
Wil je in je klas 
aan de slag met 
digitaal muziek
onderwijs? 

Zes tips om samen met je leerlingen
digitale composities te maken!
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digitale composities te maken!

 Metropole op School
 & Ik Componeer

Het Metropole Orkest heeft speciaal 
voor ons een les uit hun serie Metropole 
op School beschikbaar gesteld. Met 
deze les kun je in de klas aan de slag met 
componeren.

Ga naar
metropoleopschool.nl/componeerles

 Ableton Learningpagina

Ableton heeft voor leerlingen in het 
basisonderwijs een interactieve website 
gemaakt waar je de grondbeginselen van het 
zelf muziek maken leert.

Bekijk de Ableton Learningpagina via
bit.ly/2CYZU6E

 Muziekmethode 123ZING 

Zelf digitaal componeren en opnemen kan 
via de online muziekstudio Soundtrap van 
123ZING. In Soundtrap maak je gemakkelijk 
en op speelse wijze eigen tracks en maak je 
zelf opnames van je stem of instrument. Via 
de speciaal ontworpen opdrachten kunnen 
leerlingen van de bovenbouw zelf aan de 
slag. Het is ook mogelijk een workshop 
Soundtrap te bestellen voor het hele team. 

Meer informatie over Soundtrap vind je op 
www.123zing.nl/digitaalcomponeren

 Muziekapps

Het Landelijk Kennisinstituut
Cultuur-educatie en Amateurkunst (LKCA) 
heeft een lijst samengesteld met alle muziek-
apps en -programma’s die beschikbaar 
zijn om aan de slag te gaan met digitaal 
muziekonderwijs. 

Bekijk de lijst met muziekprogramma’s voor 
het onderwijs via bit.ly/2TGsoHR

 Chrome Music Lab

Digitaal experimenteren met muziek kun je 
met het Google Chrome Music Lab. Door 
de eenvoud en speelse opzet is het heel 
toegankelijk voor jonge kinderen.

Ga naar het Chrome Music Lab via
musiclab.chromeexperiments.com/Experiments

 Workshop Digitaal
 Componeren op school

Wil je graag een workshop digitaal 
componeren op school? Aan de slag met 
de Dancebox of Dato Duo? Kijk dan eens 
bij de Muziek-Werkplaats, zij verzorgen 
leuke workshops voor de bovenbouw van 
het primair onderwijs en het voortgezet 
onderwijs.

Kijk op www.muziekwerkplaats.nl voor 
meer info. 
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