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SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN
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SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

02. RITMIEK

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

04. pRESENTATIE

05. BEWEGING

06. MUZIEKNOTATIE

VERMOGEN

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

PRAKTISCHE
UITWERKING

01. MUZIEKPROJECT
03. MUZIEKMETHODE

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT MUZIEK

08. INSTRUMENTALE LESSEN

09. MUZIEKVERENIGING
Kerndoelen

07. CREEREND

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN



Leerlijn muziek

Kerndoelen
09. MUZIEKVERENIGING

08. INSTRUMENTALE LESSEN

07. VAKDOCENT MUZIEK

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. MUZIEKMETHODE

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

01. MUZIEKPROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

07. CREEreND
VERMOGEN

06. MUZIEKNOTATIE

05. BEWEGING

04. pRESENTATIE

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

02. RITMIEK

SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN

https://blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-muziek-subdoelen/


Leerlijn muziek
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SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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of CONCERT

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN



Leerlijn muziek

Kerndoelen
09. MUZIEKVERENIGING

08. INSTRUMENTALE LESSEN

07. VAKDOCENT MUZIEK

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. MUZIEKMETHODE

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

01. MUZIEKPROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

07. CREEreND
VERMOGEN

06. MUZIEKNOTATIE

05. BEWEGING

04. pRESENTATIE

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

02. RITMIEK

SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

02. RITMIEK

03. LUISTERVAARDIGHEDEN
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06. MUZIEKNOTATIE
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08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

PRAKTISCHE
UITWERKING

01. MUZIEKPROJECT
03. MUZIEKMETHODE

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT MUZIEK

08. INSTRUMENTALE LESSEN

09. MUZIEKVERENIGING
Kerndoelen

07. CREEREND

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN



Leerlijn muziek

Kerndoelen
09. MUZIEKVERENIGING

08. INSTRUMENTALE LESSEN

07. VAKDOCENT MUZIEK

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. MUZIEKMETHODE

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

01. MUZIEKPROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

07. CREEreND
VERMOGEN

06. MUZIEKNOTATIE

05. BEWEGING

04. pRESENTATIE

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

02. RITMIEK

SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

02. RITMIEK

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

04. pRESENTATIE

05. BEWEGING

06. MUZIEKNOTATIE

VERMOGEN

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

PRAKTISCHE
UITWERKING

01. MUZIEKPROJECT
03. MUZIEKMETHODE

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT MUZIEK

08. INSTRUMENTALE LESSEN

09. MUZIEKVERENIGING
Kerndoelen

07. CREEREND

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN



Leerlijn muziek

Kerndoelen
09. MUZIEKVERENIGING

08. INSTRUMENTALE LESSEN

07. VAKDOCENT MUZIEK

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. MUZIEKMETHODE

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

01. MUZIEKPROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

07. CREEreND
VERMOGEN

06. MUZIEKNOTATIE

05. BEWEGING

04. pRESENTATIE

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

02. RITMIEK

SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

02. RITMIEK

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

04. pRESENTATIE

05. BEWEGING

06. MUZIEKNOTATIE

VERMOGEN

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

PRAKTISCHE
UITWERKING

01. MUZIEKPROJECT
03. MUZIEKMETHODE

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT MUZIEK

08. INSTRUMENTALE LESSEN

09. MUZIEKVERENIGING
Kerndoelen

07. CREEREND

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN



Leerlijn muziek

Kerndoelen
09. MUZIEKVERENIGING

08. INSTRUMENTALE LESSEN

07. VAKDOCENT MUZIEK

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. MUZIEKMETHODE

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

01. MUZIEKPROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

07. CREEreND
VERMOGEN

06. MUZIEKNOTATIE

05. BEWEGING

04. pRESENTATIE

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

02. RITMIEK

SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

02. RITMIEK

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

04. pRESENTATIE

05. BEWEGING

06. MUZIEKNOTATIE

VERMOGEN

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

PRAKTISCHE
UITWERKING

01. MUZIEKPROJECT
03. MUZIEKMETHODE

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT MUZIEK

08. INSTRUMENTALE LESSEN

09. MUZIEKVERENIGING
Kerndoelen

07. CREEREND

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN



Leerlijn muziek

Kerndoelen
09. MUZIEKVERENIGING

08. INSTRUMENTALE LESSEN

07. VAKDOCENT MUZIEK

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. MUZIEKMETHODE

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

01. MUZIEKPROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

07. CREEreND
VERMOGEN

06. MUZIEKNOTATIE

05. BEWEGING

04. pRESENTATIE

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

02. RITMIEK

SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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03. LUISTERVAARDIGHEDEN

04. pRESENTATIE

05. BEWEGING

06. MUZIEKNOTATIE

VERMOGEN

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

PRAKTISCHE
UITWERKING

01. MUZIEKPROJECT
03. MUZIEKMETHODE

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT MUZIEK

08. INSTRUMENTALE LESSEN

09. MUZIEKVERENIGING
Kerndoelen

07. CREEREND

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN



Leerlijn muziek

Kerndoelen
09. MUZIEKVERENIGING

08. INSTRUMENTALE LESSEN

07. VAKDOCENT MUZIEK
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05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. MUZIEKMETHODE

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

01. MUZIEKPROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

07. CREEreND
VERMOGEN

06. MUZIEKNOTATIE

05. BEWEGING

04. pRESENTATIE

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

02. RITMIEK

SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN

www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-muziek-project/
www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-muziek-voorstelling-of-concert/
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SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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of CONCERT

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN

www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-muziek-methode/
www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-muziek-groepsleerkracht/
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SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

02. RITMIEK

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

04. pRESENTATIE

05. BEWEGING

06. MUZIEKNOTATIE

VERMOGEN

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

PRAKTISCHE
UITWERKING

01. MUZIEKPROJECT
03. MUZIEKMETHODE

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT MUZIEK

08. INSTRUMENTALE LESSEN

09. MUZIEKVERENIGING
Kerndoelen

07. CREEREND

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN

www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-muziek-co-teaching/
www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-muziek-vakoverstijgend/


Leerlijn muziek

Kerndoelen
09. MUZIEKVERENIGING

08. INSTRUMENTALE LESSEN

07. VAKDOCENT MUZIEK

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. MUZIEKMETHODE

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

01. MUZIEKPROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

07. CREEreND
VERMOGEN

06. MUZIEKNOTATIE

05. BEWEGING

04. pRESENTATIE

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

02. RITMIEK

SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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of CONCERT

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN

www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-muziek-vakdocent/
www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-muziek-lessen/
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11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

07. CREEreND
VERMOGEN

06. MUZIEKNOTATIE

05. BEWEGING

04. pRESENTATIE

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

02. RITMIEK

SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN

www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-muziek-muziekvereniging/


Leerlijn muziek
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SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK
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01. MUZIEKPROJECT
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07. CREEREND

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN



Leerlijn muziek

Kerndoelen
09. MUZIEKVERENIGING

08. INSTRUMENTALE LESSEN

07. VAKDOCENT MUZIEK

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. MUZIEKMETHODE

02. MUZIEKVOORSTELLING
of CONCERT

01. MUZIEKPROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

11. COMMUNICEREN MET MUZIEK

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. EIGEN MUZIKALE
IDEEEN VORMGEVEN

07. CREEreND
VERMOGEN

06. MUZIEKNOTATIE

05. BEWEGING

04. pRESENTATIE

03. LUISTERVAARDIGHEDEN

02. RITMIEK

SUBDOELENhOOFDDOEL 01. ZANG

Leerlijn muziek
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in z’n muzikale rugzak heeft 
zitten?

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals 
meerstemmig zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende 
muzikale stromingen.

2. De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te 
zoeken en geleerd dat muziek kan verbinden.

3. Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de 
leerling heeft ervaren dat muziek kan verbinden.

4. De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren 
hoe muziek kan worden inzetten als doel en middel.

5. De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen 
ontwikkeld en is bezig geweest met maken en betekenis geven.

6. De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende 
muzikale uitingen te ervaren.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder het muziekonderwijs op school:

De leerling heeft geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaringen uit te 
drukken en ermee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
muzikale vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel 
zijn eigen werk, als dat van anderen te reflecteren.

01. ZANGhOOFDDOEL
Groep 1/2:  Korte eenvoudige liedjes.

Groep 3/4:  Aandacht voor zuiverheid, meezingen met karaokeversie.

Groep 5/6:  Meerstemmig, articulatie en zuiverheid.

Groep 7/8:  Dynamische verschillen en voordracht.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

In de maat meespelen op ritme-instrumenten, 
tegenstellingen tussen snel en langzaam, eenvoudige 
ritmes spelen m.b.v. ondersteunende woorden die horen 
bij het onderwerp van een lied.

Ritme meespelen met liedjes, de ritmes zijn iets 
complexer dan bij groep 1/2.

De maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen 
spelen als begeleiding van liedjes, eenvoudige 
meerstemmige ritmes spelen.

Ritmische patronen, meerstemmig gebruiken als 
inleiding en tussenspel bij liedjes, ritmische patronen 
bedenken bij popliedjes.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:
Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Luisteren naar muziek met verschillende stijlen en uit 
verschillende culturen, muziek die eenduidig en duidelijk 
van karakter is (blij, droevig, boos, etc.), muziek met 
eenvoudige structuren.

Bewegen bij of naar aanleiding van een lied.

Met bewegingen uitbeelden van muzikale aspecten bij 
het luisteren naar muziek. Met bewegingen de vorm 
van liederen of muziekfragmenten weergeven.

Experimenteren en onderzoeken met klanken en 
muziekinstrumenten.

Klankbeelden ontwerpen, betekenisvolle situaties 
uitbeelden met geluid, zoals bijv.: wind en regen, 
stadsgeluiden, enz. met stem en body percussie en met 
instrumenten.

De leerling kan over zijn eigen muzikale ideeën vertellen, met 
gebruik van basale muzikale begrippen. De leerling kan met 
aandacht luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag, 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend en luisterend verkend.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar eenvoudige emotie 
duidelijk maken met muziek. Ook kunnen ze eenvoudige ritmes, gekoppeld aan 
woorden aan elkaar laten horen. De groep kan op elkaar reageren in liedjes met 
vraag en antwoord en echo-oefeningen. Dirigeerspelletjes waarbij één kind mag 
aangeven: hard/zacht, hoog/laag enz. de groep reageert door uit te voeren wat 
de dirigent aangeeft zonder woorden.

De leerlingen kunnen eenvoudige tweestemmige liedjes en ritmes uitvoeren, 
hierbij op elkaar letten en samenwerken.

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. Ook de meerstemmigheid in 
ritmes en liedjes kan iets ingewikkelder zijn. De leerlingen luisteren naar elkaar, 
vullen elkaar aan tijdens het improviseren met maat en ritme.

Het niveau kan hoger worden. Bijvoorbeeld door een popliedje met begeleiding 
uit te voeren en als echte bandleden naar elkaar te luisteren en te overleggen 
over het samenspel.

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden zingend, spelend, 
bewegend, luisterend en noterend verkend.

Uitbreiding naar thema’s als muziek uit verre landen, feesten, ruzie. 
Muziek kan een verhaal uitbeelden en eigen gevoelens uitdrukken.

Muziek is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Muziek op school sluit daarbij aan en geeft een 
verdieping in de muzikale beleving.

De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en 
daarover vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
(werk)proces van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën 
en alternatieve toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en van anderen ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk (proces).Een verhaal met een ontwikkeling uitbeelden met geluid, 

stem, bodypercussie en instrumenten. Korte ritmische 
improvisaties (4 tellen) solo, afgewisseld met een 
basisritme met de hele groep. Speelstukjes ontwerpen 
met verschillende vormen, zoals echo, herhalingen enz. 
Zelf rapteksten maken.

De leerling kan zelf geluiden uit de omgeving en 
eenvoudige emoties tot klinken brengen door gebruik te 
maken van hard en zacht, snel en langzaam. Met 
instrumenten en door zingen. Hoe zing je een lied boos en 
hoe verdrietig.

Experimenteren met verschillende klankmogelijkheden 
zoals kort en hoog, hard en langzaam.

Complexere verhalen kunnen bedacht en uitgebeeld. 
Leerlingen kunnen d.m.v. improviseren met ritmes korte 
muziekstukjes bedenken en uitvoeren, of een grafische 
notatie bedenken en deze uitvoeren.

De leerlingen kunnen bij liedjes en muziekfragmenten 
bedenken hoe het moet klinken, dit vastleggen d.m.v. 
grafische notatie of eenvoudige traditionele 
muzieknotatie en dit uitvoeren.

Ritmische improvisaties als motieven bij een popliedje 
of een eigen gemaakte rap in tekst en muziek.

Geluiden van verschillende klankbronnen 
(instrumenten, stem, enz.) grafisch noteren en spelen.

Aandacht voor contrasten zoals kort-lang, hoog-laag. 
Aandacht voor vastleggen van herhalingen. Zelf korte 
klankstukjes ontwerpen.

Klankstukjes maken met contrasten, combinaties hiervan 
en overgangen (bv. lange, harde toon die langzamerhand 
zachter wordt.) Traditionele notatie, spelen van 
genoteerde ritmes met kwart, halve en hele noten.

Iets uitgebreidere klankstukjes maken met contrasten, 
combinaties hiervan en overgangen (bv. lange, harde 
toon die langzamerhand zachter wordt). Traditionele 
notatie: Notenbalk, vioolsleutel vorm en plaats van noten, 
spelen van genoteerde ritmes met kwart, halve, hele 
noten en rusten.

Bewegen op: Vormprincipes (herhalingen, contrasten) 
vormeenheden (motieven, thema’s, muzikale zinnen) 
Vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of 
muziekfragmenten.

Gelijk aan groep 5/6.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje onder leiding van de leerkracht aan 
anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een kort 
muziekstukje aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen 
idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

Wisselende, korte fragmenten met verschillende 
betekenissen (afwisseling blij en verdrietig), verbonden 
en verduidelijkt door het thema/onderwerp (verhaal) van 
de muziek, herkennen van herhalingen en afwisseling in 
de muziek.

Herkennen van contrasten en variaties, motief, thema en 
muzikale zinnen.

Langere fragmenten zijn mogelijk. Herkennen van 
compositievormen als canon, rondo (couplet-refrein), 
thema met variaties.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Muziekproject
 2. Muziekvoorstelling/concert
 3. Muziekmethode
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent muziek
 8. Instrumentale lessen
 9. Muziekvereniging
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar heen 
gebruikt worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, de 
globale doelen die je behaalt met de uitwerking en wat de rol van de 
groepsleerkracht is en mogelijke aanbieders. Waarbij aangegeven 
moet worden dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een kort muzikaal project gegeven door een externe aanbieder, bijvoorbeeld 
rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge muziekmethode die voldoet aan de SLO-leerlijnen. Beschrijving: 

Bij deze vorm worden de muzieklessen vormgegeven in een samenwerkingsverband 
tussen de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hier mee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Beschrijving: 
In deze vorm wordt muziek vakoverstijgend ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas.

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de muzieklessen.

Beschrijving: 
Een eenmalige voorstelling of concert op het gebied van muziek, dit kan plaats 
vinden op school of op een externe locatie, zoals een theater.

Beschrijving: 
Met de muziekvereniging worden harmonieën en fanfares bedoeld die in 
verschillende kernen en gemeentes actief zijn.

Beschrijving: 
Hierbij worden de muzieklessen gegeven door een gespecialiseerde docent. 
Dit kan iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven op instrumenten zoals, gitaar, keyboard en blokfluit. 
Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe vakdocent.

Doelen: 
Alle eerder beschreven (sub)doelen zouden aanbod kunnen komen. Zorg ervoor 
dat je hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor 
iedereen duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt. 

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van de methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
bovenstaande doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal 
te gebruiken om zo meer aan te sluiten bij je schoolcurriculum. Dan is het belang-
rijk dat de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod 
zijn geweest.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aanbod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke muzikale doelen niet worden ondergesneeuwd door de 
doelen van een ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende 
doelen gevonden worden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aanbod komen. 

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
muzikale vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen uit 
te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het reflecteren 
op andermans werk.

Doelen: 
Over het algemeen zullen deze verenigingen incidenteel 
op scholen langskomen voor een kennismaking met de instrumenten. 
En kun je dus werken aan luistervaardigheden en het reflecteren op 
andermans werk.

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aanbod te laten 
komen.

Doelen: 
Het is aan de externe vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
doelen het best bij welk instrument passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn op school. Zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en 
het project zo betekenisvol mogelijk is. Het dient de voorkeur dat de leerkracht 
een actieve rol speelt in het project, juist omdat deze van korte duur is.

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de muzieklessen en zorgt 
ervoor dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum.

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/
zij toekijkt wanneer de vakdocent lesgeeft. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van muziekonderwijs.

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking, de 
groepsleerkracht is expert op meerdere gebieden en heeft daardoor zicht op 
de mogelijkheden. Dit kan eventueel gedaan worden in samenwerking met een 
vakdocent muziek.

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de muzieklessen. Het gekozen hoofd-
doel van de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de 
lessen. Het geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met 
collega’s en dat er waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om de voorstelling betekenis-
vol te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de 
doelen die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereid de komst van de vereniging voor met de 
leerlingen, is aanwezig wanneer deze er zijn en bespreekt na met de 
leerlingen.

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55. En de specifieke doelen voor muziekonderwijs in 
het primair onderwijs.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde 
streefdoelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen 
geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaan-
bod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen 
opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee, om de leerlingen te ondersteunen en motiveren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. 123ZING, Eigen-wijs Digitaal, ZangExpress, Metropole Op School, Muziek 
Talent Express. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief DMSE, 
Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer aanbieders en 
inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR 
code.

Aanbieders: 
O.a. EDUSONG,  Aslan, 123ZING. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT.  Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Samba Salad, Laboman producties. Ga voor meer aanbieders en inspiratie 
naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. De muziekvereniging, Harmonie of Fanfare in de regio. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Docenten collectief 
DMSE, Muziekschool Koggenland, Stichting Muziek Opmeer. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst in 
Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Muziekschool Boedijn, Muziekschool De Vuurvogel, Muziek Unie, Muziekschool Kog-
genland, Stichting muziek Opmeer.  Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website 
van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het 
kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn 
ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. 
Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen  
gewerkt worden:

 1. Zang
 2. Ritmiek
 3. Luistervaardigheden
 4. Presentatie
 5. Beweging
 6. Muzieknotatie
 7. Creërend vermogen
 8. Eigen muzikale ideeën vormgeven
 9. Reflecteren op eigen en andermans werk
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
 11. Communiceren met muziek

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig 
uitgewerkt, om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van 
de doelen per groep, wordt steeds voortgeborduurd op de 
vaardigheden die de leerling heeft verworven in eerdere groepen. Het 
is een optelsom, waardoor de leerling aan het eind van groep 8 aan 
alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

sUBDOELEN



In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is 

deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

Leerlijn muziekLeerlijn muziek

Hoofddoel:

uitvoering:

Om het hoofddoel te bereiken richten  

wij ons op de volgende subdoelen:

Om ons hoofddoel te behalen gebruiken  

wij onderstaande praktische uitwerkingen:

De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals meerstemmig 
zingen, zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende muzikale stromingen. Bovendien 
heeft hij geleerd door middel van muziek gevoelens en ervaring uit te drukken en er mee te 
communiceren. Ook kan de leerling reflecteren op eigen en andermans werk.

• We hebben gekozen voor de muziekmethode 123ZING.
• De groepsleerkracht geeft deze lessen zelf.
• In teamvergaderingen overleggen wij regelmatig over hoe het gaat met het geven van de lessen en 

bieden we elkaar als leerkrachten ondersteuning. 
• Voor een goede continuïteit en verdieping op muzikale onderwerpen komt er 1x per maand in alle 

klassen een vakdocent. De leerkrachten doen tijdens deze les mee en krijgen handvatten hoe zij 
hier in de tussenliggende weken mee verder kunnen.

• Ook wordt met de vakdocent gekeken of we met de gekozen lessen op de goede lijn zitten voor het 
behalen van ons hoofddoel. 

• Eén keer per jaar komt de plaatselijke harmonie in de klassen 4, 5 en 6 om een demonstratie te 
geven van hun instrumenten en mogen de leerlingen ook verschillende instrumenten uit proberen.

1. Zang
2. Ritmiek
3. Luistervaardigheden
4. Presentatie
6. Muzieknotatie
9. Reflecteren op eigen en andermans werk
10. Gevoelens en ervaring uitdrukken
11. Communiceren met muziek

3. Muziekmethode
4. Groepsleerkracht
5. Co-teaching
9. Muziekvereniging

voorbeeld ingevulde leerlijn



Leerlijn muziekLeerlijn muziek

Om het hoofdoel te bereiken richten  

wij ons op de volgende subdoelen :

Hoofddoel:

Naam School :

invuldocument

De leerling heeft een breed scala aan muzikale vaardigheden ontwikkeld, zoals meerstemmig zingen, 
zelf muziek maken en heeft kennis van verschillende muzikale stromingen.

De leerling heeft naast muzikale vaardigheden, ook geleerd om oplossingen te zoeken en geleerd dat 
muziek kan verbinden.

Door muziek is de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderd en de leerling heeft ervaren dat muziek 
kan verbinden.

De leerling heeft geleerd welke betekenis muziek kan hebben en heeft ervaren hoe muziek kan worden 
inzetten als doel en middel.

De leerling heeft binnen het muzikale domein artistiek creatief vermogen ontwikkeld en is bezig geweest 
met maken en betekenis geven.

De leerling heeft geleerd zich op muzikale wijze te uiten en verschillende muzikale uitingen te ervaren.

Kies subdoel(en) via het dropdownmenu (op pc) of vul zelf subdoel(en) in (op papier).

Anders, namelijk:

Eventuele aanvullende subdoelen:



Om ons hoofddoel te halen gebruiken  

wij onderstaande praktische uitwerkingen :

Uitvoering :

Deze leerlijn is in 2020 samengesteld door Gisla Bruitsman en Jantien 

Bijvoet. In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Gerard Boedijn.

Om ons hoofddoel te halen gebruiken  

wij onderstaande praktische uitwerkingen :

Uitvoering :

Deze leerlijn is in 2020 samengesteld door Gisla Bruitsman en Jantien 

Bijvoet. In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Gerard Boedijn.

Om ons hoofddoel te behalen gebruiken  

wij onderstaande praktische uitwerkingen :

Uitvoering :

In opdracht van De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020  

is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

Kies praktische uitwerking(en) via het dropdownmenu (op pc) of vul zelf praktische  
uitwerking(en) in (op papier).

Anders, namelijk:
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