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ABSTRACT1 
Muziekeducatie is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind tijdens de basisschool 
periode. Verdieping in de muziek van andere culturen kan bijdragen aan het hebben van meer begrip en 
respect voor de medemens. Naast culturele redenen stimuleert muziekeducatie de cognitieve, sociale en 
auditieve ontwikkeling van kinderen. Ondanks het belang van deze educatie besteden basisscholen de 
meeste tijd aan hoofdvakken. In dit onderzoek wordt er gekeken of Tangible Interfaces geschikt zijn voor 
het geven van muziekles. Hiermee wordt er gekeken of het geven van muziekles via Tangible Interfaces 
ervoor kan zorgen dat het vaker geven van de lessen wordt gestimuleerd. Dit onderzoek wordt gedaan 
aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden zoals, interviews, het maken van prototypes en 
literatuuronderzoek.
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INTRODUCTIE 
 
Dit onderzoek is aangesloten bij het overkoepelende onderzoek van Hanneke Bierbooms, waarbij de 
onderzoeksvraag luidt: “Hoe kan het leerproces/ de ontwikkeling van een kind optimaal worden 
ondersteund met facetten uit zowel de fysieke wereld als de wereld van robotica?”  
 
Het uitgangspunt van dit onderzoek is het creëren van meer begrip voor de medemens. Het doel is dat 
door het accepteren en waarderen van de ander, er een vredigere samenleving gecreëerd kan worden. 
Veroordeling, discriminatie en haat zorgen tegenwoordig wereldwijd voor vele problemen. Deze 
problemen staan in verband met sociaaleconomische en politieke ongelijkheden en misverstanden 
tussen mensen van verschillende culturele achtergronden en voorkeuren [1]. 
Volgens het artikel “Intercultureel leren” zorg je ervoor dat je als persoon intercultureel groeit door 
verschillende culturen samen te brengen en onderlinge overeenkomsten en verschillen te ervaren [2]. 
Intercultureel zijn betekend ook het nemen van een buitenstaandersperspectief en het bevragen van je 
eigen waarden en geloofssystemen. Dit betekent een actieve verdieping in de ander, die de 
mogelijkheid geeft om de ander te begrijpen [2]. Scholen bieden de mogelijkheid voor interactie en het 
leren over elkaars culturele achtergrond, omdat kinderen met verschillende achtergronden elkaar hier 
ontmoeten [3].  

Muziek als verschijnsel behoort tot verschillende culturen en kan daarom ingezet worden als 
bindmiddel en vorm van communicatie [4]. Muziek is een algemeen menselijk fenomeen voor het uiten 
van emoties en gevoelens, echter verschilt de manier waarop deze geuit wordt per cultuur [5]. 
Aangezien onbekendheid vaak de oorzaak is van een vijandige houding, kan aandacht voor 
verschillende muziekstijlen bijdragen aan meer begrip en respect voor verschillen en overeenkomsten 
[5]. Naast dat muziek een belangrijke rol speelt in het verbinden met andere culturen ondersteunt 
muziek ook de ontwikkeling van sleutelvaardigheden, zoals luisteren en lezen [6]. Het soepel decoderen 
van spraak is belangrijk bij alles wat leerlingen doen en leren. Muzikale training draagt bij aan het 
ontwikkelen van het auditieve systeem die het decoderen van geluid makkelijker maakt [7]. Kinderen 
met muzikale scholing zijn beter in staat om te luisteren dan anderen, omdat ze achtergrondgeluid 
beter weg kunnen filteren en zich kunnen richten op de informatie van het geluid [7]. Volgens 
onderzoek [Musical Experience Promotes Subcortical Efficiency in Processing Emotional Vocal Sounds] 
draagt muzikale oefening naast het filteren van ruis bij aan het vermogen van de hersenstam om de 
verborgen boodschap van muziek en gesproken taal te decoderen [8]. De emotie in stemgeluid zit vaak 
verborgen in fragmenten van niet meer dan 50 milliseconde. Deze worden er door muzikaal getrainde 
hersenen makkelijker uitgehaald. Zo stimuleert muziek dus de emotionele intelligentie [9]. Daarnaast is 
een effect van muzikale training het hebben van een betere aandacht en een beter werkgeheugen [10]. 



 

 
 

Figuur 1: 123zing online muziekmethode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODEN 
 
Huidige cultuureducatie 
 

Het hierboven vermelde literatuuronderzoek heeft het belang van muzikale educatie uitgelegd en 
aangetoond dat muziek een belangrijk aspect is in de ontwikkeling van kinderen. Om grip te krijgen op 
de huidige situatie van de cultuureducatie in het basisonderwijs is er een interview afgelegd met een 
basisschool lerares werkzaam in groep 5/6.  

De school waarop de lerares werkzaam is zit aangesloten bij een stichting die verantwoordelijk is voor 
het organiseren van een cultuurprogramma. De stichting heeft een document gemaakt waarin een 
programma zit die de school kan volgen. Deze bevatten bijvoorbeeld bezoeken aan theaters en musea. 
In het cultuuronderwijs wordt er gewerkt met zeven disciplines: beeldend, muziek, theater, literatuur, 
media, dans en erfgoed. Voor muziekles wordt er door de school gebruik gemaakt van de methode 123 
zing. Dit is een online lesmethode waarop verschillende soorten muzieklessen te vinden zijn. Deze 
variëren van ritmelessen, het componeren van muziek, het ontdekken van verschillende instrumenten, 
het ontwikkelen van verschillende stijlen en het leren van muziek uit verschillende culturen. Zo’n 
onlinemethode biedt een leerkracht zonder muzikale ervaring de mogelijkheid om diverse muzieklessen 
te geven. Volgens de lerares ervaren de kinderen cultuurlessen als heel erg leuk en is de motivatie altijd 
hoog.  

Voor de andere cultuurdisciplines wordt er geen methode gevolgd en worden de lessen door de 
leerkrachten zelf ingevuld. Hoeveel aandacht er wordt besteed aan cultuurlessen zijn volgens de lerares 
zeer leerkracht afhankelijk. Dit hangt ervan af hoe leuk en belangrijk de leerkracht het vindt om een 
cultuurles te geven. Daarnaast is het faciliteren van cultuurlessen vaak lastig door gebrek aan de juiste 
middelen en speelt geld ook een rol. Door corona zijn er op de school leerachterstanden ontstaan, 
waardoor de aandacht nu gevestigd wordt op de hoofdvakken: rekenen, taal en spelling. Volgens de 
lerares is het wel heel belangrijk om cultuurlessen te geven aan kinderen, omdat ze hierbij worden 
voorbereid op een toekomst waarin creativiteit belangrijker wordt dan hoofdrekenen en schrijven.  

 

 

 

 



 

 

Figuur 2: Gebruik technologie onderwijs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie in het onderwijs 

Toekomstige vaardigheden is een onderwerp dat ook veel besproken is tijdens een focusgroep die voor 
het onderzoek gehouden is. Een ontwikkelaar van educatieve applicaties voor multitouch tafels, een 
basisschool lerares en een kinder ontwikkelingscoach gingen in gesprek om te discussiëren over het 
onderwerp technologie in het basisonderwijs. Technologie ontwikkelt zich enorm snel, daarom loopt 
het onderwijs hier vaak op achter. Het onderwijs moet kinderen voorbereiden op een toekomst 
waarvan we niet weten hoe die eruit gaat zien.  

Wel zijn de deelnemers het erover eens dat technologie op veel gebieden in het onderwijs voor 
oplossingen kan zorgen. Technologie sluit aan op de behoefte van een kind, omdat de lesstof wordt 
aangepast op het niveau van het kind zelf. Kinderen werken naar een bepaald persoonlijk doel en 
kunnen deze ook inzien. Ook vergroot technologie de opties om handelend te leren. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door platte rekensommen om te zetten in een herkenbaar object om zo een idee te krijgen 
wat de som betekend.  

Volgens onderzoek zullen computers nooit belangrijk speel- en leermateriaal vervangen: verf, blokken, 
zand, water en boeken [11]. Technologie biedt daarnaast wel nieuwe mogelijkheden die kinderen in 
staat stelt om concepten gemakkelijk in verschillende contexten toe te passen [12]. Kinderen worden 
blootgesteld aan activiteiten en kennis die zonder computers niet mogelijk zouden zijn [3]. 
Computerondersteund onderwijs verbeterd prestaties op gebieden als schrijfvaardigheid, corrigerend 
schrijven, verbale en non-verbale creativiteit, de houding tegenover leren, auditieve vaardigheden en 
zelfstandig denken [13]. Onderzoek [Young Children and Technology] toont ook aan dat technologische 
ervaringen kinderen verbindt met de wereld door toegang te bieden tot mensen en middelen over de 
hele wereld. Daarnaast krijgen kinderen toegang tot een enorme hoeveelheid informatie [14]. Dit 
laatste punt werd door de deelnemers van de focusgroep als negatief ervaren, door het te vroeg 
bootstellen van informatie aan kinderen waar ze nog niet aan toe zijn.   

21eeuwse vaardigheden 

Een andere belangrijke ondervinding van de focusgroep voor dit onderzoek is dat feitenkennis steeds 
minder belangrijk wordt. Er moet meer aandacht gegeven worden aan vaardigheden als 
probleemoplossend denken, creativiteit, analyse, informatievaardigheden en presenteren. Dit worden 
ook wel 21eeuwse vaardigheden genoemd. Volgens de deelnemers is er in het huidige curriculum geen 
ruimte voor deze vaardigheden en daarom vinden zij dat het curriculum aangepast moet worden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 3: Tangible Interface Table 

 

 

Voor leraren is er volgens hen geen ruimte om hun eigen creativiteit te gebruiken in het onderwijs, 
omdat zij goed in de gaten gehouden worden of de hoofdvakken goed uitgevoerd worden. Kinderen 
werken vaak pas gemotiveerd aan een opdracht als zij weten wat ze met de opdracht leren. De 
deelnemers geven toe dat ze bij veel vakken niet kunnen vertellen waarom kinderen de stof moeten 
leren, omdat ze deze later waarschijnlijk niet meer zullen gebruiken.  

Volgens onderzoek [Opvattingen van leerkrachten omtrent de 21e -eeuwse vaardigheden en hun 
ervaringen met deze onderwijsverandering] bestaat een onderwijsverandering uit drie fases: initiatie, 
implementatie en continuering [15]. De initiatiefase rondom een onderwijsverandering ten aanzien van 
21e -eeuwse vaardigheden is ingezet doordat het onderwerp op de politieke agenda staat [16]. Om een 
onderwijsverandering te implementeren zal er aandacht moeten zijn voor de leraar en een 
veranderende onderwijspraktijk. Het komt er dus op neer dat de leraren zelf verantwoordelijk zijn voor 
een onderwijsverandering, maar door hun terughoudende houding verloopt dit proces langzamer dan 
gewenst [15]. 

Conclusie 

Er kan geconcludeerd worden dat ondanks het eerder aangetoonde belang van muziekeducatie er 
weinig tijd in het onderwijs wordt besteed aan dit vak. Door achterstanden en het belang van goede 
prestaties gaat alle aandacht naar de hoofdvakken. Hoewel er steeds meer aandacht is voor het belang 
van 21eeuwse vaardigheden, is de uitvoering hiervan de verantwoordelijkheid van de docent.  

In het volgende deel van het onderzoek kijken we naar een technologie die een rol kan spelen in het 
stimuleren van het geven van muzieklessen.  

Tangible User Interfaces 

Het volgende deel van dit onderzoek gaat over Tangible User Interfaces. Een Tangible User Interface 
(TUI) is een tastbare gebruikersomgeving waarbij de gebruiker interacteert met een digitaal systeem 
door het gebruik van fysieke objecten [17]. Meerdere onderzoeken tonen aan dat het gebruik van 
Tangible Interfaces het leerproces van kinderen in het onderwijs stimuleert.  

Volgens het artikel “Tangible interfaces in early years’ education: a systematic review” zijn mobiele 
telefoons, tablets en computers de opening naar de digitale wereld. Veel van deze apparaten zijn niet 
altijd geschikt voor kinderen aangezien ze ontworpen zijn door en voor volwassenen. Kennis van de 
ontwikkeling van kinderen en bekendheid met de theorieën over de cognitieve ontwikkeling van 
kinderen zijn essentieel bij het ontwerpen van software [14].  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Educatieve applicatie 

De cognitieve ontwikkeling van kinderen betreft niet alleen de manier waarop ze kennis verwerven, 
maar ook de ontwikkeling en constructie van hun mentale model van de wereld, waardoor ze 
informatie uit ervaringen van het verleden kunnen gebruiken of toekomstige acties kunnen plannen 
[18]. 
Tangible User interfaces zijn een geschikte technologie, omdat ze voortbouwen op de kennis die 
kinderen hebben van alledaagse voorwerpen en bieden een overeenkomst tussen echte en digitale 
objecten [19]. Omdat kinderen zijn opgegroeid met het spelen met fysieke objecten zal het gebruiken 
van een TUI daarom als natuurlijk aanvoelen [20]. Tijdens het spelen met fysieke objecten hebben 
kinderen verschillende cognitieve en sociale vaardigheden ontwikkeld [21]. Naast het verder 
ontwikkelen van deze vaardigheden worden bij een TUI ook de zintuiglijke ontwikkeling van kinderen op 
een constructieve manier gestimuleerd door het prikkelen van de ogen, de oren en de tastzin [22].  

Naast de natuurlijke vorm van een TUI voor kinderen legt onderzoek [Tangible user interface for 
children – an overview] aan de hand van meerdere onderwerpen uit wat de voordelen van een TUI zijn 
voor het leerproces bij kinderen [21]. De eerste reden die gegeven wordt is dat het voor kinderen niet 
moeilijk is om te technologie te snappen. Ze kunnen zich daardoor beter concentreren op de taak dan 
op het gebruik van de software. Er worden verschillende interacties aangeboden die de kinderen in 
staat stelt om problemen op te lossen. Omdat de kinderen controle en een gevoel van bezit hebben 
over de computeromgeving zullen ze actief betrokken zijn en niet snel hun interesse verliezen. Ook is 
het voordeel van een TUI dat kinderen gemakkelijk kunnen samenwerken en dit een sociale ervaring 
biedt. Kinderen werken productiever in groepsverband dan alleen en voeren zo de taak efficiënter uit. 
Als laatste werkt het voor kinderen goed om een educatieve omgeving als een spel in te richten. Bij 
leerervaring speelt plezier een belangrijke factor. Tangible User Interfaces worden door kinderen vaak 
als magisch, interessant en onvergetelijk ervaren [21].  

Educatieve applicaties 

Een aantal elementen van het bovenstaande onderzoek zijn ook teruggekomen in het interview met 
een ontwikkelaar van educatieve applicaties voor multitouch tafels. Ondanks dat multitouch tafels niet 
in staat zijn te interacteren met fysieke objecten heeft de ontwikkelaar veel kennis gedeeld over het 
ontwikkelen van educatieve programma’s, die waardevol zijn voor dit onderzoek.  

Een van de belangrijkste redenen dat het bedrijf is begonnen met het ontwikkelen van educatieve 
applicaties voor multitouch tafels is de mogelijkheid om kinderen te laten samenwerken. Volgens hem 
is samenwerken een van de sterkste educatieve instrumenten die je hebt. Kinderen vinden het heel leuk 
om samen te werken en ze kunnen elkaar ook vooruithelpen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Blz.3 prototype 1 

Naast samenwerken is ontdekkend leren een van de belangrijkste uitgangspunten van het bedrijf. Een 
groot deel van de applicaties zijn ontwikkeld in de vorm van een spel. De bedoeling is om een omgeving 
te maken, waarbij je er eerst achter moet komen wat het doel is. Kinderen vinden het leuk om iets te 
doen wat ze al kunnen, maar ze vinden het ook leuk om iets te doen wat ze bijna kunnen en daar leren 
ze van. Het is ook belangrijk om het spel steeds een stapje moeilijker te maken.  

Interessant om te zien is dat kinderen vaak het spel omvormen in hun eigen spel, ze proberen steeds 
nieuwe dingen en ontdekken zo nieuwe mogelijkheden. Het verschil tussen volwassenen en kinderen is 
dat volwassenen eerst willen weten hoe iets werkt voordat ze ergens aan beginnen. Kinderen durven 
daarentegen uit te proberen hoe een applicatie werkt. Verder is het belangrijk om een rijke ervaring 
voor kinderen te maken. Dit doe je door de interface simpel maar wel opvallend te maken, door geluid 
toe te voegen en door veel bewegende elementen te laten terugkomen.  

Conclusie: 

Uit deze theorie kan geconcludeerd worden dat een Tangible User Interface een geschikte technologie 
is om muzieklessen mee aan te bieden. Bij het inzetten van Tangible User Interfaces als leermiddel is 
het belangrijk om de leerlingen te laten samen werken. Omdat kinderen zelf met het systeem aan de 
slag kunnen biedt dit vrijheid voor de docent om de kinderen te ondersteunen waar dat nodig is. 
Daarnaast heeft de docent tijd over om zich voor te bereiden op andere mogelijke cultuurlessen. Ook 
zorg je ervoor, zoals eerder benoemt, dat een leerkracht zonder muziekervaring toch educatieve 
muzieklessen kan verzorgen. Een interessante toevoeging is dat je met Tangible Interface kinderen het 
gebruik van bepaalde muziekinstrumenten kan laten ervaren die normaal moeilijk in het klaslokaal te 
brengen zijn. Je kunt met een Tangible Interface zorgen voor een rijke zintuiglijke ervaring die het 
leerproces van het kind stimuleert.  

Prototype 1 

Voor dit onderzoek zijn er twee prototypes gemaakt. Het eerste prototype is gemaakt om erachter te 
komen wat de instrumentale kennis van kinderen is en wat ze vinden van het maken van muziek. Dit is 
gedaan door een klas van groep 5/6 een vragenopdracht te laten maken. De test van het prototype 
bestaat uit twee verschillende onderdelen. 
 
Onderdeel 1:  
Bij de opdracht mochten de kinderen een gekozen instrument knippen en opplakken. Daarnaast werd 
er gevraagd wat ze van dit instrument weten en wat ze er nog meer over willen leren. Er is gevraagd 
wat ze van muziekles op school vinden en hoe ze het liefst zelf muziek maken.  



 

 

 

Figuur 6: Prototype 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De antwoorden van de vragen waren erg uiteenlopend, maar over het algemeen was ieder kind positief 
over het maken van muziek. Er kan uit opgemaakt worden dat kinderen graag meer willen leren over 
het maken van muziek en instrumenten. Je ziet door de uiteenlopende antwoorden dat ieder kind een 
hele andere kijk heeft op muziek. Daarnaast is het waardevol om te zien dat kinderen een eigen 
invulling geven op de vraag die gesteld is.  

Onderdeel 2: 
Het tweede deel van de test is een paper prototype voor een concept van muziekles via een Tangible 
Interface tafel. Door middel van het plaatsen van blokken die interacteren met de tafel waar ze opgezet 
worden, kunnen kinderen zelf hun muziek componeren. Het idee is dat de blokken staan voor 
verschillende muziekinstrumenten. Kinderen kunnen zelf kiezen met welk instrument ze muziek willen 
maken door deze te plaatsen op het scherm. Met andere blokken die staan voor verschillende 
muzieknoten kan zo een liedje gecomponeerd worden. Meerdere kinderen zouden tegelijk aan de tafel 
kunnen werken, zodat ze samen muziek kunnen maken. De elementen die uitgeknipt en op de 
vragenlijst geplakt kunnen worden staan voor de blokken van de Tangible Interface. Het is voor deze 
test interessant om te zien dat een aantal kinderen meerdere instrumenten bij een vraag hebben 
opgeplakt, terwijl er werd gevraagd om dit met een instrument te doen. Ook heeft ieder kind bij de 
vraag om muzieknoten op te plakken dit op zijn of haar eigen manier gedaan. Hier kun je uit 
concluderen dat het voor het ontwerpen van de interface belangrijk is om duidelijke instructies te 
geven. De algemene conclusie die uit het testen van het prototype gehaald kan worden is dat kinderen 
muzieklessen positief ervaren.  

Prototype 2: 

Het tweede prototype dat voor dit onderzoek gemaakt is, is ontstaat vanuit het belang om samen 
muziek te maken. Volgens onderzoek [rockitmusicproductions] zijn er een aantal redenen waarom het 
belangrijk is voor kinderen om samen muziek te maken [23]. Het onderzoekt heeft uitgewezen dat 
personen die samen muziek maken beter kunnen schakelen tussen verschillende taken, makkelijker 
problemen kunnen oplossen en sneller informatie kunnen verwerken. Tijdens het maken van muziek 
bundel je krachten, waardoor je zorgt voor een betere samenwerking. Samenwerken en resultaat 
behalen bevordert onderlinge banden en relaties.  

 



 

Figuur 7: Prototype 2 

 

Figuur 8: Test prototype 2 

 

 

 

 

Het tweede prototype bestaat uit twee placemats waar kinderen muziek mee kunnen maken. Op de 
placemats zitten vier drukknoppen gevestigd die in verbinding staan met het programma Max op de 
computer. Door met trommelstokjes de drukknoppen te activeren klinkt er een toon van een bepaald 
muziekinstrument. De bedoeling is om met het prototypes ritmes te maken. Op een placemat is de 
klank van een gitaar te horen en op de ander die van de piano. Daarnaast kan er nog gevarieerd worden 
met trommelgeluiden. 

Het prototype is uitgetest in groep 6 van een basisschool. Op het test moment waren er 19 kinderen 
aanwezig. Op het begin van de dag kregen alle kinderen een vragenlijst. Deze werd bedoeld om de 
kinderen beter te leren kennen. Er werd gevraagd hoe de kinderen zich voelden, wat ze van school 
vonden, wat ze van de klas vonden en of ze vrienden hadden in de klas. Daarna werd er met de vragen 
gekeken of kinderen het fijn vinden om samen te werken en bij welke vakken dit het geval is. Als laatste 
werd er gevraagd naar muziekles. Opvallende conclusies die uit de vragenlijst gehaald konden worden 
was dat het overgrote deel van de klas bestond uit meisjes en dat de jongens dit als minder leuk 
ervaren. Toch heeft ieder kind benoemd dat ze de klas leuk vonden en dat ze vrienden in de klas 
hebben. Zo kon er geconcludeerd worden dat de algemene sfeer in de klas goed is. Na het invullen van 
de vragenlijst heeft er een observatie plaatsgevonden. 
Na een observatie van ca. 45 min werd de klas opgedeeld in vier groepjes van vier leerlingen en een 
groep van drie leerlingen. De groepjes zijn samengesteld door de lerares, zij heeft groepen van kinderen 
samengesteld die minder vaak met elkaar om gaan. Om de beurt mocht er een groepje mee naar een 
apart lokaal om daar het prototype te testen. Voordat de test begon werd er aan de kinderen gevraagd 
wat ze normaal tijdens de muziekles doen. Al snel kon er geconcludeerd worden dat de kinderen bijna 
geen muziekles krijgen. Hierbij kan een link gelegd worden aan de eerder ingevulde vragen waarbij 
muziekles bijna niet is gekozen als favoriete vak. Ook wisten een aantal kinderen op de vraag: “Hoe zou 
jij graag muziek willen maken in de klas?” geen antwoord. De kinderen die deze vraag wel hebben 
beantwoord hebben bijna allemaal “met boomwhackers” of “met instrumenten” ingevuld. Dit komt 
omdat ze met een inval juf een keer muziek hebben gemaakt met deze instrumenten. Hieruit kun je 
concluderen dat die ervaring als bijzonder is ervaren en daarom is blijven hangen.  

Er werd daarna aan de kinderen een ritmeoefening afkomstig van 123zing getoond. Nadat ze dit ritme 
met hun handen geoefend hadden mochten ze deze uitproberen met het prototype. De eerste reactie 
die de kinderen gaven verschilden per groepje. Voordat het lukte om een mooie klank te laten horen 
moest er eerst een aantal keer geoefend worden. Een groot deel van de kinderen reageerde gelijk 
enthousiast en door geduldig te oefenen kregen ze het maken van een ritme onder de knie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een klein gedeelte van de kinderen had niet genoeg geduld om te oefenen met het prototype en 
ervaarden het prototype daarom als iets minder leuk. Al snel namen de kinderen het initiatief in eigen 
handen en gingen met elkaar overleggen hoe ze samen een mooi ritme in elkaar konden zetten. Hierin 
zie je ook dat een aantal kinderen de leiding willen nemen, maar dat er ook een aantal stillere kinderen 
tussen zitten. Ondanks dat heeft ieder kind goed meegedaan en zichzelf goed laten zien. De kinderen 
ervaarden het namaken van het ritme van de eerder getoonde les op 123zing als te moeilijk om na te 
spelen en probeerden daarom zelf ritmes te maken.  

In eerste instantie was het de bedoeling dat de kinderen om de beurt met twee stokjes een ritme 
gingen maken. Nadat deze opdracht voorgelegd werd pakten ze bijna allemaal een stokje en gingen het 
samen proberen. Na het testen van het prototype heeft er opnieuw een gesprek met de kinderen 
plaatsgevonden. Dit was een evaluatiegesprek om erachter te komen wat de kinderen ervan vonden om 
op deze manier muziek te maken en daarnaast wat hun mening was over het samen muziek maken. De 
antwoorden van de verschillende groepen kwamen met elkaar overeen. Het prototype werd als heel 
erg positief ervaren. Dit kwam vooral doordat het een nieuwe ervaring was en de kinderen vonden het 
goed om met tastbare elementen te werken. Een aantal kinderen die van tevoren aangegeven hadden 
dat ze muziek niet leuk vonden ervaarden het op deze manier wel als positief. De kinderen waren ervan 
overtuigd dat het goed is om samen muziek te maken. Ze waren het erover eens dat wanneer je samen 
muziek maakt je als klas dichter naar elkaar groeit. Dit komt omdat je socialer met elkaar wordt en 
elkaar beter leert kennen bij zo’n activiteit.  
Met het prototype is getest hoe kinderen het ervaren om Tangible User Interface muziek te maken. Uit 
de test kan geconcludeerd worden dat de kinderen het een hele positieve en leerzame ervaring vonden. 
De kinderen zouden graag vaker muziek willen maken en het liefst op eenzelfde interactieve manier, 
zoals met het prototype. Een andere conclusie is dat kinderen liever samen muziek maken dan alleen. 
Omdat er tijdens het testen van het prototype naar voren kwam dat de kinderen weinig muziekles 
krijgen heeft er daarna een interview plaatsgevonden met de lerares van de klas. Zij gaf als reden dat er 
te weinig tijd is om muziekles te geven. Dit komt omdat er veel aandacht wordt gegeven aan de 
hoofdvakken en voor de overige vakken vaak tijd tekortkomt. De lerares is van mening dat het geven 
van cultuurvakken wel goed is, omdat kinderen daar andere talenten in kwijt kunnen en ze elkaar zo op 
een andere manier vinden. Wel vindt de lerares het belangrijk dat dit niet ten koste gaat van de 
hoofdvakken, die naar haar mening toch het belangrijkste zijn. Een oplossing zou kunnen zijn dat er 
vakleerkrachten ingezet worden die de cultuur en muzieklessen op zich nemen. Voor het inbrengen van 
eigen creativiteit in lessen is wel genoeg ruimte, alleen vaak ook niet genoeg tijd om dit voor te 
bereiden. Als laatste is de lerares van mening dat er in het huidige curriculum al wel aandacht besteed 
wordt aan het leren van 21eeuwse vaardigheden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSSIE 

 

De conclusie van het onderzoek is dat het heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen in het 
basisonderwijs is om muziekeducatie te krijgen. Muziekeducatie zorgt ervoor dat kinderen meer begrip 
krijgen voor de verschillen en overeenkomsten van andere culturen. Muzikale educatie draagt bij aan 
het ontwikkelen van het auditieve systeem, omdat kinderen ruis en emotie kunnen filteren uit spraak. 
Daarnaast worden de aandacht en het werkgeheugen van kinderen getraind. Samen muziek maken 
zorgt voor een betere samenwerking en een betere onderlinge band met klasgenoten.  

In het huidige schoolsysteem wordt er op dit moment veel meer aandacht besteed aan de hoofdvakken: 
rekenen, schrijven en lezen. Dit heeft als reden dat er in het onderwijs weinig tijd over is voor culturele 
vakken. Kinderen en leerkrachten worden afgerekend op het niveau van de hoofdvakken en daarom 
krijgen deze voorrang. Daarnaast zijn cultuurlessen sterk afhankelijk van de input van de leerkracht.  

Op de hoofdvraag van het onderzoek: “Hoe stimuleren Tangible User Interfaces het geven van 
muzieklessen op de basisschool?” kunnen we als antwoord gegeven worden dat TUI bijdraagt aan de 
cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen door middel van de technologie goed 
samen werken, wat erg belangrijk is voor het leerproces. Leerkrachten zonder muzikale ervaring kunnen 
door het gebruik van een applicatiemethode via een Tangible Interface toch educatieve muzieklessen 
geven. Ook zijn er door het gebruik een TUI meer mogelijkheden met betrekking tot verschillende 
muziekinstrumenten die normaal niet in het klaslokaal te vinden zijn.  

De algemene conclusie is dat Tangible Interfaces goed gebruikt kunnen worden om muziekles in het 
onderwijs te stimuleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSIE 

Het tweede prototype is uitgetest bij een basisschool klas waar weinig muziekles gegeven 
wordt. Het zou waardevol voor het onderzoek zijn om het prototype ook te testen in een klas 
waar juist wel vaker muziekles gegeven wordt. Dit is om te kijken of kinderen hetzelfde 
enthousiasme voor het prototype delen.  

Doordat dat kinderen maar kort geobserveerd zijn voor het na het testen van het prototype, 
kan er geen conclusie getrokken worden of het maken van muziek positieve effecten heeft 
gehad op de onderlinge band in de klas. Dit was in eerste instantie wel een belangrijke insteek 
voor het onderzoek.  

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de corona tijd, hierdoor is het soms lastig geweest om 
goed onderzoek te doen naar het basisonderwijs. Dit kwam omdat het bijna niet mogelijk was 
om de basisscholen zelf te bezoeken. Voor een goed onderzoek is een fysieke ervaring wel 
belangrijk. Naast het voeren van meer testen en observaties had in het onderzoek had meer 
aandacht gegeven kunnen worden aan de reden dat hoofdvakken zo belangrijk zijn in het 
onderwijs.  
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Bijlage 1:  
 
Interview basisschool lerares groep 5/6 

Op welke basisschool werk je? 
Basisschool Buten de Poorte, het is een openbare basisschool in Goedereede. Het is een kleine basisschool dus we werken met combinatieklassen, dus we 
hebben groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 samen. We hebben geen speciale richting, maar we zijn wel heel erg bezig met cultuur. We werken in het cultuuronderwijs 
met 7 disciplines, namelijk beeldend daar vallen teken en knutsel lessen onder. Muziek, theater daarbij geven we bijvoorbeeld drama lessen. Literatuur, dat is 
meer creatief schrijven, dus bijvoorbeeld poëzie. Media, dit is bijvoorbeeld stop motion filmpjes maken. Dans en erfgoed, erfgoed gaat over de geschiedenis 
van het dorp waarin ze wonen en wat de verhalen daarachter zijn. 

Dit zijn vooral lessen waarbij kinderen bezig zijn en waar ze echt dingen doen en maken? 
Klopt, we geven ze meestal in de middag en voorheen probeerden we ook zoveel mogelijk lekker naar buiten te gaan. Zeker bij bijvoorbeeld erfgoed proberen 
we met de kinderen de stad in te gaan en eens stadswandeling te maken. Nu zijn we heel erg beperkt in alles. Ik moet wel zeggen dat zowel vorig jaar als dit 
jaar cultuur een beetje op een laag pitje staat, omdat de kinderen veel thuis hebben moeten werken vanwege corona en dan is cultuur lesgeven gewoon heel 
lastig vanuit huis. Daarnaast zijn er best wat leerachterstanden waardoor heel veel scholen nu eventjes de aandacht vestigen op rekenen, taal en spelling. Maar 
ik hoop zeker dat als corona weer voorbij is dat alle scholen cultuur weer echt oppakken, want het is natuurlijk gewoon wel heel belangrijk. 

Ik heb gelezen dat tijd en geld vaak een probleem zijn en dat er bij cultuurlessen vaak geen prioriteit ligt, klopt dit? 
Ja klopt, veel scholen doen wel veel aan beeldend, iedere klas die tekent wel een keer in de week en knutselen wordt ook wel veel gedaan. Muziekonderwijs 
op zich ook, vaak is dit op veel scholen ook goed, maar je merkt bijvoorbeeld dat dansen heel erg afhankelijk is van de leerkracht. Ik vind het heel leuk om te 
dansen, dus ik doe het wel met mijn klas, maar ik heb bijvoorbeeld een collega die volgend jaar met pensioen gaat, die gaat echt niet met zijn klas dansen. Wij 
proberen groep doorbrekend te werken en we geven cultuur workshops. Dit doen we een paar keer per jaar. Daar zetten we normaal gesproken ook ouders 
voor in en dan ouders met een specialisme. We hebben bijvoorbeeld een keer een ouder die Nederlands heeft gestudeerd, die is met de kinderen met poëzie 
aan de slag gegaan. Er zijn ook ouders die bijvoorbeeld erg goed kunnen naaien en die gaan dan met de kinderen achter de naaimachine zitten. Maar het klopt 
wel, het is best wel lastig vorm te geven cultuur. Je hebt eigenlijk de hulp van de ouders echt nodig. Het is inderdaad ook zo dat geld soms een probleem is. Net 
zoals een dansles kost natuurlijk niet zo veel. Maar andere dingen wel, kijk bijvoorbeeld naar media. Als je iets met foto’s wilt doen moet je er wel voor zorgen 
dat ieder kind een device heeft waar die mee kan fotograferen. 

Werken cultuurlessen met verschillende methodes of gebeurt dit vanuit de school zelf? 
Onze school is aangesloten bij een stichting, daar vallen alle openbare basisscholen onder op Goeree-Overflakkee. Daar hebben we een cultuur coördinator en 
die heeft als taak cultuur op alle scholen te organiseren. Die hebben een document gemaakt dat heet bij ons de kunstkaart en daar zit het programma in wat 
we volgen met iedere school. Daar zit bijvoorbeeld ook een bezoek aan het rijksmuseum in en dat kinderen ook echt naar het theater gaan en daar 
toneelvoorstellingen bekijken, dus bij ons is dat eigenlijk best goed geregeld. Verder hebben we niet echt een methodenet als voor rekenen, dat is echt 
leerkracht afhankelijk. De leerkracht bedenkt zelf zijn lessen. Voor muziek hebben we wel een methode. Maar cultuur is vooral sterk leerkracht afhankelijk. De 
ene leerkracht vindt het echt heel belangrijk en doet er veel aan en de andere leerkracht een stuk minder. 



 

Hoe ervaren de kinderen zelf cultuurlessen, vinden ze dit leuk omdat het veel doen is? 
Ja, want cultuur workshops geven we altijd op vrijdagmiddag en daar hebben ze echt altijd heel veel zin in. Daar hebben ze het altijd over, dus je merkt dat ze 
cultuur echt heel leuk vinden en eigenlijk alle disciplines. 

Wanneer je andere lessen op vrijdag middag geeft zijn de kinderen er vaak klaar mee, maar de motivatie ligt bij deze lessen dus erg hoog? 
Ja heel hoog, je hoeft kinderen bijna niet te corrigeren omdat ze het allemaal zo leuk vinden en iedereen doet gewoon gezellig mee. 

Zou je misschien een voorbeeld kunnen geven van een cultuur les en hoe die precies in elkaar zit en verloopt? 
We hebben wel eens stop motion gedaan met de klas. Dit is dan meer een project waar we meerdere keren aan werken. Dan leggen we bijvoorbeeld eerst aan 
kinderen uit wat een stop motion filmpje is, dus eerst altijd een soort uitleg en wat voorbeelden laten zien, zodat kinderen ook een beetje gemotiveerd raken, 
zo van dit kan het worden. Dan laten we ze een storyboard ontwerpen, zodat ze een plan hebben en dan mag al het lego enz. van thuis meekomen. Dan gaan 
ze in groepjes, want bij cultuur werken we meestal in groepjes, bijna nooit individueel. We leggen kort de techniek uit en dan gaan ze met een app foto’s aan 
elkaar maken en dan hebben ze een filmpje. Dat presenteren vervolgens aan de klas, zodat ze ook de resultaten aan elkaar laten zien. Dan hebben we een kort 
reflectie momentje van hoe was het en zo sluiten we het weer af. Vaak doe je over cultuur ook wel meerdere keren, het is vaak niet zomaar een lesje maar 
echt een project wat je met kinderen doet. 

Met je dat de kinderen tussendoor ergens tegenaanlopen, iets wat ze wel vervelend vinden. Dat het bijvoorbeeld niet lukt? 
Ja klopt, soms slaan ze het verkeerd op en dan zijn ze alles kwijt. Dat soort dingen gebeuren of het lukt niet inderdaad. Het klopt wel dat kinderen tegen dingen 
aanlopen, maar dat is alleen maar goed, want dan leren ze natuurlijk. Als ze alles vanzelf zouden kunnen leer je ze in principe ook niks. Ze lopen wel eens tegen 
frustratie momenten aan, maar daar kunnen ze dan alleen maar van leren. Wat we ook veel doen is figuurzagen met kinderen. Dan breekt bijvoorbeeld voor 
de derde keer dat zaagje en dan zijn ze ook wel eens gefrustreerd, dat hoort er ook bij. Je moet ze als leerkracht echt begeleiden, je moet continu rondlopen. 
Want vaak kunnen ze het niet helemaal alleen en moet je ze echt wel helpen met veel dingen. Jouw onderzoek richt zich natuurlijk ook wel op de technologie. 
Het voordeel daarvan is dat ze meteen feedback terug kunnen krijgen, omdat de computer dat geeft. Dat is wel heel mooi eraan, want als leerkracht heb je 
daar niet altijd te tijd voor om direct feedback terug te geven en een computer kan dat natuurlijk wel. 

Waarom denk jij dat het zo belangrijk is om cultuurlessen aan kinderen te geven? 
Ik denk wel dat het de toekomst is. Wij praten heel erg over in wat voor maatschappij gaan deze kinderen volwassen zijn en wat voor baan gaan deze kinderen 
krijgen. Waarschijnlijk zijn dit geen banen waarbij ze heel veel moeten hoofdrekenen of heel veel moeten schrijven, maar het zijn waarschijnlijk hele creatieve 
banen. En daardoor moeten ze leren creatief te denken en daarmee gaan ze in de toekomst waarschijnlijk ver komen. Dus ik denk dat het daarom belangrijk is. 
Je leert natuurlijk ook dingen, zoals problemen oplossen, samenwerken en ik denk dat dat vaardigheden zijn die ze in de toekomst nodig hebben. 

Je zei net dat kinderen heel gemotiveerd zijn tijdens de cultuurlessen, maar zijn er wel eens momenten dat ze afgeleid raken en ze even weer bij de les 
moet krijgen? 

 



 

Ja, als iets te lang duurt, dus je moet er wel echt vaart inhouden. Wat je ook wel eens bij samenwerkingsopdrachten hebt is dat de een heel actief is en de 
ander zoiets heeft van wat is mijn rol precies. Ook soms ligt het ze natuurlijk niet, want er zijn kinderen die niet muzikaal zijn. Als je dan muziek aanbiedt 
hebben ze daar wel moeite mee en haken ze wat eerder af. Er zijn ook kinderen nog heel onhandig met computers en dan vinden ze dat ook lastig. Vaak als het 
ze niet lukt dan zijn ze wel eens ongemotiveerd. Of als het gewoon totaal hun interesse niet heeft, dat kan ook. 

Wanneer kinderen met het idee erin gaan dat ze niet goed genoeg zijn, of het niet kunnen dat ze dan ook sneller afgeleid raken? 
Ja je moet ook op het juiste niveau zitten, want als het te moeilijk is haken ze af, maar als het te makkelijk is ook. Je moet altijd een soort tussen niveau daarin 
vinden. Het is per kind verschillend en dat is soms ook wel eens lastig hoor, want ik geef vaak de danslessen op school en daar liggen de niveaus ook vaak uit 
elkaar. Sommige kinderen kunnen helemaal niet dansen en andere kinderen zitten al jaren op dansles. Dan is het wel eens moeilijk om daar een balans in te 
vinden en dat is eigenlijk met cultuur wel vaker. 

Hoe los je dit op? 
Soms differentieer je, dan geef je het ene kind een andere opdracht dan het andere kind of stel je hogere verwachtingen van een kind. Maar het is niet altijd op 
te lossen en dat is misschien wel weer het fijne van technologie. De computer kan verschillende opdrachten aangeven en aanpassen aan niveau. Adaptief 
werken. 

Hoe gaan de muzieklessen? 
Wij hebben een digitale methode die heet 123zing en eigenlijk is die heel makkelijk. Ze werken met een hele leerlijn, dus die volgen we als leerkracht. Het 
voordeel is, er zijn muziekdocenten die hebben vooraf al die instructies opgenomen. Die worden op jou digibord geprojecteerd en die nemen de kinderen 
helemaal mee en dan leren ze bijvoorbeeld noten leren. De kinderen krijgen dan allemaal instrumenten en moeten ze ritmes naspelen of ze moeten liedjes 
aanleren. Maar het voordeel daarvan is dat de muziekdocent het vooraf heeft opgenomen en die geven eigenlijk de lessen aan de kinderen. Wanneer je als 
leerkracht nul kennis van muziek hebt, kun je alsnog muziekles geven. Ze zijn ook veel bezig met componeren, dus dat kinderen zelf ritmes moeten maken. 
Laatst moesten de kinderen een soort dj spelen, ze konden zelf elektronische muziek achter elkaar zetten en ritmes maken. Achteraf hoorden ze hoe het klonk 
en dat vonden ze erg leuk. 

Bijlage 2: 
 
Analyse interview ontwikkelaar van educatieve applicaties voor multitouch tafels 

 

• Samenwerken een van de sterkste educatieve instrumenten die je hebt. Ze vinden het heel leuk om samen te werken, de dynamiek is heel 
belangrijk. Als ze een probleem voorgelegd krijgen en het is moeilijk, dan kunnen ze elkaar helpen en leren van elkaar.  

 

• Ontdekkend leren is een van de belangrijkste uitgangspunten. Je maakt een omgeving waar wel een doel achter zit, maar waarvan je eerst 
erachter moet komen wat het doel is. Ze gaan het proberen en dan hebben ze het zo door.  
Alles is in de vorm van een spel. Je moet ze het idee geven dat ze een spel spelen waardoor ze leren.  



 

 
• Het spel steeds een stapje moeilijker laten worden. Het is belangrijk dat ze bij een tangible samen muziek maken. 

 
• Kinderen vinden het leuk om iets te doen wat ze al kunnen maar ze vinden het ook leuk om iets te doen wat ze bijna kunnen. En daardoor leer je. 

Kinderen verleggen hun grenzen en dit laat je ondersteunen door een ander kind die ze erbij kan helpen. Het ziet er niet uit als een 
computerprogramma. Fysieke interactie is altijd belangrijk  
 

• Kinderen bedenken hun eigen spel. Je verhoogt de betrokkenheid. Ze denken dat ze zelf kunnen kiezen wat ze gaan doen. Er komen hele 
verassende dingen uit. Je moet de fantasie van leerlingen niet onderschatten.  
 

• Interface zo simpel mogelijk houden. Alles wat je doet is goed. Het systeem kan niet kapot en daarom gaan kinderen gewoon proberen. Dit is iets 
wat volwassenen niet doen. Het moet uitnodigen om het zelf te doen.  
 

• Belangrijke elementen zijn geluiden, simpelheid van de graphics, het moet opvallen, er moet beweging inzitten.  
• Zit geen uitleg bij en je ziet vanzelf hoe het werkt. Volwassenen snapten niet wat de bedoeling was. Kinderen die gaan gewoon proberen en komen 

erachter hoe het werkt. Door te proberen wat je moet doen leer je hoe het werkt. Ze hebben meerdere soorten educatieve spellen ontwikkeld. 
Volwassenen snappen de link niet dat ze het gewoon zelf kunnen onderzoeken. 

 

Bijlage 3:  

 

Analyse focusgroep: 

 

- Technologische ontwikkeling gaan heel snel. Docenten en leerkrachten lopen achter de feiten aan, omdat ze niet zo snel kunnen leren als kinderen.  

- Technologie werkt adaptief en daardoor werken kinderen op hun eigen niveau. Kinderen kunnen ook zien aan welk doel ze werken en hoever ze zijn met dat 
doel.   

- Door technologie kunnen leraren meer tijd stoppen in het gericht feedback geven en helpen van kinderen. Ze hebben inzicht in de fouten en resultaten.  

- Het is niet erg dat het verschil in niveaus groter wordt. Kinderen die een voorsprong hebben, worden minder geremd en kinderen die het lastiger vinden, die 
krijgen meer zelfvertrouwen omdat ze denken deze opdrachten kan ik wel. 

 



 

- Voor leraren is het wel lastiger lesgeven met grote verschillen. Kinderen hebben naast de digitale methode ook instructie van de leerkracht nodig. Door 
uiteenlopende niveaus is samenwerken ook lastiger geworden.  

- Digitale hulpmiddelen kunnen in de toekomst helpen bij kinderen die niet in het systeem passen.  

- Samenwerken is heel belangrijk. Dit kun je ook via software stimuleren. Technologie is van zichzelf vaak individueel dus je moet er als leerkracht voor zorgen 
dat je samenwerkt.  

- Computerprogramma’s en apps leggen zichzelf uit, daardoor snappen kinderen het ook snel. Het kan ook niet kapot, daardoor durven kinderen overal op te 
klikken. Volwassenen doen dit niet.  

- Bedrijven achter onlinemethodes gebruiken niet altijd onderwijservaring, maar ze maken het vanuit een andere hoek.  

- Het is makkelijker om online te pesten, omdat je anoniem bent.   

- We moeten onthouden dat technologie een hulpmiddel is en we moeten er niet afhankelijk van worden.  

- Kinderen krijgen meer te verwerken, omdat ze door technologie veel meer zien. Daarom moeten ze zich al volwassener gedragen dan vroeger. Het 
taalgebruik van kinderen is veranderd door het gebruiken van mobiele telefoons.  

- Door technologie weten ouders te veel over kinderen omdat ze alles kunnen inzien, dit legt een bepaalde druk op. Het onderwijs moet kinderen voorbereiden 
op hun toekomst, terwijl ze nog niet weten hoe die eruit gaat zien.  

- Feitenkennis wordt steeds minder belangrijk, er moet meer aandacht gegeven worden aan probleemoplossend denken, creativiteit, analyse, 
informatievaardigheden, presenteren (21eeuwse vaardigheden).  

- Het curriculum moet aangepast worden omdat er nu geen tijd is voor deze vaardigheden. 

Voor leraren is er ook geen ruimte voor creativiteit, want er wordt te veel op ze gelet.  

- Door technologie is handelend leren juist meer geworden.  

- Lessen school breed organiseren, zodat leerkrachten ingezet kunnen worden bij vakken waar ze goed in zijn.  

 



 

Bijlage 4: Prototype 1 

 

 

 

 



 

Bijlage 5: Vragenlijst prototype 2 

 

 


