In
de video zie je een breed scala aan leerlingen
van Muziekschool Plus die individueel
een muzikale compositie uitvoeren en
interpreteren. Door de beelden van de
leerlingen en geluiden samen te brengen zie
je de samenhang en verbondenheid binnen
de muziekschool. De teksten in beeld geven
meer houvast aan show don’t tell.

maak vooruitgang

maak het uniek

laat het opvallen

exploratie - jolien smits

Maak een begin, maak het echt, maak
vooruitgang, laat het opvallen, maak het
uniek, maak herinneringen, maar wat je ook
maakt, maak het vooral je eigen.

maak herinnereringen
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idee 3: wij zijn er voor ieder muziektalent
Thema: Loyaliteit en verbondenheid
Statement: Blijf altijd jezelf
Protagonist: Een muzikale tiener is onderweg naar Muziekschool Plus.
Obstakel: Hij is een verlegen persoon en maakt niet snel contact met andere mensen.
Doel: Hij leert tijdens de eerste les dat er niet gekeken wordt naar zijn zwaktes maar juist naar zijn
talenten.
Logline: Een muzikale tiener is onderweg naar Muziekschool Plus, hij is een verlegen persoon en
maakt niet snel contact met andere mensen. Hij leert tijdens de eerste les dat er niet gekeken wordt
naar zijn zwaktes maar juist naar zijn talenten.
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feedback

Verhaal 1:
Goede punten:
• Het obstakel is in het verhaal goed terug te zien
• Herkenbare situaties waarin jezelf kan verplaatsen
Foute punten:
• Je ziet de positieve kant van de plus niet terugkomen
• Er wordt geen associatie gelegd met verbindende communicatie in de lessen van Muziekschool Plus

Verhaal 2:
Goede punten:
• Door een directe tone of voice te gebruiken in je verhaal activeer je de kijkers
• De huidige leerlingen die als ambassadeurs worden ingezet creëren verbondenheid en betrouwbaardheid in
het verhaal, omdat je hun eigen ervaringen ziet. Dit geeft een sterker en doorleefder verhaal
Foute punten:
• De stockafbeeldingen maken het lastig om de kern van het verhaal te begrijpen. Vanuit mijn gevoel, mag
de kern nog wel aangepast worden. De plus punten vanuit verbinding zie ik niet terug komen. Waar staat de
verbinding uit, en hoe breng je dit over in beeld? Misschien een goede tip om naar te kijken

Verhaal 3:
Goede punten:
• Leerlingen als ambassadeur gebruiken
• Verbondenheid in de lessen
• Het is sterk dat je een hoofdpersoon gebruikt en dat er korte fragmenten van de huidige leerlingen in beeld
worden gebracht.
Foute punten:
• Dit verhaal spreekt mij persoonlijke het minste aan, omdat de hoofdpersoon naar de muziekles gaat, maar
verder zie je geen persoonlijke ontwikkeling
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Zingende vrouw

Gitaar jongen

Keyboard man

Hij verzet
zijn laatste
muziekschuif.
En kijkt blij en
daarna speelt hij
muzieknoten mee
op de beat of het
past.

Om de beurt een
vinger gebruiken.

Piano meisje
tikt op tafel op
het ritme.

Speelt eerste
noten met vingers
op piano.

Gitaar jongen
stemt gitaar.

Gitaar jongen
speelt langzaam
op snaren.

Keyboard
man schuift
muziekschuiven
naar boven.

De motoriek wordt
soepeler. En vind
de tonen.
Keyboard man
gaat mee op de
beat.

Gitaar jongen
Ziet de vingers Glimlacht en knipt
speelt met al wat speelt een stukje mee op de beat.
beter op de gitaar.
soepeler.

Neem het waar.

Ziet glas van piano
meisje, water trilt
van getik op tafel.

Zingende vrouw
bladert door
zangbladen

Geef uiting aan
jouw gevoel

Zingende vrouw
haalt diep adem
bereid zich voor.

Piano meisje
speelt met twee
handen op piano.

Piano meisje
Is gefocust bezig
tikt met voet
op piano.
mee op de beat.

Kijkt omzich heen.

exploratie - jolien smits

Ontdekt de begin tonen van
het lied. Voelt met haar hand
het ritme van de muziek.
Begint met de rechterhand.

Keyboard man
speelt mee
op muziek en
heeft een grote
glimlach.

Glimlacht speelt
de arkkoorden

Keyboard man Keyboard man
speelt mee op glimlacht naar
de beat
Wilma

Communiceer jouw
behoefte

Zingende vrouw
lacht en beweegt,
is aan het
orienteren.

Zingende vrouw,
Het beluisteren
van het lied hoe
het gaat klinken.

Piano meisje
speelt op de piano
en glimlacht.
Piano meisje
en wilma zitten
samen te spelen
en kijken even naar
elkaar

Laat jouw wens in
vervulling gaan

Piano meisje speelt
Ingezoomd op twee en lacht naar
handen spelen op
Wilma.
piano
Zing vrolijk lied
mee

exploratie - jolien smits

Piano meisje

Audio: beat uiteindelijk naar lied

