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VALORISATIE

VALORISATIE
Orthopedagogische muziekbeoefening is een manier van handelen binnen een 

muziekeducatieve dan wel –vormende pedagogische situatie waarin de muzikale 

ontwikkeling van een kind wordt gestimuleerd en tegelijkertijd muzikale participatie 

wordt gebruikt om te werken aan doelstellingen op sociaal-emotioneel, cognitief en/of 

sensomotorisch gebied (Rutten & Stuijts, 2014). De meerwaarde van orthopedagogische 

muziekbeoefening-lessen voor kinderen binnen het speciaal basisonderwijs, specifiek 

op het vlak van executieve functies, is in deze dissertatie onderzocht. De resultaten 

die zijn verkregen, zijn relevant voor zowel de opleiding als voor de praktijk. Het 

valorisatie-addendum bespreekt achtereenvolgens de relevantie voor de praktijk van 

orthopedagogische muziekbeoefening, kennisdeling in de (onderwijs)praktijk en het 

belang van samenwerking in de praktijk.

Relevantie voor praktijk van orthopedagogische muziekbeoefening
Orthopedagogische muziekbeoefening vindt plaats binnen verschillende werkvelden 

waaronder het speciaal (basis)onderwijs. Binnen deze tak van het onderwijs hebben 

zich verschillende veranderingen voltrokken. De meest belangrijke verandering is de 

invoering van Passend onderwijs in 2014. Dit proefschrift biedt nieuwe inzichten en 

aanknopingspunten waarmee orthopedagogische muziekbeoefening kan inspelen 

op de actualiteit van deze veranderde onderwijscontext.

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat reguliere scholen een adaptief 

onderwijsaanbod kunnen bieden voor elke leerling die op school wordt aangemeld. 

Alleen wanneer de (onderwijs)situatie van een leerling te complex is voor een reguliere 

school en deze zelf geen passend onderwijs kan bieden, zoekt de school een plek die deze 

zorg wel kan bieden. In de praktijk blijven kinderen met leer- en/of gedragsproblemen 

echter lang(er) op de reguliere basisschool (van der Helm, 2020), met als gevolg dat het 

kind niet altijd de begeleiding krijgt die het nodig heeft. Langer blijven op de basisschool 

legt druk op een klas; er zitten leerlingen met uiteenlopende hulpvragen. Leraren 

komen binnen de reguliere setting niet altijd toe aan het aanpassen van hun werkwijze 

op deze leerlingen. Daarnaast bezitten leraren niet altijd voldoende kennis om om 

te gaan met de diverse leer- en gedragsproblemen (van der Helm, 2018). Binnen het 

speciaal basisonderwijs worden eveneens veranderingen gesignaleerd, waaronder een 

toename in gedragsproblemen bij leerlingen (de Boer, 2020).
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Gezien de verdichting van de problematiek en een groeiende heterogeniteit van de 

leerlingenpopulatie, zowel binnen het reguliere basisonderwijs als binnen het speciaal 

basisonderwijs, wordt de vraag naar adequate, (meer) complexe onderwijsondersteuning 

groter. Binnen beide onderwijssituaties kan orthopedagogische muziekbeoefening van 

grote waarde zijn doordat er in de lessen aan verschillende ontwikkelingsdomeinen 

wordt gewerkt en de verwachtingen van elk kind afzonderlijk vertaald kunnen worden 

in een of meerdere doelen op bijvoorbeeld het gebied van het concentratievermogen, 

het uitbreiden van de woordenschat of het zelfvertrouwen. Orthopedagogische 

muziekbeoefening biedt veel mogelijkheden om te differentiëren door het aanpassen 

van muzikaal domein, instructie, tempo, materiaal, uitvoering en/of verwerking, zodat 

een kind op zijn of haar eigen niveau kan worden aangesproken. Vanuit de muziek en 

het orthopedagogisch perspectief kan er binnen orthopedagogische muziekbeoefening 

aandacht worden gericht op meerdere aspecten van de ontwikkeling van het kind, zoals 

muzikale, cognitieve en emotionele aspecten.

Wil een kind op school kunnen functioneren en tot leren komen, dan moet het aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Algemene leervoorwaarden verwijzen ontwikkelingsfactoren die 

van belang zijn en invloed hebben op schoolse leerprestaties van een kind (Verheij & 

van Doorn, 2002). Deze factoren hebben betrekking op de lichamelijke ontwikkeling 

van een kind zoals de gezondheid, de (ontwikkeling van) motoriek en waarneming, de 

cognitieve ontwikkeling, waaronder het concentratievermogen, het geheugen, de taal, 

de visuele/auditieve waarneming, het vermogen tot planmatig werken en informatie te 

organiseren, de sociale en emotionele ontwikkeling, zoals het functioneren met andere 

kinderen, het kunnen samenwerken en zich aanpassen aan de geldende regels, de 

relatievorming van het kind met andere kinderen en de afstemming tussen kind en 

leerkracht. Naast bovengenoemde factoren spelen aspecten als de relatievorming met 

ouders en de mate waarin een leerkracht in staat is passend onderwijs te verzorgen 

afgestemd op het leerniveau van het kind een belangrijke rol. De relaties van het 

kind met andere kinderen en de afstemming tussen kind en leerkracht zijn eveneens 

van belang. Naast bovengenoemde factoren blijkt de omgeving meebepalend i.c. 

de relatievorming met ouders en de mate waarin een leerkracht in staat is passend 

onderwijs te verzorgen afgestemd op het leerniveau van het kind. 

Orthopedagogische muziekbeoefening kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 

stimuleren van leervoorwaarden die bijdragen aan de (schoolse) ontwikkeling van een 

kind. Door middel van verschillende zang-, bewegings- en/of instrumentale activiteiten 
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kan de fijne- en/of grove motoriek gestimuleerd worden. Het stimuleren van het 

ritmegevoel en toonhoogte kan helpen bij het onderscheiden van verschillende 

klanken in taal. Het zingen en het herhalen van liedjes stimuleren de woordenschat, 

auditieve waarneming en verbale geheugen. Daarnaast kunnen orthopedagogische 

muziekbeoefening-lessen bijdragen aan de ontwikkeling van sociale en emotionele 

vaardigheden i.c. zichzelf leren uiten, het benoemen en ervaren van gevoelens, 

samenwerken om iets te bereiken, wachten op een beurt, naar elkaar luisteren of 

alleen durven spelen voor een groep. Een bijkomend voordeel is dat een kind deze 

lessen niet als therapie of onderwijs lijkt te ervaren, waarbij expliciete aandacht is 

voor minder ontwikkelde vaardigheden en deze nadrukkelijk geoefend worden. 

De orthopedagogische muziekbeoefening-lessen kunnen een positieve invloed 

hebben op cognitieve vaardigheden waaronder executieve functies, zoals 

concentratievermogen, geheugen, flexibiliteit en planning. Deze vaardigheden zijn 

van groot belang bij het aansturen van gedrag en bij het leren en het functioneren 

op school, waar een kind steeds nieuwe dingen leert, moet samenwerken en kritisch 

leert denken. Wetenschappelijk onderzoek onderstreept het belang van executieve 

functies bij leerprocessen en schoolprestaties van kinderen (Fuhs, Farran & Nesbitt, 

2015; Nelson et al., 2017; Zelazo, Blair & Willoughby, 2016; Nguyen & Duncan, 2019). 

Bevindingen in dit proefschrift laten het belang van deze functies zien binnen een 

orthopedagogische muziekbeoefening-les in relatie tot muziekonderwijs op school. 

Deze zijn in focusgroepen ter sprake gebracht waarbij door respondenten een 

positieve invloed van orthopedagogische muziekbeoefening op deelaspecten van 

executieve functies zijn genoemd. Vanuit de observaties van orthopedagogische 

muziekbeoefening-lessen lijkt de manier waarop activiteiten worden vormgegeven 

aspecten van executief functioneren te stimuleren. Observaties toonden aan dat 

muzikale activiteiten vaker werd herhaald, uitgebreid en/of gevarieerd, hetgeen het 

werkgeheugen en de flexibiliteit bij kinderen zou kunnen bevorderen.

Het geïntegreerde biopsychosociaal model werd in dit proefschrift in aangepaste vorm, 

toegepast op orthopedagogische muziekbeoefening. Dit biedt de mogelijkheid om 

vanuit verschillende perspectieven te beschouwen en te begrijpen hoe de verschillende 

biologische, psychologische en interpersoonlijke factoren en de context voortdurend op 

elkaar inspelen. Biologische factoren staan voor de verschillende hersengebieden die 

betrokken zijn bij muzikaal leren. Psychologische factoren representeren verschillende 

cognitieve vaardigheden waar in een orthopedagogische muziekbeoefening-les een 
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beroep op wordt gedaan. Interpersoonlijke factoren weerspiegelen interacties tussen 

de orthopedagogisch muziekbeoefenaar, het kind, de muziek en de klasgenoten 

waarmee gemusiceerd wordt. De elementen die onder context worden geschaard 

betreffen o.a. het materiaal, de ruimte en groepsdynamiek tijdens de orthopedagogische 

muziekbeoefening-les. Het model maakt zichtbaar dat bij het ontstaan en/of voortbestaan 

van bepaald gedrag van een kind binnen de orthopedagogische muziekbeoefening-

les meerdere factoren een rol kunnen spelen en specifieke (muzikale) aanpassingen, 

passend bij zijn of haar ontwikkeling, worden verlangd.  

Door oog te hebben voor deze (wisselwerking tussen) verschillende factoren kan 

orthopedagogisch muziekbeoefening vanuit meerdere perspectieven een bijdrage 

leveren aan de ontwikkeling van een kind, niet alleen binnen het speciaal basisonderwijs 

maar (juist) ook binnen het reguliere basisonderwijs. 

kennisdeling in de (onderwijs)praktijk en wetenschap
De uitkomsten van de studies in dit proefschrift zijn met verschillende betrokkenen 

gedeeld en op verschillende manieren in de praktijk gedeeld. Zo zijn bevindingen 

besproken met docenten en studenten van de opleiding orthopedagogisch 

muziekbeoefening en met de meewerkende scholen. De resultaten van de 

verschillende studies zijn in vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur gepubliceerd 

of worden nog gepubliceerd. Daarnaast zijn er verschillende presentaties van 

de onderzoeksbevindingen gegeven op een internationaal congres, symposia en 

verschillende bijeenkomsten. Onderzoeksbevindingen kunnen worden geïntegreerd 

in het curriculum van de opleiding orthopedagogische muziekbeoefening, in de 

vorm van het toevoegen van het aangepaste biopsychosociale model met nieuwe 

(neuro)wetenschappelijke inzichten aan de bestaande kennisbronnen over 

orthopedagogische muziekbeoefening. Integratie in het reeds bestaande curriculum 

draagt bij aan het vergroten van de reeds aanwezige kennis en vaardigheden, 

het evalueren en eventueel bijstellen van inzichten en verdere verkenning van 

handelingswijzen van studenten orthopedagogische muziekbeoefening. Verworven 

inzichten kunnen tevens worden toegepast in nascholing, door nieuwe inzichten 

en vertaling naar onderliggende handelingswijzen kunnen orthopedagogisch 

muziekbeoefenaars ervaringen opdoen, ervaringen uitwisselen en op die manier 

bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied. De focus van dit proefschrift lag 
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op de meerwaarde van orthopedagogische muziekbeoefening binnen het speciaal 

basisonderwijs. Orthopedagogische muziekbeoefening wordt echter in verschillende 

werkvelden toegepast, bijvoorbeeld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking, verpleeghuiszorg of het voortgezet 

speciaal onderwijs. Wat orthopedagogische muziekbeoefening bij verschillende 

doelgroepen en in verschillende settings kan bijdragen, zijn interessante vragen 

om verder te onderzoeken. Op die manier kan een meer coherent beeld worden 

gevormd van de meerwaarde van orthopedagogische muziekbeoefening en 

(potentiële) factoren van invloed. 

Het belang van samenwerking in de praktijk
Er is in toenemende mate aandacht voor executieve functies binnen het (basis)

onderwijs. De impact van (problemen met) executieve functies wordt steeds meer 

erkend en herkend. Voor de groepsleerkracht is (methodisch) materiaal voorhanden 

om deze functies te versterken, variërend op het niveau van instructies voor planning 

tot de inrichting van het klaslokaal. Door aandacht te besteden aan het gericht oefenen 

van specifieke zwakke executieve functies kan een groepsleerkracht een kind helpen 

bij het ontwikkelen c.q. versterken van deze functies en het verminderen van angst 

en onzekerheid (Dawson & Guare, 2011). Samenwerking met betrokken collega’s is 

hierbij essentieel aangezien er geen gestandaardiseerd plan van aanpak voorhanden 

is. Het ondersteunen van een kind met zwakke executieve functies vraagt daarentegen 

om een gedeelde, responsieve aanpak waarbij problemen c.q. moeilijkheden die een 

kind ervaart, worden opgevolgd en zoveel mogelijk ondervangen. 

Een orthopedagogisch muziekbeoefenaar is in staat om de les muzikaal zodanig 

in te richten dat hij of zij eveneens een bijdrage kan leveren aan het doelgericht 

stimuleren van executieve functies (zoals blijkt uit de voorbeelden die hieronder 

worden genoemd). Door een orthopedagogisch muziekbeoefenaar (nog meer) te 

betrekken bij het individuele leerplan van een kind en door wederzijdse afstemming 

met de groepsleerkracht aangaande specifieke ondersteuningsbehoeften op het 

vlak van executief functioneren, kan tegenmoet worden gekomen aan de individuele 

begeleiding en onderwijsbehoeften van een kind op school. 

De leerlingen zitten op hun stoel en de orthopedagogisch muziekbeoefenaar vraagt hen 

de ogen te sluiten. Vervolgens neemt de orthopedagogisch muziekbeoefenaar een triangel, 
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loopt door de ruimte en laat de triangel op verschillende plekken klinken. Vervolgens openen 

de leerlingen de ogen. Eén van hen mag vervolgens met de triangel door de ruimte lopen en 

deze laten klinken op dezelfde punten in de ruimte. Met deze activiteit wordt onder meer de 

aandacht gestimuleerd (geconcentreerd blijven op de taak), het werkgeheugen (onthouden 

uit welk punt van de ruimte het geluid komt) en de inhibitie (ogen gesloten houden). Bij een 

andere activiteit laat de orthopedagogisch muziekbeoefenaar de leerlingen rondom een 

trommel staan. Hij of zij heeft stokken vast. Pas als de orthopedagogisch muziekbeoefenaar 

een stok op de trommel laat vallen, mogen de leerlingen klappen. Bij deze activiteit trainen 

leerlingen aandacht (opletten wanneer de stok gaat vallen), werkgeheugen (op tijd klappen) 

en inhibitie (niet klappen als er geen stok valt). Een derde voorbeeld is een activiteit waarbij 

de orthopedagogisch muziekbeoefenaar verschillende leerlingen een xylofoon met 1 

klankstaaf geeft. De docent laat vervolgens een schema zien met de volgorde waarin de 

noten gespeeld worden, waarbij telkens maar 1 noot mag klinken. Vervolgens verandert 

de docent het schema, waarbij de reeks niet van voren naar achteren wordt gespeeld 

maar andersom. Deze activiteit vraagt wederom aandacht (gericht blijven op het schema), 

werkgeheugen (leerling moet onthouden welke noot hij of zij moet spelen), inhibitie (niet 

spelen als er andere noten klinken) en flexibiliteit (uitvoering aanpassen aan een veranderd 

schema). (Packbier, persoonlijke communicatie, 24 oktober 2020).  

Een orthopedagogisch muziekbeoefenaar mag, door zijn of haar brede muzikale basis, 

kennis van normale en atypische kindontwikkeling en (ortho)didactiek, ook binnen 

een multidisciplinair overleg als volwaardige gesprekspartner worden beschouwd. 

Door gerichte observaties en weloverwogen keuzes in de focus op een bepaald 

ontwikkelingsdomein en concrete doelen, die vervolgens vertaald worden naar keuzes 

voor een of meerdere muzikale domein(en) en activiteiten, didactiek en pedagogisch 

klimaat, kan binnen orthopedagogische muziekbeoefening-les, spelenderwijs, 

gewerkt worden aan uitbreiding en stimulering van vaardigheden. Vanuit deze 

vakinhoudelijke deskundigheid kan een orthopedagogisch muziekbeoefenaar binnen 

een multidisciplinair overleg bijdragen aan het gepersonaliseerd stimuleren van de 

ontwikkeling van leren en gedrag van een kind. 
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