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Didactisch
Repertoire “Het uitbreiden van je didactisch repertoire 

doe je bij voorkeur niet alleen, 

maar samen met anderen.” 

(Kleppen open!, van Slobbe en van Ast)

Hoe breid ik mijn (ICT-) technologisch repertoire uit binnen 
de muziekles?

En hoe zet ik dat op een effectieve manier daadwerkelijk 
in?

‘Mislukt’ ?!?!

Didactisch?
Pedagogisch?

Vakinhoudelijk?



Vandaag geen apps uitleggen. Nou ja…. Misschien een enkele..

Didactische benadering inzet ICT-technologie binnen de muziekles

Vullen didactisch repertoire ICT

Vandaag

Even voorstellen Bert van Uffelen

Hogeschool Rotterdam

Pabo / Minor Digitale Didactiek

NMP

Werkgroep 
Muziek- & Onderwijstechnologie



Maar eerst de vraag…

Uitgangspunt
Didactisch verantwoorde manier voor leren én onderwijzen tot 
het ondersteunen bij het zélf vaardig worden van de leerling.

Hoe dan?!?!?

Wat 
moet ik 
‘ZELF’ 

kunnen?

Welke ICT-
competenties 
zijn voor mij, 

de docent 
muziek, 

belangrijk?

Hoe zit 
dat bij 
jullie?

Stelling check





Didactisch
RepertoireAttitude

(professionele 
ontwikkeling)

Digitale 
basisvaardig

heden

Digitale
geletterd 

heid



Gelden 
(deels) 

ook voor 
de les 

muziek

Hoe kunnen
wij onze

studenten
hierin

begeleiden?

Hoe 
bekwaam
voelen we 

onszelf
eigenlijk?

Stelling check



VakinhoudDidactiek

Technologie



Mishra & Koehler

Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org

TPACK
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TPACK

“Een startbekwaam docent 
maakt weloverwogen en doelmatig gebruik van ICT 
in onderwijssituaties, waarbij hij de verbinding legt 
tussen 

vakinhoudelijke leerdoelen, 

didactische werkvormen en de 

inzet van ICT”. 

(Kennisbasis ICT)



Welke 
technologieën 

gebruiken 
jullie al in de 

les?

Technologie

VakinhoudDidactiek

Context les

Technologie

Stelling check



Andrew Brown

Digital Technology and the Study of Music

Professor of Digital Arts at Griffith 
University in Brisbane

Drie functies van (Muziek) technologie
in de muziekles

Technologie

Instrument MediumHulpmiddel

(Muziek-)notatie-software, 
metronoom, tuner, enz.

Syntheseizer, online 
instruments, etc.

Manier om ‘geluid’ uit 
te drukken en te beschrijven 
waardoor reactie ontstaat



Technologie

Vakinhoud

Didactiek

Technologie

TPACK



Carpe Diem

CEO and Principal Consultant at 
Education Alchemists Ltd

Professor Gilly Salmon

Methodiek
voor 

ontwerpen
van online en
blended leren



• Hoe je lerenden efficiënt online en offline 

samen kunt laten werken

• Activerend en interactief lesmateriaal 

• Hoe je zicht houdt op de voortgang van de 

lerenden: 

waar staan ze ten opzichte van je leerdoelen 

en hoe hebben ze deze doelen bereikt.

• Minimaal 2 experts
• Leeruitkomsten ‘grofweg’ bepaald

Carpe Diem

Get Ready

Stage 

0



De waarden van de school (en
jouzelf) in relatie tot pedagogisch en
didactisch handelen rond ict

Blauwdruk

Stage 

1 Storyboard

Stage 

2



Technologie Vakinhoud

Build your prototype

Stage 

3

5 minuten

Eerst even ‘prullen’

Technologie

Context les



Build your prototype

Stage 

3

Template

E-tivities



Technologie

VakinhoudDidactiek

Context les

Build your prototype

Stage 

3

Context
Omgevingsonderwijs, Museumpark Rotterdam,
Vakintegratie met Aardrijkskunde, Materialen onderzoek,
Enz.
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Build your prototype

Stage 

3

Context
Omgevingsonderwijs, Museumpark Rotterdam,
Vakintegratie met Aardrijkskunde, Materialen onderzoek,
Enz.

Vakinhoud
Klankonderzoek doen naar Klank-eigenschappen (hoog-laag, 
hard-zacht, enz.) en Vorm (herhaling, contrast enz.)
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VakinhoudDidactiek

Build your prototype

Stage 

3

Context
Omgevingsonderwijs, Museumpark Rotterdam,
Vakintegratie met Aardrijkskunde, Materialen onderzoek,
Enz.

Vakinhoud
Klankonderzoek doen naar Klank-eigenschappen (hoog-laag, 
hard-zacht, enz.) en Vorm (herhaling, contrast enz.)

Didactiek
Klassikaal bespreken luister-mogelijkheden in de omgeving a.d.h.v. KVB-model
In groepjes klankonderzoek doen naar Klank en Vorm in de omgeving door 16 
geluiden op te nemen waarin zoveel mogelijk verschil in samples zit

Context les
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Build your prototype

Stage 

3
Titel “Sample je omgeving”

Doel Jullie onderzoeken welke klanken in de omgeving te 
vinden zijn adhv Klank en Vorm

Korte samenvatting van de activiteit Geluid in de omgeving. Is dat eigenlijk muzikaal? Enz. enz.

Inspiratie (THE SPARK)
Video Jaco Collier. Hij heeft allerlei geluiden in zijn huis en tuin 

opgenomen. Muzikaal? Niet meteen, maar uiteindelijk wel. Enz. enz.

Individuele/groeps-bijdrage Iedere groep zoekt minimaal 16 geluiden in de omgeving en neemt deze 
op. Zorg dat iedereen een keer een geluid maakt/opneemt. Enz. enz. 

Begin van interactie Stem goed met elkaar af welke keuze je gaat maken. Maar zorg dat je ook 
samen op de deadline let. Hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen enz. enz.

E-moderator (De docent) Vergeet niet je docent tussendoor enkele bijzondere geluiden te laten 
horen. Misschien heeft hij nog een tip. Enz. enz.

Beschikbare tijd 20 minuten

Volgende Alle 16 geluiden ga je uiteindelijk verwerken in een geluiden-collage. 
Net als Jacob Collier. Misschien kan je tussendoor ideeën bewaren. 



Technologie

VakinhoudDidactiek

Context les

Build your prototype

Stage 

3

‘Zandbak bouwen’

E-tivities

Titel

Doel

Korte samenvatting van de activiteit

Inspiratie (THE SPARK)

Individuele bijdrage

Begin van interactie

E-moderator (De docent) 

Beschikbare tijd

Volgende



Reality check

Stage 

4
Eerste indruk

Hoe makkelijk is de ‘navigatie’ binnen
de e-tivity?

Is het duidelijk wat je moet doen? 
Beschrijf zaken waar je tegen
aanloopt.

Noem twee eigenschappen van de 
e-tivity die je leuk of efficiënt vond.

Wat zou jij doen om de e-tivity te
verbeteren?

Algemene opmerkingen



Review + Adjust

Stage 

5 Plan you next steps

Stage 

6



Carpe Diem



Carpe diem

Technologie

VakinhoudDidactiek

Context les

Instrument Medium

Hulpmiddel

Functies (Brown)

TPACK

Didactisch repertoire



Bedankt

ufflp@hr.nl
06-534 436 51

Contact

Uitnodiging

Meedenken over ICT-competenties docent muziek

Muziektechnologie community




